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A N N O D E 1775. 

.. ~ .. 
Decreto extinguindo o ~ffiéio J~ Thesoíi'reiro-Jaoeíro 2J 

da Alfandega, substituindo-lhe hum Réce-
bedot, e declarando-lhe o ordenado, e o de 
hums~uFieJ .. ,~, ................... • .. ; .. : i' 

25 Lei: ácerca da insinuação das Doações, derro-
gando a Ordt>nação do Liv. 4: Tit. 62 .... • i 

31 Alvará regulando a creação, entrega; . e edu:-
cação dos Expostos do Hospital de Lisboa ... 4: 

31 Alvará concedt->ndo o poder-se testar a favor 
da ·Mise~;i.cordia de Lisboa de ametade dos 
be~ls herdados, e dos adquiridos; e para que· 
a me. ma não dê dinhE!iros ajtüo . ......•... 1 

F~vereiro 8 Alvará regulando a nomeação dos Ministros 
Sindicantes; e dando nova fórma ás Residen':' 
ctas ... , ......... • ......•....... ";: ...... 9 

9 Alvará estabelecendo Ordenado ao .1 uiz de Fó-
r a da ViU a de Santo Antonio de A milha, co-
mo Juiz da Alfand~ga, e creando outros Of-

H) . ficiaes para a lllesma ........... ,, ......... 
9 l)ecrfl~O proporção e com'p~nsação' do·s Ordena.J 

d{ls da. extir.-cta .Aifandega de Castro Ma-
Ii rim ,. com os da rio nr de Arnilha., .. : . ..... 

Março 16 Alvará dec;larando que se ~ão p'odem penhorar 
çs vencimentos, e emolumentos de. Guar.rfa~ 
Livros, e Caixeiros das equipa·gens dos ~a-
vios mercantes, e· dos Jornalei'ros dos Ar.;· 

1z senaes, e Obras Publicas . ..... ...... . ·._. .. 
Abrit 6 Decrt-to creando a Junta da Fazenda da Ilha 

da .l'/h.déira, e extinguindo a P~ovedoria ... . 13' 

7 Alvará ácerca da. época: do pa'gàme~~to dos ReH-
deiros de Rendas Reaes consistentes em 
fructos .... · .•.................... · · · • · · · i .f 

20 Alvará coll'l o Regimento do· Hospital Real das 
. Caldas da Rainhl\: Junta da Fazend.ll: sua 

econolni-a &c . .......... ; . '.· ....... ·. · · · lá' 

Maio 4 Carla Rt-gia tleclarando quaes Sente·nç·as Crimes 
dadas no Juizo E"cclesiasüco da Porto s~ nãô· 
exeeLltem) seiil snbi•rem ~Secretaria d'Esta·clo. 34 
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·li 1775 

Maio ~ At\rar~ regulanJo a fôrma das Denuncias das 
f' ... pell da Coroa, sua administração, e fa-

1 ctura , 2eus Tombos................. ... 3á 
a·o Decreto de perdão a presos. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Junho lO Alvará dando nova fórma á arrecadacã0 dos 
ben s ~ confiscados pertencentes á Represalia 
do Algarve........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

19 Lei occorrendo á a ll iciação, seducção, e cor
rupção dos Filhos Familias de ambos r~ se-
xos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

23 D ecreto étcerca do pagamento da Siza nas Ad
judlcacões, de que trata a Lei de 9 de ., u-
lho de 1773.. . ......... .. . . . . . . . . • . . . . . . . 41 

J ulfit> 6 Decreto . p·qviêlenciando á limpeza .da~ Pra~as 
de Ltsboa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

13 Decreto isentando de Leitura no Desembargo 
/ do Paço os Doutores, Licenciados, e Ba-

chareis graduados depois da Refórma ...... ~ 49 
l4 Decre to declarando que os ~Professores R egios 

gosão do Privilegio de Homenagem em ra-
zão da Npbreza do seu Emprego...... . .... 50 

15 Alvará occorrendo ás fraudes , que se pratica-
vão na Agricultura, e Commercio do Taba-
co , e Assucar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

30 P rov isão para os Correged~res ~xaminarern an
nua lmente se nos Conventos dos Religiosos 
h a Carceres, aonde os mesmos R eligiosos se-
jão tratados com tyrannia.. . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Agosto 2Z Aviso inhibindo aos Almotacés da Limpeza o 
concederem licenças relativamente á Edifi
caçA:o d_e L isboa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Setembro 2 Decre lo cone dendo aos Pescadores de Setu-
bal a livre .t>xtracção do seu Peixe . ..... . . . 60 

Novembro 22 Alvará cre~ndo hum Juizado (le Fóra, e hum 
Juizado de.O.rfãos o Concelho de enaguião, 
e erigindo em Villa o Lugar dé Santa· Mar-
~ha .. .. . . ........•...... . ...•.. ~ . . . . . . . . 61 

. • 23 · Decreto creando a Praçà da Figueira em Lis-
boa para mercado de Vivere$ .... ..•. :. . . . . 63 

29 Lei declarando a de 19 de Junho êleste anno, 
providenciando aos Matrimonios , em que os 
Pais , Mãis , Tu tores, ou Curadores, re
cusão dar o seu consentime to. . . . . . . . . . . . . 63 

Dezem' w 4 Lei abolindo os Mamposteiros; e Officiaes de 
Caplivos , regulando a administração dos 
seus rendimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

14 Alvará declarando varias duvidas, que tinhão 
occorrido no Conselho da Fazenda ácerca da 
cobrança da I:Jecima. . . . . . . . • • • . . • • . . . . . • 70 



Janeiro 

Fevereiro 

Março 
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Junho 

, Ju lho 
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A N .N O D E 1776. 

J 9 Lei (;'xtinguindo o Officio de Contador da Fa
zenda da Cidade de Lisboa , e unindo a 
Chancellaria dos Contos da Cidade á da 

III 

Corte 74 
3 Decn~1o. ·c·r~~~·d~· ·d·o·i~. Óo~~~g~d~;e~· '(io·. ·Ó·v~i 

da Corte............................... 80 
15 Aviso declarando, que o Arc.ebis:;o da Bahia · 

ni10 podia removeE o seu Vigar;o Geral sem . 
culpa formada , e sentenciada legitima-
HH"nte............................ ... . . . . 8') 

9 Alvará extinguindo o Almoxarifado dos fornos 
d~ Vai de Zebra, t>ntrega!'ldo toda à admi
nistração, e governo á Junta das Munições 
de Bocca ... . . .' ........................ , 81 

15 Alvará ampliando a Lei de zo de Junho de 
1774 ácerca de preferPncias............... 83 

22 Decretp isentando de Siza por doze annos as 
compras de terrenos para fazer casas em AI-
co baça. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

~3 Alvt.rá .yreando o Lugar de Juiz de Fóra de 
Mc~z~o-Frio ............................ ·. 8:1 

25 Decreto pàra que os Collegiaes de S. Paulo da 
Universidade de· Coimbra, find\ls as suas CoJ
legia luras, e provídos em Cadeiras sáhião 
]Q.go dos Collegios ... ·. . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 8·6 

25 Lei declarando as pessoas, a quem sómente 
compele a isempçãs> de Jugadas de pão, vi-
nho, e linho. ,. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 86 

3 ;\I v a ·á creando o Luga de Juiz ,de Fóra das 
Vil!as de SGrtelha , e Belmonte. . . . . . . . . . . 90 

3 Alvará creando o L 1gar de Juiz de Fóra das 
Vill~s de SabugaJ, e Touro. . . . . . . . . . . . . . . 91 

7 Decreto ácerca dos Lugares das Collegiatt1ras 
. ch~ S. Pedro, e S. Paulo da Universidade de 

Coirn bra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 92 
l4 AIJad mandando reduzir a dinheiro o jantar da

Qo pela Vil! a da Arruda ao Senhorio da mes-
Ola . Vil la . ..............•........... , . . . 93. 

I Alvará prohíb indo o entrar em Fazendas alheias 
. com o preJexto de caçar; e declarand~ ~s 

pessoas, que podem occupar-se no exerc1cw 
da caça.... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 9& 

4 Lei declarando a fórn)a de julgar os contractos 
· de emprazamen~os de terrenos para edifica~ 

cão ' e de casas edificadas ... 1, • • • • • • • • • • • 97 
á Erlita!'j)rohibindo a entrada nos.l'ortos do Rei-

no ·ás Embarcações das Colomas I nglezas. . . 9 ~ 
.A 2 



IV 

Julho 

]77f) I 

5 Alvará extendendo o privih•gio concedido ao 
P r< priet r •o da Fabrica de 'folhetas a seus 
filhos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 

6 Alvarcí. declarando a fórma, como as Commu
nidades Regulares podedõ receber dior --iro 
a .Juro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

13 . Alvará ácerca do pagamento das Jugadas, e 
Oilavos em Porto de Mós................. 101 

13 Alvará para se poder augmentar o funrlo da 
Companhia das Reaes Pescarias do ~ lg. ~-

6 

26 

28 

29 

ve............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
J.. lvará obviando <t fraude de exportar vinho de 

R.:mo, como vinho de 
1
Em barqul•.. . . . . . . . 1'04 

Alvará fra11queando os Portos da Bahia, Per
nambuco, Paraíba, e os mais da Africa, e 
Azia aosvinhos, agoas-ardentes, evinagres, 
e ordenando que no Porto do Rio de Janei
ro sPja privativo o cornuH'!cio elos vinhos do 
Douro .................. '. . . . . . . . . . . . . . . . 106 

Alvará abolindo a isempção, em que se acha
va da Correição de LauH'g-o, a Villa de Arou-
ca, e creando nella o Lugar de Juiz de Fóra. . . 108 

Alvará prorogando p@r mais vinte annos a Com
panhia das Vinhas do Pouro, e com novos 
privilegias ............. : .. :~.......... . . 110 

Alvará confirn:1ando o Assento de 9 "de Abril 
ele 1772 ácerca dos cas'os em que os Ascen
dentes, DPscenclentes, e Traosversaes se de-

Setembro 28 
vem ou não alimentar.................. . 1ll 

Decreto para se sen tenceaJ:ern pelo Juiz da In-

Outubro 9 
9 

26 

Nov"mbt" 29 

P ezembro 22 

, conficlencia com Adjuntos os Réos que só · 
merecem pPnas correccionae,s ........... , . 112 

Decreto de perdão aos ausentes elo Reino. . . . . 112 
Decreto de )erdão aos Desertores a_usentes fó-

ra do Reínq.. .. .... :'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Alvará para se não quebrarem nas Alfandeg-as. 

as pontas das facas g.nP se despacharem... 114 
Decreto encarregando á Rainha o governo do 

B.eino .......... , ....................... 116 
Decreto declarando que o Chancellrr da Casa 

da Supplicação deve substituir o Lugar de 
Intendente Geral da Policia nos seus impe-
diinentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

A N N O D E 1l'f77. 

Janeiro 2 Decreto isentando de DPcirna aos Emprega-
dos do Hospit ai Real de S. José .. . . . . . . . . . 1 17 

21 Decreto providenciando a extincçãl) dos t>ncar-
·gos das Capellas encorporadas na Coroa... 11 8 



Janeiro 24 

}<'evereiro 4 

Março 4 

Abril 4 

4 

Maia 10 

lO 

17 

Junho 10 
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Julho 18 

25 

Agosto ' J 

6 

7 

20 

23 

Sete·mbro 3 

.) 

1~"~77 

Alv:.t_rá com !~um_ novo Reg-imento pará o 'ret'-
tPJro Publrco ......................... , 119' 

Alvani ratif-ica1ndó o de 17 de Janeiro de J766; 
prohibiudo as -execucões nos Officios de 
Jusl' · u d ' 3rt dÇ.a , e .l' (lZen a..................... 1 o 

Carta Regia creando huma .Junta de Justica 
na Capital do Maranhão . .' ............. : . 139 

Decreto aceitando ao Marquez de Pombal a 
~emissão de seus Empregos, conservandQ-
lne o otdenado de Secretario d'Estado, e 
dando-lhe huma Commenda. . . . . . . . . . . . . . . 140 

Decreto determinado que -a Ibenn1r- parte dos 
credores de hum Falido accêi:Ia ao Compro
misso da maior parte.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

Decreto ;\cerca do Uniforme dos Ajudantes, •· 
A lferes, e Sargentos de Infanteria da. Orcle- · 
nança da Corte.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

Aviso <!cerca da Acclamação de Sua Mages-
tade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 

Decreto ordenando a Acclamacão de Su~ Ma-
gestade ............ .. , . . . -~- . ..•........ , 142 

A lvará · fazendo mf'rcê ás Donas, Moças da 
Cam~'~ra, e Açafatas elo tratamento de Se-
nhoria. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14i 

Assento declarando que nos aggravos sobre 
consentimento para casamento sobem os pro-
pr ios adtos............... . ............ . 143· 

Assento ácerca ela Ten,ça vitalícia deixada ao 
filho Religioso sabir da T erça. . . . . . . . . . . . . 144 

A Ivan{ exl.ing·uind'o aJunta das Agoas-Livres, 
e crea ndo a Junta da Aclministracão das Fa-
bri as do Reino e. Agoas-Livres. ~.... . . . . . 14& 

Alvará de confirmação de- Privileg!os da Or-
• dem de S. João de Jerusalem ... ·.......... 146 

Alvará de .Reg.unenr do Registo Geral das 
Mercês . . : , . , ..... 0 

••••••••••.• : • • • • • • • • • 147 
Alvará isentando de Decima as Misericordias ; 

e Hospitaes do Reino ...... ... ~ ... , ... , . . . 149 
Alvará revogando o de 25 cl' Agosto de 1'770 a 

favor de .Estevão Soares de lVIello, e D. The-
r eza de Mello . .................. : .. . . . . . . 15o-

Alv rá derrogando o clei7cleOutubrode1768; 
e mais providencias em beneficio do con1-
mercio de vinhos . ........... . .. . ....... 151 

Decre to regulando os Conselhos de Guerra, e 
creanclo o Conselho de Justiça ..... . .. · .. . . . 15 4 

Asst>n lo que as Restituições de Graça.não com
prehendem os ~ens, de_ 9ue outro se· acha 
de posse com titulo legJllmo ...... :...... ! 55-

Aviso para se consultarem os requenment_os 
dos tilhos, qu filhas, que ficarem de Proprle-
ta-rio:; encartados ern Otli.cios. • .•. . . . . . .. . . . 1 :YG 



Setembro 22 
UutNbro 13 

177''7 

A viso ácercl'l de vinhos do Alto Douro ..••... 
Decr ' lO cr firmando o Assento de 23 de Agos-

to de:ste auno ...•....................... 

A N N O D E 1778. 
I 

Janeiro 5 Decreto declarando extincta a Companhia cio 

166 

• I 

Pad, e Maranhão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
14 DE>cret0 .para que as remessas dos dinheiros 

''pu blicos das l'rovincias se faça para o Erario 
pelo expediente dos Correios .......... o... 158 

F~vereiro 18 Alvará ()e declaração da Doação concedida á 
Collegiada de Santa Maria de Alcaçova de 
San ta·retn ........ · ...... · .... o •••• ••• •• o • • 15 9 

Março lO Alvará revogando o de 25 de Janeiro de 1777 
ácerca das execuções em Officios, e seus or-
denados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 161 

15 Decreto para que se executem os Reos na ma
nhil seguinte ao dia em que forem senten-
ciados.................................. 162 

31 Decreto creando huma Junta para o exame, e 
correcção da Legislação, e para formalisar 
hum novo Codigo .............•..... 1 •••• 162 

Abril 2 Decreto i nstau rnndo a R e I ação de Goa. . . . . . . 164 
8 Decreto dando preferencia aos Contratadores 

do Tabaco de Hespanha para a venda dos 
mangotes de refugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

Maio 12 Alvará ácerca dos privilegias da Ordem de S. 
João de Jer::Jsalem, e facultando aos Cavai
Jeiros da mesma o succederem no usu-fructo 
de quaesquer bens, que n'l:o sejão da Co-
roa, ou dPw •Vinculo..................... 165 

15 Decreto para e cumprirem os Precatorios dos 
: Juizes Ecclesiasticos; e se correrem Banhos 

independentemente de consenso patrio..... 167 
27 Alvará confirmando os privilegias da Ordem da 

Santissima Trindade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
Julho 13 Alvará declarando os direitos da importação 

da polvora estrangeira...... . . . . . . . . . . . . 168 
17 Decreto declarando, e susp~ndendo interina

mente a ext>cU<;:ão de algumas Leis até se 
concluir o Novo Codigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

18 Assento quaes interluctorios se devem despa-
char em Relação........................ 181 

28 Decreto declarando os Fóros, e Laudemios de 
Santarem comprehendidos nas Doações da 
Casa do Infantado....................... 182 

Setembro U Drcreto ácerca de Cartas de Seguro, e Alva-
rás de Fiança em Lisboa .. :....... . . . . . . . 182 



I 

' 

VI f 

Outubro 1 Alv~d ácerca do despacho da polvor_ por en-
trada, e sabida .... , "' ........ , . . . . . . . • 183 

Janeiro 

Fevereiro 

Maib 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

5 . Decreto ácerca do precesso dos R e os Milita-
res ................... . ................... 185 

17 Alvará declaratorio, e justificativo do ViscOJ.'l-
de de Villa Nova .da Cerveira . ............ 186 

17 Alvará declaratorio, e justificativo do Conde 
de S. Lourenco ............... :. . . . . . . . . . 187 

21 Decreto declarat~rio da innocencia de José de 
Seal:>ra da Silva ...................... , . . 183 

2.2 Assento ácerca da antiguidade dos Ministros-
da Casa da Supplicação... . . . . • . . . . . . . . . . 18S 

A N N O D E 1779. 

lS Decreto ácerca do sal de Setubal, favorecen-
do os Marítimos da Irmandade do Corpo 
Santo .......... ...... · .................. . 

2Z Alvará creando o Presidente dos Leilões no 
·Deposito Publico ....................... . 

23 Carta Regià ácerca do privilegio das Jugadas 
dos llfont.E'iros pequenos ... , ......• · ....... . 

19 Decreto <icerca do Desacato de Palmella, no
meando hum .Desembargador do Paço para 
ir tirar a Devassa, e dando outras providen
cias, para se descobrirem os Reos de simi-
lhante attenlado ......................... . 

12 Alvará com o Regimento para o Terreiro Pu-
blico de Lisboa .......... . · ....... . ....... . 

13 DE'creto rE'duzindo a tres as nove Saperinten
dencias da Decima do Termo de Lisboa ... 

15 Alvar;{. ácerca da reducçãodosJuros, Fóros j e 
Censos do Al~arve. . . .... • , ........... : .. 

21 Decreto co.m providencias ácerca das ·contesta
ções dos 'Regulares com os Bispos do Ul-
tramar., ..... , ....................... . 

5 Lei da creação da Academia Real da Mari-
nha ........ , ..... ' ... . ... .. .............. . 

g; Decreto declarando os si tios proprios pàra,plan
tação de vinhas depois da Ley de 2 6 de 
Ou~u.J:>ro de 1765 ... . .... . ...... , ........ . 

215 Decreto para -os Soldados pagos s.ervirem só
mente pelo espaço de dez an~1os ..•........ 

30 Assento paJ:'a a Igreja poder vir com segundos 
embargos de restituição . . .... . ... . ....... . 

I Decreto ácerca das arrematações das Rendas 
Reaes, e épocas dos pae;amentos. , . . .... . 

3 Decreto mandando supprimir huns papeis jun
tos a huma causa do Marque:z: rle Pom-

194 

195 

19í' 

198 

l!J~ 

2Í5 

22i 

228 

23C' 

237 

239' 

240 

241 

bal. ..•.•...••..... , , . ~ ..... • . "" . • . . . . · 2-:1: l 



.. V1II 17'79 

Setembro 30 Decreto pa~a o Regedor nome1r ~erventuari() 
ao Corrc-~edor do Crime da Corte e Casa, 
quando este sah ir de Lisboa acompanhando 
a Corte........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24$ 

Novembro 20 Alvará impondo o direito de cem réis po" ar
roba ao Tahaco, que se exportar; e estabe
lt•eeuclo os Ordenados dos Officiaes da AÍfan-
dt-ga do Tabaco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

~·2 Aviso ácerca dos exames para os Posto~ de Of
ficiaes de Artilheria. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 24.& 

• A N N I) D E 1780. 

J anciro 5 Alvarr.i com os ~statutos da nova Sociedade 
dos bons Compatriotas erf'cta na Villa dt:: 

Março 

Abril 

• 

Junho 

Julho 

Vianna do Minho. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 247 
13 Decreto declarando que as Com missões de J ui-

ze.s Administradores de Casas Nobres não 
revogão os outros privih~gios do Fôro.... . . . 2541 

15 Alvará regulando novamente a jurisuicção do 
Intendente Geral da Policia ............... · 255 

22 Plano da divisão das P.:trocliias de Lisboa = 
vai com o Alvará de 19 de Abril deste anno . .. 

26 Alvará para se não en~regarem ás Partes os 
pro~essos ongmaes das Justificações Ultra-
mannas........ . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . 257 

14 Alvará revogando os Decretos de 31 de Maio 
de 1776, · e 4 de ' Abril de 1777, para que· 
credores nenhuns sejão obrigados a acceder 
ao acôrdo de outros, para iovoluntarios reba
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por quai1{o pela Carta de Lei cl:e 22 de Deiemhro do àiino de rnif sê-i 
tecentos sessenta e hum, ·ficoi1 extincta com as mais Thesom·arias a dà 
Alfar!.d:ega da Cidad~ de Lisboa, e redusida a h uma Recebedoria, o 
que até ao presente se 11ão effectuoil' por ficar tolerado naquelle Of~ 
ficio o mesmo Thesoureiro, que o occupava com o motivo de dar as snas 
contas: E attendendo á boa Informação, que tive de_ Antonio da: Sil:
va Lisboa, actual Recebedor da 11;1esma· Alfetndega: Hei por b~m, que 
ficando extincta a dita Thesouraria, accre@ e11do para a Minha Real Fa· 
:lenda as quotas. partes que venC''1. o sobredito Thesoureiro extincto., ac
cre.s centando .. se ao mesmo Recebedor o que necessado fôt pad~ pt·efazer 
o ordenado de quinhentos mil réis para si, e de ·cem mil réis para o Fiel 
que nomear debai:x:o da inspecção e approva<;ão do Administrador, Geral 
da mesma Alfandega, fiqut; conservado ~a sobredita Recebedoria, para 
a sirvir· por tempo de tres annos, e o mats que decorrer, em quanto Eu 
não Mandar o- c.ontrado. O Conselho da Fazenda o tenha assim enten· 
dido, e lhe mande J.iassa:r os Despachos necP.s'sarios. Salv~terra r.le Ma
gos em 21 · de Janeiro· de 1775. =Com a Rubríca de Spa Magestade .. 

Regist. no Conselho dà Fazenda no Liv. 5;0 dos IJeere..: 
tos a fol. 229; 

n OM JOSÉ' po'r gr·aça d.e Deos Rei de Portugal, e dos ~ lgarvf>s i 
d'quém, e d'além mar, em Africa $enhor de Quiné, e da Conquista, 
Navega<tfi<?; Com.merc'io da Ethiopia, Arabia, Persía, e da Indi:a, ,de; 
Fàço sabe.r aos que esta Carta de Lei v.Àrem: Que ern Consúlta da· 1\1ezª 

. A ) 
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do Oezembargo do P ·aço me foj presente: Que tei1ào a Insinuação das 
Doações por origem a Constituição do Imperador Constantino, o qual 

: para occorrer ás fí·audes, e suggestõ·es. com que já. então t!nhão c.a~.sa
do escandalo as dolosas maquinações, com que se extorqlllão; SUJeitou 
geralmeute todas as Doações, de qualquer qualidade, quaHtia, e nat~
reza que fossem , á neeessidade da Insinuação: Que moderando depo1s 
o Imperador Theodosio a sobredito Con·sütui.ção; orcleaára dependess ' "11 

sómente de Insinuação todas aque!Jas Deactões, que excedessem a qua ' 
1ia de duzentos aureos; sem que da rl.ita regra eximisse Doação algur :: 
Que ultimamente o Imperador J usüniano, ampliando a quantia Theo
dosiana, determinára se insinuassem sómente as Doações, que excedes
sem a de quinhentos soldos; Pstabelecendo algumas excepções, como fo~ 
rilo as Doações Régias; as que se fizessem para Redem pçào de Cativos;. 
e para se rt>fazP.rem as 'Casas incendiadas; as dos bens móveis; asfeitas 
JIOr causa de Dote; e ·as que dos despojos da guerra se fazião aos sol
dados: Que depois que forão estabef.ecidas as Monarquias fundadas sobre 
as ruínas do Irnperio de Roma; cada hum dos Príncipes, pela b, 1. ra~ 
zão, em que ach:írão fur:~dadas as sobreditas Leis,. ordenárão no . oiri
io dellas as suas respectivas Legislações; h uns adaptando a Cons' uiC(ào
Je ConstantiiJO em toda a sua · for~ a; outros a de Th.eodosio; outros 
'finalmente a de Justiniaoo; tirando cada hum das excepções, que este 
fez, aquella, ou a qr~ellas, que lhe pareceo approvar: Que nestPs Me us 
Reinos fdra adaptada na Legislação delles a Çoostitui~ão de Theodosio, 
sem outra ex.cep~ão, qtJe a das Doações Régias tirada de .J.ustiniano, 
pela sábia Ordenação do Senhor Rei Dom .!Vlanoel do LivJ'O Quarto, Ti
tulo Sincoenta e Quatro, que só teve por obj,ecto a t•lti lidade commua, 
e socego público des Vassallos : Que eorrompendO' se porém depuis o Es~ 
pirit<? da Legisla<~ão,. para se sacrificar o bem commom dos Póvos aos 
interesses partie.ulares dos nocivos maqu•inadores d.a intemrestiva, e su
pertlua Compilação publicada no, armo d:e mil se isc·entos e ÍJ·es; e fazen·· 
do-se h·um dos principaes asE~umptos della as lnsinua,,ões, que tinhão cor 
tado o caminho para a usnrpa!(a d'os cabedaes, e fazendas alheias; ven 
do aquelles astutos, e i'nfiei's Compilad.,..,res . que se copiassem toda a. 
sobredi(a Ordenaçfio do SPnbor' Rei Dom Ma.noel; a unica exel"p<fãO? 
que fi.zpra da·s Doações Régias, fit·mava· a Hegra em contrario, para se 
entenderem compr«:>hendidas nella todas as mais Doacões, de qualquer 
qualidade, e natureza (]Ue fossem, contra os muluos, 'e particulares iu
teresses delles Compiladores; omittírào cavilnsam(~nte a rPferida excep
t;ão na outra nova Ordenaçã~ do Livro Quarto, Titulo Sessenta e Dnt1s, 
paTa correrem livremente em utilidade sua as Doaçõt>s chamac~ns Pias, 
e Remune;atorias, que tinhão procu rado sustentar, e forão successiva
mente sustentaode pela exlrinseca aulhoridade dos Doutores, tJUe a es
c rcvêrão, distinguindo"se entre el·les os q.ue se· a listárão debaixo das hn·ll'
deiras da extincta Companhia chamad a de Jt>sus; sem terem reflectido, 
em que r.1em podia soffrer excf'pçõrs huma Ordrnação, que explicando
se pelas palavras= Todas as Doações, nenhamas Pxcluíra; n,.m me nos
t>rn que fora deduzida da Cunsl.it.t~ição de Tlwod()sio, c~ue não fizf'ra li·
mitação alguma-; nem tão pouco em que as ll'H'srna·s Doações Pias furão 
expre'samen le comprehendidas por Jusüniano na l{ f.'gTa das qtJ P. d-evi à{)l 
iusinuar- e; e que das Remunerator~s, n •m elle, nem os Jmperado
T t'S , qne lhe prec~dêrão, fizerào eX·('t>pçào: Que esla finalmente tinha 
sid o a .Jmisprudendia, com que se IÍnhào extorquida c ~l·beda e s i.nlJne n
sus , e anuinado familia.s inldras; eesle hum dos muilos eslr•a:gus, (:1-ue· 
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q1\ b.s~ra nes~es Rein os o Imperio ·da Opinião, ainda do thin ~·~te em alguns 
t" spmt._os ali en ados co m preoccupa<(Ões,; sem que tenhão s1do bastantes 
p ara debe llallo ne m a Minh a ·Lei de dezoi to de Agosto de mil setecen..; 

. t os sessen ta e nove , nem as outras mt~ i tas, que Tenho mandado publÍ-' 
c ar, _d irigidas _, t odas aos fi-ns de arrancar os abusos pelas raizes, e fazer 
~,Ó i cHHlk ,domjnauL<:s a L ei, e a Razão: Concluindo sobre todo o referido 
;a., dtta .M(•z;:c : Q ue por q ua nto se tinha 'conhHcidu a infidelidade, com que 
i( ·'''. cot!1 pilad a aq uella !lábia, e ill:uminada Ordenação; e mostl' ádo a ex
l).~menc J a as. ex forsÕf!s, que causóra huma tão dolosa maf}uinação, '>e fa~ 

· r.t.ia nf"c essarto , q ~~ 1 e E u oc~o rresse conJ huma F ovideqcia tão efficaz, que 
a u rhesmo tempo q ut> r e ~t1tua á 0rde· ,' ç 4o dp Livrto Qua~to, TituloSes
Een La e. Do ns aqu t>F.:t uru ca exce pÇão nel.la h1aliciosamente 'omitti'da, an'"' 
Jl:dl e ,· e prosc reva ~~s out ras 1 que dolosa, e abusivamehte se escrevêrão 

n • • ~") :-t t , f , 

~em .1we·1, ou t\az<to, q ue as s ust ent•em. 1 

\g confnm wu du me com <'i Parecer da dita Consulta:- Sou servido 
Or,denar aos diios r't>speitos o seguinte. . 

Ord en o : Q ue tla pü bl icação desta em diante se haja por compíla.o~ 
Ja 11 ~ l)rdenaçào do Livro Quar to, 'Titulo Sessenta e Dous a unica Ex
'~ e p çii'0 das Duações Régias, q t~ e sómente forão reservadas n a sábia, ei 
si'i. O ~·d t nação do Senhor Rei Dum Mdnoel, do Livro Quarto, Titulo Sin.-

, coenl a e Q. ua Lro; como se esta naqu ella fôsse incorporada em tpda a -. ---.,_ 
s ua extcnsaq. , . 

· Ite m. : Orêle no : Que .odas, ·e quaesqueL' outras. Doações, de'qua11 .. 
(JU CJ' q ua lidaCle, e nator e.z:;t c; 'ue sejão-, que excedendo as quantias, que 
;na di ta O rdt' naç.ão se dec larâu_, não fur em insinuadas dentro de guatr.o 
m eZf·s, st>ndo f•' ll as nest t>s Remos ; e de hum annà _nas llhas; l e Domi"' 

·JJios da Americ.a j e de ann ci e meio nos de Africa , ~ As}a ~ contados 
cl o di a el as datas dcl las , sej ão nullas, e de nenhum effeito ; quanto ao 
e xcesso ; bas-t a ndo o la pso do di Lo t e n:río, ~em outra interpolação, P1Héll · 
por t.aes se j u l g· ur l~ UI: Pro;;; c'ritas, e abolidas do F oro . tod à's as outras ex
cepç(>es , qu e de . fac to acc umu! á rão os Cas1 . , tas;· e Escritor~s Forenses.o' 

Item : Ordenu: Qu e se n<tLI iusinu em as Doaçees Remuneratorias \ 
' f <i' i1ta s a Pc"ssuas es lra nbas das .,. amili c.,, ' tl.os Doadores·; sem que púmei~ 
ro l egalm.<~n t e se prove a verd ad e dos serviços, que as movem; e sem · 
p révio con lwc irn enlo ela eq uipo) t> ocia, que elles tem ao~ bens doadqs. 

1 tftem : O'nleno ; Que ~s M agis trados., que , julgar~m con1ra à Lite.; 
r al Í)isposi(j[ío des ta L ei; e os Ad vogarias? qtte contra el la ~l~egar~'!l-; 
iiqu Pm pek,s mesmos fact os s us pensos dc{s se t.is ,· Cargos; e Officws, e 1m.;; 
cu r~us , a lé m pisso , na peí1a do val_or dos b.ens; ou quantias doados, á; 
ltletnde a .fa vor de q ue lll 0s deiJ,unc ié~r, e . ~ outra metade para íOS Hcs-
J,i laes púb licos das Ci dades , e V il las rmii!! . vizinhas. . . 

. E este se cutlJpril·á tão inteira me nt e', como nell~ se . contém, sem 
fi ÚvÍ dél ~ {i)U t~ nt bar,gr~ a lgum, qu alquer que ell,e sPja: Para b que: Man
do ú Meza do De:sPmba rg·o elo Pa <;o 1 M eza da Cqn~cienci~, e Ordeqs; 
1\.egedor da Casa .da 8u ppli eaçlio ; Co~ se lhos .ela M mha Real Fazendil 7 

~~ du U llr;tmar; Gover nador da Re laçªo, e Casa do , Porto; Governado- · 
res das Armas; .C apit~es G ene ra e~ ;- Desemb~rg adores; ~o~regedores , . 
O uv idort:>s; .J uízf:'s Mag·i s tr aJos d este~ Me us R einos, e .Oon;ln~Jos a quem, 
(: aos q llé1 <~_s o eonlwci mo o tó d0lla pertencer_, Ç'JU~ a cumprao, e gu ar~ 
íÍem fac·fl.o inLei ramt> nte cumr1'rir e g·uardat ~ corno . nelia se contém, 

, I ' ' ' ...._. . • I 
!!;etu hcs it a ç0t~ s 

1 
oú il1 t Prp retações, que _ alte'reü'l (as l.J}·spos1ç~es , d~ l a~ · 

:r1à9 uhs lai'll ··s q u r:~sc1 u t> r Lt> ís , Heg) me ntos 1• ,Alvad.s, ~ ratiC{ls., Üpl'n!Ões,; 
.ou _gsLilus , que ·~m con t ra rio se tenhào passado, ~u mtroduz1do; porqufl\ 

· ' A 2 

.. ..._, .... 
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todas , e todos der·ogo , e Hei por derogados , como se de11es se fizesse 
especial menção em todas as suas partes, não obs tante a Ordenação, 
que o contrario determina; a qual tambem/derogo para f}ste effeito só
mente, ficando aliàs sempre em seu vigor. E ao Doutor João Pacheco 
Pereira, do meu Conselho, Desembargador do Paço, que serve de Chan
ce !ler Mór destes Reinos, Mando, que a faça publicar na Chance" :l
ria, e que della se remeUão Cópias a tódos os Tribuna~s, Cabeças ·~ 
'Comarcas, e V i !las destes Reinos, e seus Dominios; registando-se u 
todos os lugares, onde se costumão rcgistar semelhantes Leis; e ro:.. •• -
dando-se o Original della para o Meu Real Arquivo da Torre do Tom
bo. Dada na Cidade cie Lisboa ao~ 25 do mez de Janeiro., Anno do Nas. 
cimento de Nosso ~enhor Jesus Chris'to de 1775, (1) - Com a Assi
gnalura de-EI-Rei com Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estaito dos Ne_qocz"os do Rez'
no no Liv. IV. das Cartas, Alvm·ás, e Patentr' 
a foZ. J 34 vers. , e impr. na Impressâo Regia. 

~~ .. --~· EU ELREI Faço saber aos que este Alvará v;rem: Que sendo o de
' tf:. -:~ curso dos tempos sujeito ás grandes· a)teraçres, que vem a fazer neces-
_,z:z_ <rr.- sarias muitas novas, e antes não' cogitadas providencias; para se passar 
9 ,._.J por meio dellas aos mesmos fios das Disposições antes estabelecidas, que 

pelo lapso dos annos \'em a ficar imY-raticaveis: Havendo sido util, e lou-
1ravelmente erigido o Hospital d Ps ,Expostos (la Cidade de Lisboa debai
xo da Administração da Mt>za da M isericordia de lia, com Estatutos, pe
Jos quaes se suslentão1 os mesmos Expostos por tempo de anno e me.io 
Jlla creação das Amas de lei~e, e depois por mais sete e meio, para com
pletarem os nove annos; ficando ainda desse tt:!mpo e~ diante, até o 
ein /que lomão estado, debaixo ·do poder da mesjllla Meza da Misericor
ttia, ou dos respectivos Morclornos por eJia nomeados, e munidos 

1
de al

guns Privil~gios, os quaes se fazt>m presf' utewente tào imcompativeis 
com a boa ordem, com que se acba estabelecida a Policia, e a J u ti
<; a, como com a utilidade com tnua de todos os Meus F.ieis Vassallos: E 
tendo resultado da referid'a prática· tantos iucrjnvenientes, como são; <!C

cumularem-se cada anno mais de novecentos dos referidos Expostos, que 
uslentado~ á cu la do Hospital, sóbem ao effectivo número de mais de 

qoalro mil com trato succc$sivo, e duração pt>rpétua ; accr"'scenta
rem-se assim despezas sup~riores ás Renda~ do mesmo Ho~>pital ; e re
sultat: d·e tudo o da:mno de faltarem os meios nara se ali 111enfarern os 
Rf'ccm-nascidos até o anno e mei? da sua idade: Seglliodo-st- ig-ual
mente do mesmo abuso , que depot de excederem ns nove ann s de 
iílade , quando entr~o no uso da razi'o, succede, <)Ue sendo assolrla~ 
cheios ' para servirem, se desaceommod<\o, e largão seus Amos :-.H-ianca
dos nos auxilias; de se recolherem no H o pi tal, e de serem 'nell st.t • 

----------
(f) V<'jão-~e os Asqeot'os .. de ~4 de J\Ínjr) ele 1785, c \el <.h~ Julhn de 1797. Por 

Rt~so!ução dP 10 de Outubro de 180[) ('ffi Cl)·n~u[la. da. M za. do I .,m iJar<ro do Pa~.;o . 
aondP c acha registada se déclarou que huma Douç.ão causa morw uão

0

pr~cion in:c~i~ 
uut~~ào. 
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tentad s? at~ qde de novb se ajustem com outros novos Amõs; animàn .. 
do-os _asstn! o abrigo, !d o amparovlo Hospital á mes~a oclôsidade, que 
deveria _evitar-lhes, especia lnú>n'te iío sexo feminino; por haver Expos
tas,_____ que a elle tem vi rido por m~i tas vezes, e residido nelle a maior par
le do tempo· 1 _com -gravam<:> eonsideravel do mesmo Rospi tal; cujo lns_ti
tut.o bc, e deve !'ler acudir êt sustentação dos ditos Expostos nos p.rimei-
1'<-:'é annos da sna vida. E querl.'ndo ·Eu occorrer aos sobreditos inconve.: \ 
DJ..TJtes com as providencia-s' que estes abusos fazem indispensaveis: Sou 
súvido ordenar üOS ditos respeitos o segninte. 

'I. l\hndo , que o dito Huspital éontinue a ·me.sm~ formalidade, com 
que até ágora ac'ceita, e clá a crear os Expostos pelo anno e meio da 
sua priuwira creaçào; e subsequerrtemente 'por tnais sinco annos e meio: 
P~ sorte porém que logo que .cornpletárem sete anno·s, se lhes suspen
ua. a creaçao, e 'Se lhes não cdntribua .mais com cousà alguma. 

II. Item : Mand\•, qu~ apresentando-se a pPssoa' , que tiver creado 
qualg'Jet· Exposto com os sete anrws da sua idade completos, para se 
lhe p·~ ·rJr o resto, que se· )he devet da creação; seja logo o dito Expos
to la'''-<ldo em hum Livro oo!p todes os s1gnaes, e clarezas a elle cor
respon a_ntes: Pa_ra que a todo o tempo possão bem _constar as noticias;
que !!e - Jl~izerem saber de quaesqu'er dos sobreditos individu'os . .. 

lll. Item: Mandd, que no mesmo l1cto d:l: entrega, querendo a pes .. 
..soa, que crea-r qualquer Exposto , torua llo a levar_....gratuitamente, ou 
para o conservar em stia c.&sa , ou para o accominodat na de outra da 
sua v i:tinbança, não se achando nisso inconveniente, a Méza da Mise.,.; 
ricórdia, ou os Mordomos Deputados para o governo dacp:ielle Hospital, 
lhe fação expedir hum a Cartá de GUla do refe."íclo Exposto éom todos os 
signaes, que ficarão lançaclos no Livro da M~trict,~la; dirigida &o Juiz 
dos Orf<los da respectiva Terra; e 'deixando a pessoa, que delle fôr en
tregue, Recibo , pelo qual. se obrigüe a apresentàl1o ~o dito Juiz de Or
fàos; de quê só será desobrigàdo com Certidão daq~e!le Juizo, por que 
conste que dellé se tomou conta, que lhe deo Tutor, e está compre .. 
bendido ua Relação Geral dos Orfãos do respec.tivo Termo. . 

IV- Item : Mando, que ~og0 'que arsim forem apreseritàdos os Expos
tos aos rt>spectivos Juizes dos, O rfãos , loH1em delles conta, e proceàão,' 
na confo_rmid.ade da Ordenação do Reino, e do seil Regimento;· reputan-' 
du-os como qoaesquer outros Orfàos, a quem incumbe a obrig9((ào• de cu .. 
rar: Podendo os referidos Juízes distribuillos pelas Casas, qüe os qu ize· 
rem, até completarem doze annos, sein_vedcere-m outro algum Ordena
tio, que o da educação, sust'ento, e veslido . 

V. Item : Mando, que nos outros casos, nos quaes as pess · as, que 
os crearem, os n;lo qui\erem tornar ~ l_evar na c~~formidaéL assirna d_e
clarada; precedL·ndo as mesmas formalidades; sep1o entregues por dJs
trjb~içào a cada hum dos Juizes dos Orfi'íos desta Cidade., e Te!'mo, 
que · obst>rvarão idenl.icame'nle o que assima Vl)Í' disposto: Ficando sem
pre na Seà+-ciaria da Mi-scricordía documento lflgtil, porquecaosle a en~re
ga elo dito Orfão aos respectlvns J uiies, com todas ~s clarPZa·s nece~san:.~~. 

V l. !tem: Mando, que fique -por~rn livre á 1 Meza da Mise~.-,_coHha· 
poder tambem distribui llos a outros JHiies dos Orfãos f6l'a desta C1Jade ,' 
e seu · Termo, como lhe parecer, co-nforme as circümstancias, e os ca-
sos occorrt':'nles. , 

vrr Item: JVIando' que estando corn'pletos C"S sete anoo.~ . de idade de 
()'áda Expost.o; ~ a~ndo logo na 'f6'rma assima entr~>gue aoJUJz dosür[.àos, 

' â: que tocar 
2 

se . haja por des·obdgàd'o .o 'Ho.st-1i\L~l-, e a lVI1eza da M1seri ... 



6 1'775 

cordia de mais curar delle; ficando por este mesmo motivo sem Privi]e ... 
gio a lg·um da rf'ferida Casa , como se nell a nunca tivera existido; por-' 
que Hei por extinctos, e de nenhum effeito todos, e quaesq~er Pri~i ! e-- f 

gios, que possão ter os ditos Expostos, para nunca produzirem effello 
algum em Juizo, ou fóra delle; ficando reduzidos a huos simples Orfãos, 
como outros quaesquer dos Póvos. Exceptuo porém aquell1es Privile&"Í•;S, 
que pertencem ,.á ingenuidade, e habi litrlção pessoal dos mesmos Orta-- ; 
porque destes ficarão gozando sem québra, ou restricção alguma. 

V 11 I. . Item: ManJo, que os Juizes dos Orfãos tenhão o maior CL.L..t

do na creação, educação~ e accommodação dos sobreditos Expostos; ~xe
cutando a ~·espeito delles o seu Regimento pontual, e inteira~e~t.e; fa
zendo-os por a aprender os Cfficios, é Artes, a que as suas 1ncllna9oes 
os c.hamarern. E logo que tiverem vinte annos completos, serão havH::os 
por emancipados, sem embargo da Ordeoal(ãO, que o contrario determl
lJll: E os Pro v edot·es das Comarcas, e Syndicantes dos sobre di tos Juizes 
dos Orfiios inquirirão sobre este ponto com a mails zl"losa indagaçã.o. 

IX. Item: Mando, que nenhum Exposto, que E>xceder a id;: ·e de 
sete aooos, possa entrar mais no Hospital por esle titulo; nem nt> pos-

' sa ser admittido como hospede, ou por qua lquer outro , titulo ; ( e não . 
seja o de Ar tífice, ou ~ervente. E pelo que respeita aos que ac almen
te se achão no Hospital, que não chegarem á idade de vinte anuas, se
rão entregues aos Juizes dos Orfãos desta Cidade, ou de outras quaes~ 
qu e r Terras, para onde pedi·rem , na conformidare dos Paragrafos 111; 
e IV. destaAJ,vaní. Os queexced.erem ec~t.a idade, ser~o logo expulsos!, 
dPspedidos, e havidos, tratados como quaesquer out1·as pessoa:s do Povo, 
para que deixando a ociosidade, busquem o sustento F.IO seu proprio tra ... 
balho, e industria pessoal. 

X. Item: Mando, que iodos os outros Orfãos, que se achat·em a 
cargo da Misericórdia, passando de sele annos de idade, sejão tambem 
despedidos na fórma a ssima declarqda, para o que precedt:Jrão Editaes 
de trinta dias para E-sta Cid ~ de de Lisboa, e seu Termo. 

/ 

Pelo que: Mando á v~eza do Desembal·go do Paço; Regedor da 
Casa da Supplicação; Govf'rnado da H ~ação, e Casa do Porto; Conse
lhos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; ,Meza da · Consciencia, e 
Ordens; Senado da C amara · da Cidade de Lisboa; Meza da lrmandadt-! 
tla Mi:.;eric:Jrdia da mesma Cidade; e a todos os 0Psembargadores, Cor
rtgedores, Provedores, Ouvidores, Juizes dos Orfàos, e mais Pt:Jssoas ; 
a quem o conhecimento deste Alvará perLénct::;r 1 fJllt', o c~mpt·ão, guar~ 
dt•m, e o fação inl«>Íramente cumprir, e guardar iuviolavelmente, sem 
dthida, ou embargo algum; não oh-stautes quaesquer L~is, Regimentos, 
DlsposÍ<(Õed, ou Ordens em c~otrario, qúP todas, e todos H e i por bem 
derogar para este effeüo sórnente, ficaudo aliás em tudo o mais sempre 
em seu vtgor. E Mando outrosim, C)Ue valba como Carta passada pela 
Ch a nccllaria, posto que por e]Ja não h o. de passar; e qne o s~u etl~ i lo 
haja de durar mai ' de hum, e muitos annos , sem embargo das Ordena
çóes, que o contrario deterrnioão. Dado em Salva terra de Mago: em 31 
de Janeiro de J775. (I)=Com a Assi·g·nalura de .EIRei, e cloMioistl'o . 

. Regút. na Sec1'etaria de E9lado dos Negocias do Reino 
no Liv. IV. das Cartas , Alvat ás, e Palenles. , e 
impresso na lmpressao Regia. 

. . ·---- ·--'-- ~--_.._-------· 

(1) \'id. o Ail',llÚ dt: 1~ de .Fevereiro de 1783, e o de 18 de Outubro de 1806. 

I 
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.EU Ef:.REt l~'a€(0 ' saber aos que este Alvará d~ Decla.diÇão, e Á ffl-' 

P·llação ,,.u·et1l: Q ue havendo Eu pela ' Minha Providente e Saudavel Lei 
d~ .nove de Set~mbro de mil setecentos sesse~1ta e uove ~ccorrido ao per
niCioso abuso, que se havia feito da liberdade illirnitàda e mal enten
did·o· de tesUú·; .res trin gj ndo-a para promovei' a successão'legitima a fa
vor. dos propinqllbs; aos quaes a razão natural, a caridàde Christã e a 
boa ;~rdetl~ das Familias deferem as beranç,as; de sorte que sustentasse 
as D1spos1ções Teslamentarias sem violencia da mesma raião riaturál, e 
ord~tn da~ fa mílias, e.ao mes'mo temp0 sústentasse lls Causas Pias tanto> 

·(]Ua.nto o podia pe rmitlit· a Caysa Pública, I')Ue não só he Pia, mas su.; 
1wnor a t odas, e q~1aesquer out.ras eatisas partict.~lares .': Foi lservido de.; 
ternúnat· pe los Paragrafus SPxto, e· Setirrto da sobredita 'Lei que nin
guem pu.desse dispôr· a titulo de Lf>gados Pios; ou de Bens d~ .4.lma de 
mais du ,que da Terceit·~ part'é da 'terça dos seus bens, fie tal fórma, 
<]'ue Mmca excedesse a quantia de q·uatrocentos mil réis. E ainda que 
exe f· p ~ :Jando pelo Par·agrafo Oitavo da mesma Lei da referida geral res
tricçã0 •S L eg-ados deixados ou ás Casas de Miseticordia, ou aos Hos
pitaes pa :-a dotes de Orfans, cura de Enfermos, e sustentattão de Ex.; 
pos tos; óu a. Escolas, e:> Seminarios de creação, e educação da Mocida
de ; permitti que estes Legados vaiesse rii, cabendo na T erça ., até á quan-: 
t.ia de oitocentos mil ré is! con'siderarido tambetil, que havendo Eu con
cl"dido pe la d is pusí ção do Para grafo Terceiro da sobredita U:~i , que os , 
'Testadores, que hão t iveren~ · Parentes dentro do quarto gráo, J)Ossã.o 
livrr.-ment~ di s pôr da metade dos ' b e ns hereditarios, e de t~dos os adquiri
dos, con)o bem lhes parr-,cer, deve ndo ser a disposição a favor de Estran .. 
hos: E havendo Eu sido rlltimamente informado, de que os rendimentos 
da Casa da Miseticorcila d e Li sboa não são todos 0s cornpetentes ·ás pias, 
e inrli ~pcn st\V t> Ís dt>Sf)('Zas das suas· urgentes repartições~ e tendo dado 
e lU a uxdio de lias, na mesma data deste , ouüas cat'itativaiil providencias: 
H ei por be m accrescentar a el1 ~1 s as sf>guintês. 

Todos os TestadorPs, qu~" não biverem Parentes dentro do quar
to gráo; assim como podem livremente dispôr da me~a de dos bens here
ditarios, e de todos os adquiridos como bem lhes parecer; da mesma 
sorte poderão dispôr dos ditos Ben~; ot:J por Testamento, e ultim,(\ von"' 
tade; ou por Doação entre vivos, a favor da sobt·edila Casa da Miseri.;.; 
cnrdi~, e dos Hospitaes della; para cura ~e Enfermos; sustentação de 
Expostos; dotes de Orfans; e visitas de Vi uvas tecolhidaSi q que Or
"!eno, que tenha lugar; não só à respeito da metade dos Bens heredita
Fio~, mas lambem de todos os que aliás houvessem de pertencer ars _J>á.;.; 
J'enles, por quanto achando-se já fóra do quarto gráo' se devem c~oside
J'<ll' eslranbos nà C\ >ncurreocia de causas tão pias, como as sobreditas. 

Pai'a evitar porém toda a fraude, e obviar em beneficio do soce.:; 
g o público todas as con!rov r rsias, que pot· obito· d()s T estadores, ou Doa
dores se possê1o cogit::1r pelos Het:deiros, e l..egatarioss se recorrerá ne~:.. 
tes casos 1a Mim pela Mezà do Oeserilbargo do Paço, para qoe qepois 
elas competentes infol'lnações, ouvidos os He,·deiros ab in_t~stado, posto 
fjue fora do quarto gdo, se me consulte, para lhes deferJr, con.nrrnan-' 
do as referi rias disposíçõws e m todo, ou em parte, conforme as circums-

·tancias dt> cada hum dos casos occorrentes. 
Pnt• quant o .entre os Bens oti deixados, ou doadàs á sobredita 

. I ' l\11sericordia ~ e Huspitaes della, póde haver alguns, que :se não possão 

'' 
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reter sem faculdade Minha: Para os possuírem pvr mais tempo, do qlJ-e 
o determinado pela Lei do Reino: Hei por bem , ( por puros movimen
tos da Minha Régia Piedade) que possã'O conservar no seu dorilinio ~ Pri..: 
rneiramente, Padrões de Juro em qualquer dos Almoxarifados, e Al
fandegas destes Reinos: Em segundo lugar , Propriedades de Casas na 
Cidade de Lisboa, salvo porém sempre o Subsidio Militar da Decima. 
das que se aHugarem, como tão indispensavelmente necessarie para a 
conservação, e defe2a dos me~mos Reinos. E Orde.EJo ,. lj'ue sendo vendi
dos dentro de anno, e dia todos os mais bens de raiz de eutra nature~ 
:za, -se empreguem os productos delles em terrenos da mesma Cidade, 
e edificações ne ll es;. _para a sobred-ita Misericordia, e Hospi.taes ficarem 
possuindo, l)a mesma conforrpidaue assima declarada, as casas pot· ella, 
e e!Jes erigidas. Pelo que pertence porém a todas as sobreditas nov.;ls,. 
e futuras aeguisições 1 se me pedirão para todas, e cada huma dellas 
novas Jieenças pela Meza do Desembargo do Paço, para mas consultar; 
esem ellasprecederf~m, se não poderão pôr AposLi ll as nos·.l?a·drões , nem 
haver por dispensada a Lei a respeito das propriedades de easas: Para. 
que âssirn fique obviado o inconveniente de virem pelo decurso ' tem
pos a .exceder estas Minhas dispensas os limites do que for j.tls e ne-· 
cessano. 

t;onsiderandO' Eu, qua o eontracto d'e d·in·heiro a ll:J:cro·, sendo· 
prohidido por hu,m, e outro Testamento, e só Lolerado em beneficio do· 
Cornmercio, que não be compahveJ com a lJa~oreza, e exet:cicios de h uma. 
Casa tão pia, e devota, eomo a da sobredita Misericerdia, que não póde,. 
nem deve nPgociar; a lém dos ouhos i:ncmJ-veni·entes, que a e2tperiencia. 
tem mostrado que sãe inseparaveis de semelhantes emprestime>s: Prohi-· 
bo 1 que da data dest~ em d}anle haja de sabir dos Cofres della dinh,e}ro• 
a:lgum emprestado a Pesseas particulares para vencer os inter-esses vul
garmente ehomados Juros; debaixo . da pel!la d:e reporem pelos seus pro
pri-os bens· os OíHciaes das Mezas, que taes emprestimos fizerem, as 
qua:utias delles nos Cofres, d'oude sabirem, eobradas verbal, e exeeuti
vamente por Officio do Juiz das Causas da Enesma Misericordia. 

Pelo que: Mando á Meza do D~~embargo do Paço; l1egedor da 
Casa da Supphcação; Governador ~!la Re l a~ão, e Casa do Porto,. Cem
selbos da Miuha Real Fazenda, e do Ultramar; Meza da Consctencia, 
e. Ordens ;J Senado da Carnara da Ci·dade de Li>sboa; Meza da Irrnan
(lade da Miseric'ordia da mesma Cidade; e a todos os Ministros, Offi
üiaes de Justiça , da Fazenda , e mai·s PPssoas, a CJUem o conhecimen
to deste Ajvará pertencer, que 0 etJmprão, g uardem, e o faç·ào cum-' 
prir, e guardar inviolavelmente, sem dúvida, ow eu)bargo algom, não 
olJstanies .quaesquer Leis, Disposiç.0es, ou 'Ordf'ns en'l contrario, que 
todas, e todos Hei por bem deroga•r para este effeito s6meRte, ficando 
aliàs em tudo o· mais sempre em ;eu vigor: E. Fna·rulo ou t rosim ao Dou
tor João Pacheco Pereir~, do Meu Conselho, DesPmbarg-a•dor do Paço, 
que serve de Cha.nceJier Mór do Reino, que tJ faça publicar na Chan
ceHaria; registando-se em todos es lugares , onde se €t>stumão registar 
sPmelhnntes A lvaris, e mandando-se o Ori,ginal para a Torre ,clo Tnm ... 
b0. Dado em Salvater-ra de Ma·gos em 31 de JaneÍ'l'O· de 1:775. = Ccun 
a Assignatura de EI-Rei, e a do M i.nistr<:>. 

Re.r;isl. na Secretan·a de Estado dos Ne_qocios do Reino 
no Liv. IV. da a Cortas, Atvar6s ,. Patentes; e 
impr. na Impressá:o Regia. 
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~ U I:Ü.RIÚ. Faço saber aos qile este Álvari viren1: Qu.e a ~1im tiJê 
fo1 pre~sent.e _ : Que com o motivo da d.istáncia da Çôrte, em quanto es-, 
te Retno fo1 suj-eito a. Domínio estranho, se permittio aos Oesembargá
dores ~a Me~a do Desembargo do t>aço. a expediç-ão d~s Provisões de 
Cornmtssão para ds Sindicantes dos Bachareis rias suàs Residencia"l e 
dos Meirinhos 7 e Escrivã.es clellàs: Que quando este. era. o ~stado ;las 
ditas Nomeações, hàvencl.o-se introdu:..ido por

1
Presidente da referida Me

z~) que nunca o havia .tido, b Bisp? Dom. Pedw de Castllbo~ se arro.: 
g<LI'<l este as lnestnas Nomeações sem concurso .d~ .referida Meza: Que 
ne~s .te abuso continu:írão, Elle, e o S'ed reprov,ado Successor; nil cQnfor
mJdade de doi~ eNtorquidos Decretos de deZioi.to, e vinte .e seis d.e Ja.: 
neir<.1 do annd de mil srdscentos triotà ~ sinco: Que não obstante have
rem si}o réelamado's por Asseú!d, que os re[eridos. Desembarg~dores to
márilo em Junta de quatro de Maio de milsei.scentos e quarenta, aindà 
assiru continuou o mesmo abuso a ser praticado em tál tõrm~, que _não 
só os snccessivos Presidentes pro'Jrietarios, 1iias ate os seus aiestiws Ser; 
ventuarios' se .forão conservando

1 
no mesmo. abuso' com !'18 D1).Ji~as' e 

n)ui to_ r .rej t.idi~iaes coriseq.ucncias; a que por este Sou servido obviar ·nà 
m~neu·a seglliJJ te. _ . . . · , . . 

. 1· Ordeno: Que para as Residencias dos Bàchar,eis, q,ue tiv.erern s~r.: 
YJdo Lugares de Primeiro Banco, me st>jào propostos pela lYleza ,do De
se,mbar~·o do Pa9o tres Desembarg-adpres ~ ou ~a Casa ~a S~ppli,caçã~; 
ou da Casa do CJvel; parâ Eu entre elles n,omPar o que me parecer mais 
projllrio: E que os Esct'ivães, e Meirinhos d~s dita~ dilig~ncjas sejào pro...: 
v idos pe.Ja Meza em pessoâs babeis, precede.ndo Edltaes de oito dias; 
pal'a entre os Oppositores escolher . ps u~ais dignosí . . . .. . 

2_ Item : Ordend: Que patà as Reside.ncia·:S dos Lug,àtes de. Correições 
or~hnári~;~s; e Provedorias~ me seiip igualmente propostos .ires Bach~reis ~ 
qt.ie Ct~nhão bem servido Lugares de ,Primeiro Banco, ou n~lles !$e; achem: 
occupados: Sendo os Escrivães; e Meirinhos nomeridos pela M~za na so-· 
bteJita fórma. 

I 1 .; l I l,. 

3 Item ·: Ordeno: Que para as Resídencias ·dos Juizes de Fóra ~e Ca~ 
beça df> Comarc.a, e de Primeira: Intrancia, nomêe a lVJ~_za do Deseiu
bargE\ d,o Pàço. Bachareis, que b~.~(n tenhão :Se~viJo; oq estejào ·servindo 
Correiçõ~s Ül'dioarias? 011 Prov.e,dorias d.e Comarc_as: . ~endo tamben\ os 
!i.eus respectivo~ Escrivães, e Meiriuhos n'01iü~adu.-s pel~ -NJ ez:=~ ,,a sob. é~ 
dita fórma. 

4 ltetri : Sendo-me presente, que os Sindicados costumão df:'ixar a 
ultima Çorrel<;:1o das (;abeças de Cbmarcas, quando merJcls, a beoeD~i:io' 
dos s<"us bindicantes, subornando-os assim antil:iradamPnte; para lhe:;; 
captart>uJ o favor, que realmenLP. só h e ioiquidade. ~ . OrdPI!O, que nt>Ôhuái 
Sindicânte, possa dàquÍ em diante fazer Co'rrei(;.~o, Úer'n t>Úrcit_ar acto 
illgum elt•ll:a, debaixo Jas penas de J'lrivação d9s .Log,;-~res '·que tivtrem ,.; 
e de inhabilidade par<! .entrarem em.otilrb:;: SenJ~\ . ~ubsutut~s iH'Cf'ss.a
rlos dos ditos Sindksdos' desde o dia' eJ1l que forem ' susfH,fHos, par<t 
os negocios do expedit>nt.~ ordinal'Ío., e de!:'pa~hos i .n~erlocuto~iqs sÓmf'n . ...: 
~e; ou õs VPr<>11dores mais velhos, a respeiLO dos J_oize~ de Fcira, i'~i::-_u 
he do' costume; ou os .:Juizt•s de F_ó'ra das mesm~s TeHas, ou das o~l·í·n1~ 

B 
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mais vizinhas, a respeito do~ Corregedores, e Provedores; ou estes, a 
respPito dos Bachareis, que sabirem de Lugares de Primeiro Banco: E 
ficando todos os outros actos reservados para os Successores dos sobre
ditos Siodicados. 

5 Item: Por quanto Fui tambem informado com certeza, de que nas 
sobreditas Residencias se tem introduzido o pernicioso abuso de fazerem 
os Sindicantes hum ponto do seu mal entendido capricho· pall iarem, e 
dis i mui arem não só os defeitos, mas até 051 mesmos vic~os dos seus res
pectivos inóicados: E que este nocivo pondonnr se tem communicado 
a Pe..,soas Nobres, e principaes das Terras, onde se dão as ditas Resi
dencias: Ordeno, qu~ nas Provisões, que para ellas se expedirem, se
jão expressos, e precavidos effica~mente estes grandes abusos: Commi
nando-se aos Siodicante a pena de privação dos Lugares, que tiverem, 
e de inhabilidade para entrarem em outros, logo que fôr provado peJàs 
partes prejudicada , que ou occuiLárão, ou palliárào quaesquer factos 
dos sobreditos Sindicados, que ou os constituão criminosos de culpa gra
ve, ou manifestem nelles igoorancia, e ineptidão para o Meu Real Ser
vi<;o: E comminando-se aos chamados Padrinhos, e Procurad,ores as pc
nas de prizão debaixo de chave nas Cadeias da Casa da upplicaçao, 
ou da Casa do Cível, por tempo de hum anno, logo que constar que; 
ou ameaçárào as partes otfendídas para se n·ào queixarem; ou ainda as 
pNsuadírão a que dis imuHassem a queixa , que tiverem; ou procurá
rão, e induzirão testemunhas para irem jurar; ai' m de pagarem ás par
tes, cobradas verbal, e executivamente, as perdas, e damuos, que pe
Jos sobrt>ditos factos lhes cau ·arem . 

Pelo que: Mando á Meza do Oesembargo do Pgço; e a todos os 
Tribunaes, e 1.\'Jagistrados, a quem o conhecimento deste A I vará per
tencer, que o cumprão, e guardem inviolave)mPnte , sem dúvida, ou 
embargo algum, não o·bstantes quaesquer Leis, Disposições, Decretos, 
e E tilos, que sejão em contrario, porque todas, e todos Hei por bem 
d(>rogar para este E>tfeito sóll)ente; ficando aliá em tudo o mais sempre 
em eu vwor. E Mando ouúosim, que valha com'p Carta pas ada pela 
Chancellaria, posto que por ella não hrarle pa sar ; e que u seu efreito 
haja de durar mais de hum, e muitos annos, sem embargo das Orde
:naçõe , que o contrario determinào. Dado em Salvaterra dP Magos em 
R de F.eveceiro de 1775. (1) = Com a Assi ~natura de EIRei, e a do 
lllinistro. 

Regist. na Secretar·ia de Estado dos N eqoc·ios .do Reino 
no Liv. IV. das Cartas, Alvarás , e Patentes a 
foZ. 138 vers., e impr. ua lmpr ssáo Regia. 

•-*t.0->11>--!1! 

EU ELRei Faço saber aos que este Alvani virem, que por Decreto 
<.le duze de Outubro do auno proximo passado, Jl ui servidu exti11gu1r a 
A lfaucle.va de Castro Marim com 1ouos os Ofliciat>s Empregados, e In
romben ~as, que ndla tinhào exercício pa ·and tudus os Li ru de 
arrecadação para a nova AIJànd g· Ja Villa de Santo . ntoniu de . r
nilha, que Mandei erigir, endo Juiz JE>lla o me~mo M1nistro que f' r 

-----
(1) Su,p u::.•J pelo Decreto de 17 de Julho de 1778 
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Juiz de Fora (la reft"dda Viila: E Hei pc · bem que elle vença como 
·Juiz .da A lfand ega alén1 do Ordenado, gue levar cbmo Juiz de Fóra, cen
to e vinte mil réis annuaés por todas as Estnções respectivas á tn:sma 
Alfandeg-a, abolidas as divisões que até agora houve, para o expediente 
da yH.'SnJa Alfanc!Pga além do Escrivtío da Meza grande, Portagem; 
}Jórtos St.•ccos, .e Consulado; el-o Escrivão da Carga; e Descarga; e do 
}reitor, l.{ecebedor, e Procurador que forã'o nomeados por Decreto rl'e: 
dezanove do me._ .no mez e anuo: Suu .Servido CIPar hum Guarda Mór dQ 
Mar, e Praia do Monte-gordo, com o Ordenado de cento e vinte mil 
réis, sem outro algum em Iumentu: hum Escri vào da referida Praia com 
sese11 ta mil r '.is, U.e Ordenado, tambf'm sem emolumentos alguns : hum 
Meirin ho com clncoênta mil réis fie o,·· denado; e com os emolumentos 
estabelecidos pela Lei: hum Porltoiro, Selador, e Guarda o' Alfandega. 
com sessenta mil réis de Ordenado e com o proes e precalços do Regi
mento: dpus Guardas com quarenta mil réis cada hum sem outro Pn o~ 
lumeuto. E este se cumprirá tão inteiralllente como nelle se contém, 
sem dúvida, ou enlbargo algum; qualquer que t>lle seja. . . 

Pelo que: Mando ao Conselho qa Fnzênda que assun o faça f'Xe
~utar com os Despachos necessar.i us; E Mando outrosinJ ' quP. t'Stl" va
lha corilo Carta passada pela Chàncellaria posto que por e lia não pa 'Se, 
e que o seu elleito haja de' durar hum e muitos an11os; hao ob.Etantf' as 
Ordenações, que o contrario determinão, as .quaes derogu para est e ei~ 
feito sómente, ficando aliàs e_n seu vigor. Dado em Salva leJTa de Ma
~·os aos 9 de Fevereiro J,e 1775. = Com a Rubríca de Sua Magestade• 

Regíst. no Conselho da Fazenda no Liv~ 2,0 dos De.:. -
cetos a foi. 231. 

*~*...o-.*-· -it 

Por Decteto de dozé, e dezenove de Outubro do anno jJroximo passa~ 
do, e data deste; Fui serviuo extinguir a A l fand ~ga da Vi l la de Caslrd 
M;,uim, estabelecendo huma nova Alfandega na Villa de Sanlb Anlo· 

/ nio d' Arnilha, na qual se fizesse tambem a arrecaclação antes 'j:>ertencen.: 
te á de Castro Marim : Nomeando-lhe os necessarios Officiaes com seus 
competentes Ordenados, em desconto dos quaes se fará sempre razão da 
«]UOta parte respectiva á Alfandega extincta, para a qual custumavãô 
éontribuir os Contratadores dos Pórtos Seccos, e Consulado, para se d@
minuirem a favor da Minha ,Real Fazenda, em tompençação dos maiqres 
Ordenados que agora estabele((O na sobredita nova Alfandega. O Con· 
se lho da Fazenda o tenhà assim e li tPndido e fa~a executé\r com os Des
pachos necessarios. Salvaterra de Mag·os em 9 de :Fevereiro de 1175. 
== Com a Rubdca de Sua Magestade; 

Rl!-gist . no Conselho da Fazenda no Liv. 2.
0 dos De

cretos a foi~ 230. 
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EU ELREI. Faço saber aos que este Alvará de Declaração, é Am
pliação virem: Que sendo comprehendidos os Vencimentos, e Emolu
mentos pessoaes dos Guardas-Livros, e Caixeiros das C· .. sas de Commer
cio; dos Pilotos; Mestres ; Contra-Mestres ; Guardiõt>s, e outros Offi
ciae@, Marir,heiros, e mais Pessoas das Equipagens dos Navios Mercan
tes ; dos A rti'fices ; e Serventes , que trabalhão por jorn ai, assim nos Meus 
Arsenaes do Exerci tó, e Mal'inhr, como nas Obras públicas, e parti cu~ 
lares da Cidade de Lisboa, e seu Termo; no Espírito, e na identidade 
tias razões da Minha Lei de dez de Junho de mil setecentos incoen
ta e selP., em que attendendo á indispensavel necessidade, que o Com
mercio Ge1·al tem do serviço, que os sobreditos Pilotos, e mais Homens 
do !\lar dos N avias dos l\'leus Vassallos lhes prestão quotidianamente com 
graudf's trabalhos corporaes, e com grandes riscos de vida; izf'ntei os 
salarius, e soldada , tjue elle co tumão vencer nas suas viagens, e tor
Ila-viagens, de todos os concursos c.le Crédores; da outra Lei de vinte 
e hum d Outubro de mil setecentos sessenta e tres, pela qua l prohibi 
no P&ragrat;J Trf'Ze, que se fizessem Execuções nas Arma ; A rnezes, 
e Soldo::~ de quae'quer Militares, por lhes serem nece sarios indispeo a
velmeote para se mantert~m no servir;o público d.1 Defeza do Reino ; e 
da outra Lei tle dezasete de Janeiro de mil setecentos sessenta e ·seis, 
pela qual probibi da mesma sorte as penhoras nos Ordenados, Próes, e 
Prccalços do ü(liciaes de Justiça, e Fa4enda, que os não poderião exer
citar em utllidade pública, fallando-lhe os alimentos, que por elles per
cebem: E sendo sempre da Minha Rt:!al Inteoçao, que as Causas pú
blicas do Bem Commum do Commercio, e Navt>gação, e da lndusLria, 
e Applicação dos Meu Vassallos pr·valeção a todo, equalquer intert's
se particular como he justo, e neces ario: Ordeno 1 que daqui em dian
te se não possão mai!:i fazer embargos , penhoras, ou quaesguer outras 
Execuoõ s nos sobreditos Vencimeutos, e Emolut·nentos UliS Guardas
Livros: P Caixeiro das Casas do 1Cummercio; dos Pilotos; Mestres; 
Contra- .. e Ire ; Guardiães , e outros Ollici es ; 1\larinheiros, e mais 
Pes.oas d~1s EquipaO'ens dos Navios .Merc·1nt ·s; os Arlitiees, PServeo
tPs, (!JUe trabalhão por jor,nal, assim nos l\ll"'us Arsenae~ do Cxrrcito 1 

e Marinha, corno nas Obras pt)blicas, e parli,~ulare~ da Oidadt ~le Lis
b a e eu Termo: Debaixo de lotla· as pl-'na· e·lalwl rc iJa· no l\'Ieu 
s;:>bredito Alvar:i de deza ete d"' J a11t iro de n il etecentos ses enta e 
sc1s, sem modificação ou di(T\~retHia alguma . 

E este se curuprirú tão ioteirn11~ ' ~1\t), ctHno lilelle se contôm. Pelo 
fllle: 1\:Jando á. Meza do De embargo do Pa((O; l egerlor da Casa d~ ~ur
pli ·açfto; .on elh s da l\:lioba Real Fazenda e do Ullram r; 1\lPza da 
Couscit-nc1a e Ordens; Senado da Calllara, Goveroadur da Hei r;;1n, e 
(asa do Porto; Junta do Comrnercio dt>sLcs B.eiocJs , e seus D HllÍilius; 
De:-.embar"adores, Corregedores, Juize· , e mais Pessoas a qtwm O('ü

nbeciutE'nl d te pertencer, que o cumprão, e guat•dt:>nJ, e façàll cum
prir, e guard.tr tão inteiramentP, como nelle se contém , sem duvirla, 
ou ewbarg·o algum, nfio obstantes quaesquer Leis, Regimentos, Alva
ráb, Dibposições, ou Estilos conLrarÍo!l, porque todas, e todu Hei por 
bem dt:rogar para esle efit~ito sÓmente, ficando aliás selllilre e1u seu vi-
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gor. E ao Doutor João Pacheco Pereira, do Meu Conse1ho, e Desem
bargador do Paço, que serve de Chancellé1· Mór destes .Mt:Jus Reinos, 
Mando, que o faça pub!jcat· na Chancellaria, e que delle se remettão 
Cópias a l~dos o~ Tribunaes: Regis~ando-se em todos os lugares' · o.nde 
se costumao reg1star semelhantes Alvarás: E mandando-se o Ong1nal 
para o Meu Real A l'chivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Sal
vaU erra de Ma~~os em I 6 de Março de I 77 5. (1) - Com a Assignatu· 
ra de E! Rei , t , a do Ministro. 

Regist. na Secretm·ia de Estado dos Neqocios do Rei
no no, Liv. IV. das Cartas, Alvarás, e Patentes 
a foi. 174; e. impr. · 'l~a Imrressao Regia. 

*--*t.O->* --* 

Não havendo sido possivel conseguir da Provedoria da Minha Real 
Fazen'a a da Capitaoía da Ilha da MadPira, nem a arrecadação de qua
tro cenL<lS rnil cruzados, .que ao Meu Beal Erario se estão devendo des~ 
de o principio deste Seculo, até ao presente, twm tão pouco a ·certeza 
do que se lem passado sobre a referida a'rrf'cadação depois do seu esta
belecimento; enàosendo justo deixar irmais adiante tãograve desordem 
em P\'f'juizo do m~:>srno ·Real Erario, e tbmno irreparavel do ajustamen
to das contas de muitos Thesoureiros , e Contraladores, que por noticias; 
que me forào presentes, estão por tomar ~4. oitenta annos, soffrt:>ndo os 
herdf'iros daq uellas casas os sequestras dos Sf'US bens, e vendo destruil
los não só cum as lesivas arrematações; que lhes fazem dos fruclos del
les, mas lambem na det(~ríoração das terras e producçõPs das suas res..;. 
pectivas cu lturas : em ordem a evitar a continuac;<'io destes prejuízos, e 
quereL' que no futuro se consigão os uteis fins de que a arrecadação da 
.lVlinha Real Fazenda se faca sem moleslat· os Povos, de que a conclu
são das contas, se não demo're, rnmo até agora se lt>m demorado, e de 
que os pagamentos , a que he app lic •• 1a, se façi'ío mais p romptos, do 
()t.Je se tem fe ito até o presente. Fui ServiJo mandar extinguir, corno se 
nunca bouvesse existido, a d i La Provédoria com todas as dependt>ncias, 
e onicios, que nella se executa vão, e estabelecer em lugar della huma 
Jnnla conslituida debaixo dos mesmos pl'incipios, em que são fundadas 
todas as ou t ras Juntas das lVIinhas Capitan'tas Últramarinas, com total 
separaçào do Conselho da f1 aunda, de que alé agora eslavão dPpenden
tes, em orde-m a que pela mesma Junta se adnünistrem, arrPme~tem ,oe 
arrecadem os Dirt'itos, e Subsidias Rêaes, que na mesma Capilaoía Me 
são devidus, se provão as Serventias dos Qflicios da Fazenda, se passPm 
os Provimentos na forma CJUe até ago:'a .se passavi'io e proviào PE' Io Conse
lho, e que pela Contado;ia della se exressão as Fo lhas dos Ordenados 
Ecclt>siasl icos; Civil, e Militar, e mais despezas occorrentes , de que 
o Cous~"lho era encarr€-'gado, e annualmente fazia expedir aquella Pro
vedoria, para tt1do ser Lieterminado pela referida Junta, e mAndado sa
tisfazet· pelo TÍIPsoureiro Geral de!'la, na conformiclaJe das Ordens que 
1 enho estabelecido nos ditos respeitos. E quãnto aos negocias da Fazen-

- -------------------------- -----
' (l) Pelo th·creto de 13 de Deunnbro de 17812 se deela.i·ou poderem pinhomr·se as 

solclutlus ela Gente Ma•ritima ji~ tulledJa. 
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da, que dependerem de Resolução Minha, se Me dê conta do estada 
delles pela Meza do Meu Real Erario, para serem por elle respondidos 7 
como Eu for Servido. O mesmo Conselho da Fazenda o tenha assim en
tendido. Sulvaterra de Magos em 6 de Abril de 1775. = Com a Rubri
ca de ~ua Magestade, e assigoatura do Ministro. 

'Nos manusC1'ilos de J. de Mello Freire, e deverá en
C01'ltrar-se no Conselho da Fazenda no hv. 2." pag. 
232 vas. segundo J. Pedro Ribeiro. 

Eu ELREI. Faço saber aos que este Alvará com força de Lei vi
rem: Que le;:;do mo trado a experiencia, que as favoraveis Providen
cias e tabelecidas pelo Paragrafo Trinta e Tres do Titulo Segundo da 
Minha Lei FundatnPntal de vinte e dous de Dezembro de mil setecen
tos sessr:>nta e hum ~m beneficio dos Rendeiros da .Minha Real Fazen
da, que celebrão Contt·atos sobre Frutos da Terra, em que as Colhei
ta as Vendas são sempre annuaes; concedendo-lhes, que pagassem 
huru Quartel sobre ot.tro com mais sessenta dias de e pera em cada pa· 
gameulo; aioda assim não tem sido bast<!.ntes para animarem todL'S os 
Naturaes das Províncias, e Terras, que produzem os referidos Frutos, 
a arrematarem as Rendas delles; porque sendo peJa n1aiur parte Pessoas 
abonada pelos bens de raiz, qoe possuem, não coslumão ter com tudo 
em moeda corrente os cabedaes necessarios para pagarem os valores do
FJ;utos da sua respectiva Renda antes de os venderem; quando os so
breditos Na r uraes, e Moradores das mesmas Terras, e suas Vizinhan
ças, aos quaes aquella falta de meios pecuniarios, e promptos desanima, ' 
são sempre o mai proprios Rendeiros dos Frutos por ella' produzido : 
Querendo benignamente babilitallos, e supprir em beneficio seu a refe
rida falta: Declarando~ e Ampliando a sobredita Lt>i: H~i por bem 
Ordenar, que da publicalião deste em diante toJos os sobrcdilos Con
tratos, e Arrendamentos de Frutc.s, que se expedirem por toda , e quaes
quer Reparti<toes encarregadas ue anendar o Bens ua Minha Coroa, e 
Ordens, sejão estipulados com a expressa Decla aç;'io, e A tn pliaçào, 
de que os Rendeiros delles não serão obrigaJos a pagar senflo hum anno 
sobre utro, em dous iguaes Sem e · tres: Vencendo-se o p, imeir0 delles· 
pelo Fruto recebidos em hum anno, no primeiro de Julho, e o St>guo
du no ullÍ(T)O de Dezembro do anno proximo sl"gninte: Para que a:.sim 
possão reputar, e vender os seus Frutos, sem SPrNn antes disso incom
mudados; ou pela necessidade de tonJarem dinheiro ue t>mpr~:::>timo; Oll 

pelas xacçõe~ da Minha Real Faz"nua. 
Pelo que: Mando á Meza do DesPmbargn do Paço; lnspPctor 

Geral elo Meu Real Erario, e nel h! M u Lugilr-Tenent·; He•redor da 
Ca. a da Supplicação; Conselho da Minha Real Fazc-1nda: Mf'za Ja Cllns
cit'o ·ia, é Ordens; Desembargad.,res , Cor r gedores , Provedores , e' 
nrai Magi lrados, Olliciaes de Jusliça, e FazenJa, a quen.: o conbe
cimt>nlo clt>sl Alvará pertencer, o cumprão, •uard l m, e fação inteira
mente cumprir, e guardar, como nelle se contém, sem dúvida, ou em
bargo alO'um, e não obstanles qualJsquer Leis, Ordenações, Regimen-' 
tos, Pruvi::.ões, ou Estilos contrariu;, que todas, e todos para e::;le of-



feito sómente Hei por bem derogar, corno · se de todas, e cada hum dei~ 
les fizesse especial, e expressa menção, ficando allàs sempre em seu vi .. 
gor. E valera como Carta passáda pela Chancellaria, posto que por ella 
não ha de passar, e que o seu e{i'eito haja de durar mais de hum, e muitos 
annos, sem embargo das Ordenações., que o contrario deterrninão, as 
quaes Hei por derogadás para. e~te effeito sómente, ficando aliàs sempre 
em seu vigor . .F "e regislàrá. em todGJs os lugares, onde se costu.mão ~~~ 
gistar semelhanles Lris; man<l<lndo-s.e o Original para o Meu Real 'Ar
chivo da Torre do Tombo. Dado em Salvaterra de Magos em 7 de Abri{ 
He 1775. (l) = Com à Assignatura de EIRei; e a do Ministro. 

. . . ' , ·} 

Regi'st. na Secretart'a de Estado dok NegoCias · do Reúw 
no Liv. IV. das Cartas, Alvarás; e Patentes;, a 
foZ. 176. vers., e impresso na Impressão Regia~ 

EU ELREJ. Faço saber aos que este A !vará de Regimento virein? 
que sendo o . Hospital Real das Caldas huma obra da l;teligiosa Piedade 
da Rainha D. Leonor, feitá no aon.o de mil quatroceutos oitenta e qua
tro, para nelle se r~colherem os Doentes Pobres, que necessitassem do 
TPtnedio daquellt>s banhos, dotando-se su(l]ciei:Jtes bens, cuja renda ser .. 
visse para sustentação do{ mesmos Doentes, e de tudo y•;e )Q~ fosse; 
necessario; daodo-lbe Regimento com o titulo de Comp1·o.nüsso, fito na 
data ele dezoito de Março de mil quinhentos e doze, confirmado pelo Se
uhor Rei D. Manoel, por Carta de viu te e dous de A br1l do tnPsmo 
anno: E sendo o dito Huspital erigido debàixo da itnniediatà Protecç;1o 
dos Senhores Reis destes Heinos, houve com tudo P<~r be1rj ti;:J• S"nho~ 
Rei D. João o iii. por Prbvisão de \'iute e i1ove de Julho de hlil . iJui..; 
11hentos trinta e dous, di.,,pensar o sobredito Regimento, ou Compromis
so, entregando o governo daquelfe Hospital aos Conegos Seculares de S, 
João Evangelista, pot ser esse o ii1oti~o' cotn que se lhes havia permit,.. 
tido fundarem as Casa_s da sua Congregação nesLes Reinos; ao que ac~ 
cresceo a sujeição ao Tribunal da Meza da Consciencia, e Orderis, dtl
pois das Vis i las ordenadas pelo Senhor Rei D. ebastiao, de~de o anno 
de mil quinhentos Sftenta e dous em diante: Porque ,o uso dos tempo$ 
tem feito variar em grande parte as Dit>pos.ições do r~tferidl, Re.(J1~m~nlo; 
que não póde prevalecer, nem reger-se bem com as Regras, e Estatu~ 
tos, que o govern<.írão ha perto de tres S~culos; introdínincio-;,se por e 3~ 
causa ua impossibiliJade da observancia delle muitos abu.,.os; assim pt> IP 
que tóca á cm·a dos EP fermo~, como ao governo ecooot.nko, e arrecada
ção da Fazenda, que Df'cessitão de hum prom.pto, e qofllcaz \~foQlttt>diw· ; 
E qorque a immediata Protl:'cção Hégj · , de qut' gorta o Jito HospHal, 
e a utilidade Pública la cura dos Enfermos, a t) UPm fal{ão os t)J~}Q~ de 
potlerem i sua costa Hj)l'OVl' Í lar-se do rernedio.daqu lles baãhos. cornst~.tuern 
hum objecto da Minha Heal, e Pia consid.era\(:à.o: Havendo E1.1 occor; 
rido proximamente á Refórma do Hospital de Li.sbo~, cnm Providen
cias uteis ao regimen delle, e Cllln os meios necessarios para a suá sub_ 
sisteJlcia, em termos de se poderem recolher, curar, e sustentar todf'g 

----
(1) Viu. o Decreto de I de Setembro de 1779_, e o AIN~trb. de 1~ de Ju.mh.ocle 1800. 
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os Pobres, que o procurão para remedio das suas enfermidades: E que~ 
rendo extender a Minha Religiosa Providencia ao beneficio dodito Hos
pital das Caldas, elll tudo o que fo1· con1pativel com a t'quiuade, e com 
a recta administração de hum tão Pio Instituto: Sou servido annullar, 
cassar, e abolir, como s nunca houves e exi tido, o referido Regimentu, 
feito no anno de mil quinhentos e doze, com todos os lvarás, Decre
tos, e Provisões, que depois CieHe se expedírão, em tudo o que se op
pnzerern ao que por este novamente Determino , pela 111aneira abaixo. 
declarada. 

I. Sou servido haver por ex ti neta, e abolida a Inspecção, e Subor
oinaçã9, que até agora teve a Meza da Consciencia, e Ordens no dito 
Ho pital da Caldas, ficando da dc:tta deste em diante reservado ao Meu. 
Real Conht>cimento, p la 'ecrelaria de Estado dos Negocias do Reino, 
tudo o que for a elle concernente. Quanto porém ás çoolas da Receita, 
e Despeza, e ma i A dmini tração da sua Fazenda, ficará pertenceu do 
ao Iospector Geral do Meu R ai Erario, e nelle ú Coutadoria Geral tia 
Corte, e Província da EstrE>madura. 

11. ... emt"lhaotemen te Sou ser\.idn izentar, e separar o governo do di
to Hospital d.l ingerE>ncia, e adruiui tração dos Conegos eculare:s de :::L 
João Evang~"'}iita, assim como os referidos Conegos jú forão u feridos nas 
instancias, que fizeri'lo para serem izentos dos outrus Hospitaes, que ti
nhão a u cargo· t' na ultima, em que mesupplicárao, que o escll as
se de te me·mo I o-ptl l de que forao tambem izeutos, de de que no 
anno de mil st>tt>cenlo sete o ta e dous faleceo ·o ultirno Provedor José 
de anta Ursula G uE"rreiro. 

li L H i por bem confirmar a compra, que fez a Hainha O. Leono~ 
a seu Irmão o enh(lr Rei D. Manoel, da Jugadas, e Oitavas da Vil
la de Obidos, E' eu Termo; e de todos os Direitos Reae da Villa de 
Alde-Ga llega d' A par tia Merceana; como lambem a Doação 

1 
que a me~

ma ...:enhora ft>z de todos os sob editos Direitos ao dito H<:)spilal das Cal
<la para a cura, e su ·lentação dos Enfermos. 

IV. Hei outro jm por bem confirmar o Privilegio do dito Ho pita}, 
óu dos seus Hen<leiriJS, para se vender em Rei go o Vinho do eu Oi
tavos nos tr ' S primeiros mez s do anno, na cordt-,rmidade da 0Fdeuação 
do Livro egundu, Titulo viole e nove, nas tr s Villas uas Caldas, Obi~ 
<l , Aldc-Gallt.•ga, em que o mesmo H,, pita! tem os ditos Oila\'os d 
''inho, com tanto que se Dão venda nellas o introduzido noS' referidos 
m •zes vedado!!. 

V. emelhantemente confirmo o Pri·vilegio., qne tem o dito H o pil.al . 
de não pagar pela ua part siza' r rtag·m, o uutro qualquer 0Jr ito: 
a· im dos ben de raiz, c?mo, do generos , c 'rutos , que comprc1, ou 
vende para sua sustenta<_:ao som nt •. 

V I. Ordeno se incorporem na fazenda d qucllo Ho pi tal os b1ms <ioa
<lo no_anno de mil ete "ntos e . f>i_s, com tuda as renJas f]Ue tivPreJ 
produzido, e que aclualmcnte ex1 ·t1rem, e que fu1ao a1 plic· dus para 11 
fitbri<:a, e ·ub i tc->ncia de bnma co J\ alesceru.a dos Enfermos, cp e :tG -

l1a0 de tomar aquelles banhos ) por M ant <>) dt~ .1\Lttos , ous Cun1men
tlador na Ordem de Chri lo, e Capitã) T<'neute da Torre do Oitão pa'-
ra produzirem o seu t-lft>ilo na fó1 OJa abaixo dt>clarad . ' 

V I L De de log ei por PXtin los co J'J ~ nunca hoU\'P ·em ex i'-
tido, os lficios de AlmuxariC , L oup iro, • 1fer111eiro dór do dito. 
Jlospilal; as ·im como os outl'os OfJicios de Ü11vidor, de Almoxuife , e 
Juiz dus D'reitus Re· esdas JugaJ· 'l ueObido19, eAidt!-Oallega da.Mer-



1775 17 

b.ea. n~ ~ corb os seus respeclivós EscrivãP-S ; Meirinhos, P-rocuradores t 
~~~ ~. ~~J t a~ores, e o t1lros se melhantes empregos, com todas as Jurisdicções 1 

1 n VII eg ws, ord enados, proes, e precalc;os que percebi,ão; os quaes se';' 
J;ào pagos do que se Jhes dever até o ultimo dia d.o present~ mez. E 
l\1 ~1:du, qu_e os Liúôs , e Papeis , qu 'e existirem nosCé:lrlorios destesEs .. 
c nvat>s ex t metas, passem logo com o.s Inventarias por e lles , assig nados 
para o Cartori o da Casn da Faiend ~ do Hospital ~ e que os Celleiros, e 
quaesquer outn1s Propriedad es dos ditos A.lmoxarifados; se v ~ncião, s~~-~ 
tio i tlll teis, ou se fa ça dell és o uso, que fôr preciso a beneficio do dito 
Hospi I a i. _ 

Vllf. Mando ~ que fiqu e sub8istindo o OfficiQ de Provedor do dito 
Hos1 iLd, e que tenha sempre o prim êÜô lú2:ar nelle, coll1 todas as Pre .. 
em)o~ncias, eJurisdioções; que jálhe forãÔ~cfJ ncedidas, econi as mais, 
q ue E u for servido amp liar-lhe, otl .restringir-lhe~ sPndo juntamente 'En .. 
fen 1e íro Mó r do Jri esmo Hospital, Ju.!z das J ugadas ;. Sesmarias'· e Di .. 
r.eilos Reaes de O bicl us, Calda$ , e ;\lde-Galleg~ da. Merceaoa . ~ Juiz ~os 
Tombos, e Juiz El xecutor da Fazenda do dito Hospital E Ord~no, que 
o di to L ug·a t· seja de M ini.itro L etrado, con1 o predicamento do Lugar 
a C)tJ e ·estiver a caber, ou que E u for se rvido da r-lhe , e que seja por 
l\lli m triennai!J1eote nomeado, e p ~los Reis m us S uccesso rPs. Vencerá 
d e sP.u ot·<.le nadu quinhe~tos mil réis, com assen ta me nto na Fulha da Fa
zenuá do Huspital? e nelle terá casas pat·a morar, sem outrq alg·um emo..; 
lumento, assignatura, proes, ou precalços, .nem ainda o de custas j u .. 
diciaes i que tudo lhe fica sendo prohi bido. As causas' de qne lhe pPr .. 
tencer tomar conhecimento, sentenceará breve, esu mmariamen.te, dan· 
~o sómente appellaç.lo, e aggravo par:;t o Juiz .dds 1.4'eit.os ,da Corôa , é 
Fazenda. Nàs execuções dus bens, e fazPnda do HospiLd lhe pert~nce· 
rfi toda a comprida Ju risdicçào, que compete 'aos E xecutores da Mtnhà 
R eal Fazenda ; e deved nf' lla proceder igualmen te em t ermos summa .. 
rios , e na fórmâ da L ei de vi11te e dous de Deze mbro de mil setecento!i 
s ·es ~< n ta e hum~ só Çom a diUi:Hetlça <~ e dar àppP.llaçàp, e aggra v o pa1·a. 
o referido Juiz dos Feitos da Corôa, e Fazenda; e as diligencias J udi~iaes s 

q ue o dito Provedor mandar fazer ; serão exeçutadas pt>lo Meiriaho do 
H ospital, cujo OIJ1cio se rvirá a pessoa, ~que o Provedor escolher, pass&n .. 
do -lhe Provimento de tres mezes, para que o possa remover sempre, que 
rião cumr.rir com a sua obrigação. Ao mesmo Proveclot· pertencerá 1'tl 4 

bricar todos os Livros da Casa da F azenda, e do Hospital, sem que por 
issn haja de levar emolum ento al gum. . 

IX. E por rruaoto o extincto Almoxarife, é Juiz dos Di re itos ReaPs 
das Villas de Obidos, e Cal~as ti!)ha o improprio Privi k:gio de conhPct>f 
das causas Cíveis dos moradores dos R >g ueng )s, . p"rte nc e,nt P.~ a'o Hos~ 
pital, corra íntolerav el abuso, e usurpacãd da J ul'istlicç: · do Juiz de Fóra da 
Villa de O bidos: Sou servido abolir inteiranwnte o dito Privi lt'g io, e que 
toda a referida Jurisdicção fique t•esti tuida ao dito Juiz de Fá ra de Obi .. 
dos; em tudo o que n<'Lo for respectivo á Fazenda .1 e mais Di reítos de· 
v idos ao H ospilal, não obstantes quaesquet· Alvarás, Decretos , ou Pro.;; 
visÕt'S em contrario. 

X. Em lugar do Offlcio de Almoxal'iíe , que fica exti ncto: Sou . ser
'Vido crear hum Thesoureiro, para responder pelos Cflbedaes, e efff'J.tos, 
que entral'em no Cofre, Ce!leiros ., e Dispensas do Hospital i. se~do .JUD- · 

lamente Rec t" bedor dos miudos Mordomo da Casa, e OeposJtal'lo de to
dos os bens móveis, rou pas , e 'çome ,tiveis dPIIa. Te rá hum_.Fiel por ~~ .. 
le nbmeado, e approvado peio Provedor 1 que j0tamenle suva de Di:;4 



1775· . 

penseiro ào Hospital, para entre ambos darem contas no fim d'e cada·a-n-
. no, d'e tudo o que houverem recebido, e despendido. Será o dito The
soureiro nomeado por Mim; e terá de · ordenado por todas as referiJas. 
incumbencias trezentos mil réis, ·e o seu Fiel, e Dispenseiro sincoenla. 
mil réis, assentados, e pagos na Folha da Fazenda do dito Hospital, 
onde ambos terão casas para morarem. 

XI. Ma:ndo outFosiu1, que h.aja hum Escrivão Contarlor da Fazenda·,. 
tarnbem por Mim nomea-do, que junta.menle será TabeUião das Escritu
ras dos Arrendamentos, Arrematações, e Af<:>ramentos, com os mais en
eargos abaixo rleclara-dos. O qual· precisamente terá feito os Estudos d~ 
Aula do Cornmercio, com Carta d-e A:pprovação, havendo tido o exerci
«Úo com boa nota, pelo menos ile Pratieante em alguma- das Contadorias do. 
Meu Real· Erario 1 Junta do Commereio, e ou-tras semelhanteys da Minha 
Real Protecção; tendo toda a. capa-cidade, probidade, e desembaraço, 
para bem servir o dito Officio. Com elle vencerá ca-da anno duzentos e 
oitenta mil réis de seu ordenado, po-r todas as referidas incumbencias,. 
tom assentnmen·to na Folha da Fazenda do Hospital. Nel:le terá tambem' 
casas para morar, e vencerá de emolumentos·: Por cada Auto de arre
matação, sendo a renda até o valor de cem mil réis, oitoce ntos réís; 
e sendo àahi para· sima, rni-1 e seiscentos réis, Jevando outra igual im
portància pelas Certidões das di-tas arrematações, e .condições, qtle se· 
ll<1o de dar aos Arrematantes para- seus Títulos. De cada Escritura de· 
Emprazamento levará q~:~atrocentos e oitenta réts; e outro ta.nto pelct 
Traslado ·da mesma E~eri.tura, querendo-a as Pártes; e das Certidões o· 
que lhe pertencer pelo Regimento da!!: Justit(aS; sem EJUe mais possa le
var quaesquer ouLros emoluü-1entos ,. e propinas, q,ue a-té a.got:a· lh.e fos
sem devidos. 

XII. A cargo do referido Escrivão, além das mais obl'igaç0es , que· 
ào diante lhe vão ueclaradas, estará o Liv ro da Keceita, e Despeza do' 
Cof.-e; o dos Actos da.s Arrematações; O· dos l nventarios de pral:a, e
paramentos da I gn~j.a; o dos móveis, e roupas do H ospit(!l; o do· R~~ i s
llo geral da. Casa da Fáunda; o do Registo dos Provimentos dos Em
pregos do Hospitcd; e o Livro da Matricula dos Eoferm0s. 

Xlll. Haverá outro Escrivão da Executaria,. Direi-tos l~eaes, e T0tn
bo dos bens do H<)s.pital·; le~cJo o seu· Ca,rtorio na Contadoria da Fav"n
da; e nella· pratica-rá todo o t.empu que ihe ficat· livre, para podet· se r
vir nos impedimentos db Escrivão Contador; e para com elle pode r t ra
balha•rserupre nasrefórmas, clare2as, ean-umações dos uJtosC'nrt ori o.,. 
e mais papeis relati-ves á ' boa' arrecad·a·ção Ja r~'azenda d<-~qn.eJI.t> Hospi
tal. Tu~a debaixo da inspecçã·o do dito Proved01'. Ven.cE'rá sesst=-nla n1il 
téis de 'ordenado annual, com a~sentamento na Fc.lha da Faunda d·o· 
Hospita·J· , e com .. .1sas para nelle morar; veo.<::enclo tambPr:a as cus tas 
das Execuções, que fizer, contada's na lonna do Regi :ueuto; E será no
meado por Mim· , e pei'Os R·ei.s Me•us· Successores. 
· XIV. De.tennino outrosim, que ha1a naqHelle Hos pital hum primei
ro Medico, em quem concorrão as pa-r!Ps oeeé'ssa ; ras para este importan
te )uiJ'ar; o qual senJo nomea-do por Mim, e pPlos Reis Mt>us S o c ces~o-o 
j·es, terá sempre as sehredi'féts qu:a)ida·des necessari·as. Ü' <li to Me dico,. 
alé m das suas ordinari-as obrigações-, e da:-; q 'llE' abaix6 I Ire irào decl ,lra
c:las, será rnais obrig ado a escrever todDs os &n·nos as c)bsen•açc1es, que 
fizer da virtuJe daquellas Aguas, e da'S cur-as mais notavpis faz e ndo e ín
todas as eslac(Õ~ s do anno analyses dàs mesmas aguas, para se c t•m h ina l." 
a applica-g,<lo· deHas ,ség,u·ndo· a,s nroh:.:~ti·as·;, Lemperan'l'en.Los, e di v.ersidt~d.e· 
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' das dot'>nças' e estaçõf'S do tempo? C0ffi0 Se pratíca CID qnasi todas :lS I 

A gu as T hermaes da Europa, fazendo sobre tudo as· seus discurso.s ; e 
l'efiexões: Para que, mandando E u examinar por Professores . dontqs o.s 
seus Esc ri tos, os faça' dar ao público, se assim 0 merecerem ; sendo es
t e tambetn hum dos meios para s~ conhecer o seu talento, e appl icàção 1 
e para o p~erniar segundo o merecer, ou providenciar 9 dito HospiLal de. 
ou lro l\1ed 1co , se-. mustrar ser menos idoneo para semelhante lugar. Ve n-: 
ce r~-í. de ordenado com assentamento na Folha da .Fazenda do H ospital 
cento e sincoenta mil réia. . 

XV. Semelhaotem en t .:; Sou servido ordenar, que baja bum sÉ>gundo 
Me dico Ajudante, e Praticante do primeiro, para qoe com as suas li-: 
ções, e diarias experiencias sé possa "' il' Ü>stnJin.do, .e habili I anuo para' 
suppril· nào .só qualquer falta intei·ina m.as .totardoprimeiro Mrdico; ,pa.: 
ra cujo emprego o nome{:! rei; precedendo informá~ão .do seu rnerecimen
to, e aptid ão. Será proposto pelo Provedot, e vencrrá d~ ordenado eom 
assentamento na Folha da FazeQda sineoenta . mil réis. . ' 

XVI. Da mesma sorte haverá ht1rn bórn Cirurgião nomeádo por ~11m, 
e pelos Reis Me us Successores, que no dito Hospit al exercitará não· s6 
as bJW rações da sua A r te, mas tudo o mais qu e pelo Medi co lhe fôr orJ 

· cleoado relat ivo á. cura dos En fen1ws. Terá de ordenado com assenta .. 
m~n to na Folha da Fazend a ceru mil réis. . . 

XVII. Por .quanto, por huma serie de 'factos successlvos peÍo espaço· 
de muitos anncis, ,me fo,rão presentes por modo claro, e demonstrativo, 
os grandes inconven.ientt!s; que se tem seguido á F azenda, .e governo 
eco_nom-ico do sobre dito Hospita•l, de ter t>m nelle in gerencia o_s naturaes '· 

' e domiciliarios da 'fena, cujos interess!"!s, ' e allia nças se ~onclu io, que 
são íncompativ t·is com a con\'lervação do mesmo Hospita l :. Sou servido, 
que os refe rickls sE> te empn"gos de Proveuur; Thesoureiro ;' Escrivão das. 
Execuções i Primeiro , e Seg undo .Meuico; e Cirurgião; serão sempre, 
nomeados por Mim, e .pelos Reis lVIe ~:~s Successore.s 1 com a precisa, e. 
necessaria exclúsiva, de qu~ ni'io poderá se rvi r pe nhum destes empregos 
pessoa natura l da Villa .das Caldas, ocr nella dqru iciliada ; ,t;>:xcepto o se
gun-do Me dicb, que pela préí.tica, que ,preci, a ter no dilo Hospital, po· 
dcr.á ser prpmovi'do ao J·uga'r de pdmeiro· M.edico, posto qne a esse tem~ 
pose a•cbe domi ciliaclo na dita Villa :, e isto debaixo das pen à·s· de nuJ]iJ 
dade dos Provimentos; e de restitui vão etü dobro· dos ordenados; e ema-· 
lumt-ntos, qne por ellrs houverPm recebido. . 

XVII[. T.odos os refPri rlos Em prego~ t~ rão a natureza d.e meras serJ 
VPntias trieonaes, amovivei's ao MP u Real a:rbitrio, sem que.rfe nenhu~ 
ma se possa ürar Carla, uu co ntempl•ar , ~tomo de prC\priedade. ps Ser-· 
ventuaTios não vencer.~ o mais, qu e os ordenados qu e lhes vào d.eclarallos ,. 
ficando d·esde Jo·go extj.nctas todas, e quaesq.ue~ proprínas ~ e· raçõf's, e 
outros · quaesqtter-emolume ntos, que em razão dos dilius empreg~s pudes~' 
sem pertender, não sendo e , .IH"c ificanwute deelarados no presen- te A !vará •. 
. XIX. St'rá tamb ~> ru da Minl1a nome'H(ào , nos cnsos de vàcatura ;' d 

Viga rio da Freguezia· fie Nossa St>n hora do Popu ~o ,, que em razão do: 
Padrôado me compete: O dito Vigario, e tr es CapPIL:1es: , qu,e Sou ser
vi 'do conservar, t> Xec utarão tudn o d'etermin aclo 1 Pla R ainh_a Fu nd!lde>ra,. 
não sendo.es pecificameo'te deroga do, ou mudado· n ·~ , presente Alv,ará. Suc
c.edendo tidtar_ o dito Vigarit). ás obrigações in separaveis doseq M ini st~-' 
J:lél, o Provedor o admoesta ri civiluJPn te ;_ e não , te ndo emen~a, mA fa-' 
r á presente 0s· seus defeitos , para fazer da'r a provi-denéia, que riecess-~,.,· 
úa for .. 

c i 
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XX. Üs tres Capellães serão nomeados pelo Provedor, e por elle amo
vi v eis, s«:>mpre que tiverem qualquer d·efeito pessoal, ou niio cumprirem 
com--as suas obrigações, podendo logo nomear outros, como bem lhe pa
recer· e não poderão cobrar o primeiro quartel do seu ordenado cada an
no s;m que apresentem na Thesouraria huma Attes taçào do Provedor, 
em' que declare haverem bem cumprido as suas obrigações no anno a:n'7 
teced Pn te, fa zendo-se por isso merecedores de continuarem a exercella:s 
no annu seguinte. 

XXI. As ·im os que actualmente existirem, corno os que de futuro 
se nbmearem, dev~rào mostrar-se approvados de Ceremonias, Canto
chão, e para Confessores, sendo .sogeitos bem famigerados, e de hum 
r egu la1· procedimento; e sem- estàs precisas circumslancias nem serão 
conservados os que exi t em, nem admittidos os que de novo entrarem. 

XXII. Cada hum dos sobreditos Capellães não poderá ter mais de 
1rinta dias de Estatuto , pela fórma, e tempo que o Vigario lhes conce
der; com tanto porém, que nunca o tenhão dous ao mesmo tempo, pa
ra que a Igr f'ja não fique privada de mais de bom delles. 

XXli I. Ao Jo ga r de Thesoureiro da Igreja pertencerá, em quanto 
Eu não ma nd a r o contrarjo , tudo o que lhe he ordenado no an Ligo Re
gimento, e as !Jlais obriga<(Ões, que depuis disso se lhe annexárão; fa
zendo por essa causa tambem o officio de Sa9ristào; e de mais se lhe 
encarrega a Javélge m, e engoruad ura da l'OUpa branca, e a obrigaçao de 
tlar Vinho, e Hostias para a IgrPja; accrescentt>ndo-J he ao seu ordena
do mais seis mil réis, e vinte alqu~ires de Tr igo, e duas pipas de Vi
.nl~ o pelos encargos, que novamf:'n te se lhe "impõem. 

XXlV. O Provedor Pia minará, pt>lo men ·s, buma vez cada anno b 
estado material da Igrrja, a bem da conservação , e asseio della; e com 
o Inv enta n o da Fabrica averiguará o estado em que tudo se acha, exa
minando se tu do está lança d ü , e ('om o nt>cessario resguardo, de que 
fa rá la v r ar os Tt>rmos ilc~ce ' sarios; em cnjo neto se dará cons uh1o ao qne 

' n~lo estivN capaz ele serv ir pelo uso do tempo; e ba vP nd o se da m nifica
do algumas causas por cul pa do Th esoureiro, lhas fará pagar á sua cus
ta. O qu e fo r oecessario de ornai~Jentos, e o u Ira qualquer cousa para a 
mesma Igreja, se proverá pela fón}Ja ao diante declarada ~ 

XXV. Havf'nrlo m0strado a PxperiPncia os prejuízos, e faltas, que ' 
(em experi:nentado a Fabrica dá tri esm a Igreja de empreslimos para fó
ra: Mando , qu e da publicação deste em diant e não pode rá pessoa al
guma emprestar qualquer coúsa, qu e fôr pertenc e11te údiia Ig rt>ja, fJOr 
mais urgenLe motivo que para isso hãja; debai xo da pena de que a pes
s~a, gu.~ obrar o contrario, ficará 'logo suspe~sa, e privad a elo uíii cio CJUe 
t iv e r na Igreja, ou Hospital, para nunca mais poder oelle entrar; e de 
pagar pela sua fazenda todo o prej uízo, e damnit:i caç:io, que padecerem 
ás alfaias emprestadas, ~de pagar hum à quarta parte do valor, que hcJU
verem custado as mesmas alfaias. 

XXV I. Todos os empregos, e incumbencias dagu<.>lle Hospital, que 
e specificam ente nã~ ficão reservados á Minha Real, e it~mediaLa N omea.;. 
ção , (e que t.odus Irão declarados eom os seus respectivos ordena dos no 
fim do presente Alvará, em buma Ta bel la ass·ignada pelo Ma rq:lez de 
])omba l, Inspector Gera l do Meu R.,., al Erario, ) serão conferidos pelo 
Provedor por sim ples nomeattao verbal, sem delles se poder passa r o me
nor Provimento escrito~ excepto ào Meirinho, e serão ao seu · arbit r io
amovtvf' is a toda a hora, que entender he util ao serviço do Hospital ~ 

.X.XV 11. Dependendo a subsist~ncia) e conservação de todos os Cor-
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J~os Politicos da boa admioishação das suas Rendas, da falta das quaes 
SP segue faltarem os nwios para ttJflos os mais expedientes: Sou servido 
cr~~r de ~oyo h1~ n1a _Casa ~a Fazenda pa:ra o govern0 economic.o, e ~d
muw;Lraçao voluntana da 11 azenda do mesmo Hospital, com recurso Im
medi alo :i Minha Rt>al P essoa, e dos Reis .Meus Successores, e estabe
]PcPr nella as Prov id encias abaixo d ecl~radas: E Mando , que cessando 
ou Lra qualquer jrnisdicc:ão volun ta ria na adminis!ra,çãn, e arrecadação 
da Fazenda daqu"'lle Hospital, fiqu~ esta residindo inteiramente ua di• 
ta _Casa da _Fazenda, da mesma fórma que Fui servido establect>r a res
pello da l\'lwh.t Heal h1zenda no .Meu Real Erario, eno Conselhó d!i 
J"azenda , pt'las duas Lei, de vinte e deus de Dezembro de mil setecen.." 
tos ~es:H'nta e hum, em tudo o que lhe fô1' ápplicavel. 
X~VIIL Compôr-se-ha a Casa da Fazetrda, e governei ecooornic9 do 

Hosp1 tal __ ; do Provedor, que s~rá sempre Presidente; do Thesoureiro; 
do E scrtvão Contadur; e do Escrivão da Executaria; e nafalla, ouim
pedimento dt" qualquet· dellt>s sübstituirá as suas vezes aquelle' que 
lhe fôr imm•·diato na ordem da' graduação. Succedendo porém jchar-se 
o Pruvedor ausente, molestp, ou legitimamente irnpedicio por mais de 
hum mez; neste caso virá presidir á Junta o Juiz de Fóra de Obidos; 
e t:'Hrcitad. a juri sdicc;ào contenciosa para as cobranças tão sÓmf'nte; é 
ás_ mais obrig·ações do lugar do Provedor ser'ão suppridas pelo Thesou.; 
re1ro. 

XXJX. A' Junta dé. Casa da FazPnda ficàrão pt>rlenct>ndo privativa-i 
mente todos os negocies, gue respt>itarem por qualquer titulo árrecada
f.;ão, e distribuição da Faz~nda do mesmo Hospita l. Ne Ll a se tratará de 
iodas as cohran((aS, de todos os arrendarnPntos, afuraincntos, e de tu .. 
do o mais, que for conducente ao augmpnlo das n P.~mas rendas, e sua 
boa f'Conornia. Todas as Escrituras, e Papeis serão tratados em nome 
da Junla; porém não poderá ser válido acto algum da mesma Junta, a. 
C)~e n fi~ assista, e assigne o Provedor, como Presidf'ntt> dvlla, e a quem: 
pnnc1palnwnte compele o zelo, e cuidado dos acertos dá mesma Junta; 
e o que tambem nella dev erá propôr o t>staào dos nt•gocios, que lhe são 
c?ncern t:'nles, e informalla do q ue ent·re si passar ao d,ito respeito, prin..a 
c1palmente sobre o estado, e termos das Execuções . 

XXX . Farú a mesma Junta as suas Sessões em huma manl1ã, ou tar~ 
de de cada semana, que melhor lhe parecet·. Porém hum a v~z estabe]e .. 
cic.la, se não deverá mudar facilmente da regola·ridade, com CJUP. se or-· 
d1> nar. Além das Sessoes ordinarias, haverá todas as mais~ qúe pedir a 
occurrcncia dos negocias, tod<\s as vezes que a'o Provedo·r parecer con .. 
Voealla para CJU<dquer negocio urgente. . ' 

XXXJ. C onsistindo as Rendas do dito Hospital assim da fundaçílo; 
como as adquiridas, nas Jugadas de Pão , e Oitavos de Vinho da Vil
la de Obidos, e seu Termo; em todos os Direi los R Pa·es da Vil! a ele Al
dt'-G allt>ga, e seu Termo; nos Quar!os dos tres Hegut>flgus ,. Gr:;~óde, · 
do Chão da Parada. e de · Trás do OuteiTo; no refldinlento da Cerca, 
e Hor!a do mesmo HúSfJÍtal; em hum Juro de cem mil réis cada anno ,
assentado no Real d' Agua dos Vinhos do Senado; e etn trt>zentos e qua
torze l"óros de Prazos; se administrarão todas estas R~>ndas na ~it a Ca·..; 
sa da Fazendà pelafórma abaixo decla'rada; hem entendido. que achan
rlu-se Documentos, ou Tradição, por ondê se conheça pertencerPm ao 
Bospiial outras Re.ndas, que ou andem sonegadas, ou a sua arrecadaçi1o 
t;>m antiga, P. sucoessiva neglige'ncia; o Provedo;, _e inais OOJciaPs da 
da Casa da Fazenda tnandarào logo réqt1erer nos fnbunaes. GOmpeten~es 

----------~~----------------------~--~-------------------
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íOs Despachos neces~arios para se reformarem os Titl)los, e se pôrem eni 
arrecadação, ou para Me ser coosultado o que fôr 01ais justo. 

XXXII. As qu atro Rendas; das Jugarl as de Pão; e dos Oitavos de 
Vinho da Villa de Obidos; das Jugadas, Oitavos, e mais Direitos Rt>aes 
rle Alde-Gallega da Mercea · a;. e do Quartos dos trf:'s Reguengos, se 
arrematarão na Meza da Fazenda aos Rendeiros mais sólidos, e que mais· 
derem , tudo a dinheiro, sem .alguma propina em especie, ma is que 
aquella de trigo, que a mesma Junta da Faz_enda en.tender prudentemf'n
te, que será bastante com o producto dos Fóros da mesma espPcie para 
a despeza do Hospital. Os annos dos . arrendamentos se contarão sempre 
do primeiro de Janeiw até o fim d.e Dezem bro, na fórma do Me u AI-' 
vará do primeiro de Julho de mil setecentos setenta e qua tro. N a .dita
Meza da Fazenda serão estabelecidé!s as Condições de cada hum dos di 
tos Contratos, com as clausulas mais sólidas, claras, expressas, e per
ceptíveis, e com os pagam entos d eterminad os pelo S. Jvão , e Nata l; 
tudo aa fórma da Lei de vin.te e dou-s ,de Dez·embro de mil setecen tos 
st>sseuta e hum, dirigida ao Conselho da M inha Rea_l Fazenda, e Alva
r á de sete do corrente mez de Abril. As quaes CoodiçõE's, sendo .jocllr
poradas nos Autos das Arrematações, e estes ~se ri tos pelo E <> crivào da 
Fazenda no Livro p·a·ra ellespestinado, serào ~ecla·radas ,. e lidas de ver
hu ad verbum aus Arrematantes antes de ass1g·oa rem; e dellas lb es se-· 
r ão d adas logo cópias para seu gcwerno, e para ticarem t>ntendendo, que' 
na falta dos pagamentos, á medida que se forerP vencendo, hão _de ser 
executados cum o Fazenda ReaJ, na fórma da dita Lei. 

XXXIII. Succedt>lido faltarem alg·um anno. Anen1atantes a alguma 
oas sobredi 1as Reodas . . ou q ue se j.ul gue con·venienle nao seaccei tarem 
os lanços dos q.ue se uíferecerf'm por falta dP s <.>gorança, ou de propor
ção de preço: Se nomeará logo hum. Admin istrador com todas as quali
dades n e c•~ssarias, para tratar da cobrança de todos os Direitos das mes
mas Rendas; dan o-se-lhe para o di-Lo eft(~i to as 1 nstl'llCÇÕPs necessarias ; 
e procu ra nd u-se que o rnesru o· A drninistrador s(·ja cuidauoso em la zer en
trar pontualmeute no Cofre da Fazeo rl a, e nos C ellé ims do H os pita l os 
dinheiros, e frutos, q ue produz ir f',rn as mes mas Rendas. Por e ·te traba
lho se lhe arbitrará, e pagará' a rem uneração, que parecer competente ,. 
segundo o tempo, que se tiveF oecupado no 'di Lo exercício, e as contas· 
que delle t;ver clado. _ 

XXXIV. Por quanto ás Qoo~as das Jogadas do Pã'o devidas áqu elle 
' Hôspi tal, por D is po içào dos Foraes, e ao 1 ig·o costume , se cobrào dos 

Lavradores, e Seareiros ,. por aven~as estipuladas com o Provedor em 
menor q-'1antia da que pn:screvem os meslO ,.s· Foraes : Querendo Eu não 
só beneficiát· a Fazenda do meslllo Hospital; mas que o~ Lavradores tam
bein se.jào favorecidos quanlo o p-ermi-llir_ a razão, e a t>quidade: Deter
mino se cont.inue 0 dito uso com as declarações seguint·e~ ': . 

XXXV. Primeira. "Que as A vt>n ças das V i lias de Obidos , Caldas, 
e seus Termos, se estipulem no mez de J uubo, s ·rv in do de regra inva
r iavel; pagar o Lavrador novél sinco alqueires; e indo-se-fhe accres cen·
tan.do nos annos subsequentes· hum alqueire, até cheg·ar a d ez, donde 
não passará; e o Sl'areiro novél a lq uPire e me io, indo-se- lhe accrescen-
tando meio alqueire até tp>s ~ meio, ~onde não passará. , 

:XXXVI. equnda. No dia dt> S J oão se pnrá o preço ao Pão daquel-
}e anno, para pelo dito pret:to se cobrar dus que não levarem o Pão ao 
(;ellciro no te mpo determinado. 

XXXV 11. lercúra. A cobrança f)e fará no Cellei-1'0 dà> Villa· das· Cal-
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das, e não no de Obidos, coino até agora . .E o mesmo Celleiro se abri-' 
rá pa ra n d ito effei to desdtl quihze de Agosto até o fim de Setemlrro. 

XX X VIII. Quw·ta. As Avenças de AIJe-Galleg·a, e seu ':(erino, 
se estipularão na semana irnrned iàta ao dia de Pascoa. E se pod. o pre-> 
ço ao P·à o d ia de S . Pedro, e S . Paulo , abrindo· se o Celleiro para a CO"' 

branc!a desde fJUÍnze de Agos to alé o fim do mesmo mez. 
X X XIX Os Qi t. é;lvos d e Vinho se arrecadarão pelo A dministra_...dor, ou 

Contrataúores do dito Di reito ; observahdo 'á risca o di spos to nos Para~ 
grafos Terce iro, e Quarto do Titulo Trinta e tres do L ivro Seg un do da. 
Ordenação, que ~stahelecem a forma da sua arrecadação. 

XL. Os Cont.rala dores das Rendas do Hospital pod erfío por t empo de 
hum anno, dt>pois ·de findo o do seu 0 atreTJ,damento, cobrar .executiva
rne,nte das parLes os Direitos , que lhes ficarem devéndo; findo porém 
o dito tt>mpo , e nào tendo executado as partes, nao as poderão obrigar 
senão ordinariamen te. . 

XLI. O J uro él-4inual, que se cobra na folha do Senado da Camara ~ 
como lan!bf'm as sP is addic(Ões de Juros da irnportan cia de novecentos 
sesseo-l.a e tres mi l duze ntos e sincoenta réis, que estavào applicados ao 
Cufre exlincto da Corfvalescen~~a , _ e que Ten ho ordenado se incorporení 
na Faz<~ ncla dagut·lle Hospital, se t'hand arão arrecadar annualmente pelo 
Procuradcr t ' ndo todo o cuidado, n ao só de solicitár a cobrança, mas 
tambem de fazer prornptamente a rPmt>ssa pelo Coneio ao Provedor, e 
OiliciMs da Casa da F~zen rl a, poderá uella abater dous por cento da 

, tom m issão; porém deixalldu de a H1z er a lgum anno, sem remelter log o 
Cer ti tl<1o , por oh de faça constar, que os Tbesourf'i ros Jlw oào t("m pa go ~ 
o dito Provedor ex pc~ dirá log o Precalni·io con tra elle, para ser executa~ 
do no Juizo do C ivt'l da Cidade ·df' Lisboa . 

XLII. . P ara ~ c obr·anç a do rendltllento diario da Cerca, e Horta da 
<1itu Hospital, e das Ven das de alguns inu tt-i s fragmentos, que secos..: 
tum <lo ve nder, se deverá entrega r ao Thesoureiro ·, como Recebedor clós 
m iu J os, bnm pequeno Livro 1~0 p rincipio d e ca d a an no, r11br icadb pelo 
Provedor; no qual, deba ixo de Títulos sepa rad us ~ irá elle assentando 
d iarianH'n{e as addi ções de tudo o que [ôt recebendo, declaranrlo do que 
he proJucto; as quaes ;H.!di c;ões setilo assigrjarJas pur f'ile Rec Pb{'d ur, e 
pelos que fizerem as entregas do dinht>iro. Es tas addiçõtos se irão snm ... 
wan uu de pa g ina em pagina' df'sd e o primeiro dia até o ulfimo dó mez' 
pat·a no tim d e lle se colligirem touas em huma só som ma·, cuja impor .. 
ta n cia dev(' d o mesmo Recebedor entregar lógo no _Oofre, apresentan do 
o proprio Livro para se conferir, e exam inar a certeza da .somma, e se 
Jhe pôr a declaraç;1o de que fic a entregue, sendo esta él e clar ;l ç ~o assi• 
gna da por l od ús os C lavico larios; e o mesmo se irá praticand0 s ucc essi-o 
v amf'n te em todos os mais mezes. 

XLI I L Qu anto aos Foros, para se arrecadarem com segurança. me
thodo,. 8 clarPza, dev e rá o Esrrivão Contador ex tr ahi r· do L ivro d ellés, 
no fim de earl~ anno, buma Hl' lação co mpleta de todas as aJclições ·ven
c irlas naqut>l le anno , numerada· d esd e número hum, até número trt-'zen
lus e quatorz r> , ou atéo nt'Jmero a que ciwgar{"m. Esta Re lação, depois 
de SO!Ulllada' e f'OSf'rradH , Sf' rá as~igna·da pe lo Provedor, e mais om-
eiat>s da ,I unta Ja Faze-nda, tieando Có pia dPI!a na l\'Jt-'za; e logõ st>ri:Í. 
entregue au Thesotnt>iro com out ros la n ~ os Recibos irnpcessos, ·e num e
rados, qua nta s f(lrf'm as ad ui~ões do·s Fóros. E s tes Recibos levarno cheios 
tis c laros, assim dC'J nome do Fu rP.ÍI'o, como da quantia' do Foro ,_f' do 
an·no a que · pertencer; serão ,todos datados do -me~ de · Ja-neiro clo anno 
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segui'nt..e •. e assignados pelos tres Clavicularios do· Cofre. Quando ah~ga·~ 
rem os Foreiros a pa·gar, o Thesoureiro irá cobTando, e dará a cada hurn 
o seti competente_ Recibo, pondo na Relação o sign ~ l da cobranç.a n~ 
ii~spectiva: addi-ção. No fim de cad_a anno lev_ará á Meia da Fazenda a 
~i ta Relação·,, éom todos os. Recibos q.ue trver em ser, para se con · 
ferir, e sommar tudo o que t1v~r . cobrado, entregando· logo· no Cofre o 
dinheiro, e d-ando conta dos frutos. Nas addições, que estiverem por 
éo~rar; sé porá logo ve.rba; e os seus respectivos Recfbos passarão para . 
a E xecutaria 1 para· ne'Ha se procede·r co:ntra os Foreiros,. q ue não tive
rem. pago. 

XLI.V. Qs d'inheiros, que oHospÜà1 tiver d'ad.o· aJuro a pessoaspar
ticuJa·rés,. §lerão logo ~estratados ,. ou vol_un"tari'a, ou e~ecotivamerUe, e 
r ecolhidos assim os Capitaes, como os Juros no Cofre dá Casa da Fa~
z·en'da. E prohibo que se possiio d'ar, ou estabelecElr ma is semelha,n-t es 
dinheiros a Juro, sem authoridade Minha, ou dos Reis Meus Successo• 
res, pena de susper~são a qualq.ue.r. Ollicial, ou Clavicuhrio, qu'e par~ 
i~sa conÇorrer f e d'e paga't· o prejui.zo, q·ue o IiDspital se'ntir pe~os ditos. 
e mpreslimos. O mesmo se praticará con1. os da c9nva.J:escença; e estes; 
C a_pi,taes assim destratados se empregarão logo em Pàdrões de Juros Reaes .• 

XLV. O Cofre das Rendas c;io Hospital estará sempre· na Casa da 
Fazenda com toda a seguran·ça ,. e ~erá tres . chaves: a pr.i'meira: estar~ 
e.m poder. dC? Provedor;· a segunda !la mão do Thesour.eir~; e a terceira. 
na mão do Esc.rivào Cen ta'dor da Fazenda. Na sobredita Casa assisürà() 
todos ~s dias, q.ue não _forem feriados, o .Ê.scri'v.lo· da .fazenda, e o d á 
Ex,ecuteria, q.uando não estiver occupado em ou.~ra-s obrigáçõt>s do seu. 
Offici'u ; e na mesma Casa estarão os Livros'· e ,Ca.rtoriDs respectivos; 

XLVI. O dito Cofre se abrirá- nos ~ias d.e Confereneias, para ú ef! e· 
entrarem os dinheiros que houverem de entregar, assim os Hendeiios , 
c.omo o' Thesoureiro Reeebedor, é ou'tras quaesq.uer pes~oás; e para sa,.. 
]~irem os pagamentos, que ·se hotJveret'n de fazer, e ma·is di_11heiros pré~ 
cisos para as despezas do Hospital,. na ltJaneira abaü:o declarada . P'ara. 
g ove rno das entradas, ~ue se forem vence ndo· succt>ssiva me n te , have rc'i..
sernpre hum Mnppa na Meza, a fim de se J).rowo,ver a arrecadação; e 
na falta dt:lh1;· se mandar. pr0ced:er ~óJJtra os R,endei ws, e Cobradores . 
.. XLVII. . Para o e:xjJediente d0 cli·to Cofre,, h,a ved é!n tHJah;J.lente h um 
Livro de Receita,. e desp~za _, ou d~ E!1·trada, e Sahid a. , rubricado p·e
~o Provedor, e esqito pelo Escriv ão cJ.a F a zend a e t~ fil rma mercantil. 
Nelle se Jançarào· ~a pa_!te esq.uerda a:s parti~las das E ntradas, e (la ch 
l;eifa as partidas, çle Sabida, .. todas ~ebaixo dos di·as em que en-trare m, 
ou sahirem, e t o ~as nu .. meradas de huma,. é oi1tra par te, desde o N ú
t.nero pdm,eiro até ao número a que chegarem ás .r?r t idas d aqu e lle anno. 
Da parte esquerda hade assignar o Escrivão , e T hesÇJu reúo em tocbs .; 
~ cada h uma das pat·tidas de f{eceita; e da parl t; di re i La· assig nará o 
di lo· E~crivào com a pessoa qu~ recebe~ to'da, e qmdquer partida de Des·
J)ezà. No corpo das partidas .de enhada se declarará em te rmos b re ves 1 
~ claros e nome de q:Uem entrega a renda,. de que procede r , e o Aó oo ,. 
Semestr~ , ou Quar tel a q ué p~rten:cer, com as _mais ó rcums la ncias, 
que ~ejul g·are~ precisas para elareza;. e eserevendo-se a qua·oria flor le..: 
t ra, se sahirá fóra com ellâ em algari·smo. O mesmo se pratica:.ri n as· 
partidas da sabida, proporcionando as ex-plicações das pesso ~ s a quem) 
~e entrega, e do motivo, ou applicação, que deve ter a sabida daq ue l
le dinh eiro. As paginas ~o dito Li vro se irão sàrnmando, e transpor t- an.-
t<io suiieessivumeute de Juuua~ para outlras· aLé o fiil.'l elo anuo. 
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XLVIIL O Escrivao Conüdor terá o Livro M.:stre ciá Casa da Pa.\ 
zenda, no qual irá escr iturando annual, e -separadamente por methodô 
lllf:>r-cantil, e em partidas dobradas todas as tontas correntes dos Ren~ 
deiros, e Recebedotes das Rendas do Hdspital, pelos títúlos ·de cada 
rt>nda , As cl:mtas correntes das f!espezas do Hospital por seus differen.o
tPs titulas de ordenados, despéias miudas do expediente da Càsâ da Fa~ 
zenda, despt>?.ns do serviço da Igr~ja, j1rovimenlos de comestíveis, des"' 
pt>zas miudas dq Hos pi.tal; obr-as ·, "reparos, roupas, e Botica, colíl to~ 
das as mai~ despezas semelhantes ; e ultimamente a conta correnté 
da caixa, que vem a ser das .entradas, e sabidas qo Cofre, e está 
ba de sempre conferir com o Livro da Receita, e Despeta do mt!smd 
Cofre. 

:XUX. Estabelecerá mais o dito l:Dscriv.ãa Contado!" o Livro aux-iliar·; 
em que desde logo ha de abrit as contas cdrrent~s de todos os deved<i·· 
res das Rendas preteritas do dito Hospital; vencidas at~ 1:> 1i1n do aiwd 
de mil setece.ntos setenta e quatro; carregando "' a cada hç\n a· quántia 
de que constar ser <lavedor; para llies ir abotlando as que - f0reni. sa'ris..: 
fazendo. ·Para se consPguirf'm estes pagamentos-, éxlra·hid t:ambe-m( Ioga · 
buma. relação i ndividual de toclas as addições das ditas dividas, ~oiJ1' os 
nomes dos devedores das rendas; e an.flús a qúe pertencerPm; a qual re~ . 
)ação, sendo app.rovada na Meza da F'azend·a; se~entré·g; ará ao Provedbr 
para a man.dar autúar, e proced·er executiwamente ,cbntra os mesmos de"" 
vedores, na fórma que lhe fica encarregado . .Nb dilo Livro se hão abrin.: 
do annualmente todas ~s mais contas .dos devf'dort>s, cujas dividas pas;.; 
sarem para a Executaria, e nella se lhe irão abonando as parcellas, qui! 
se cobrarem pelas respectivas ·Pxecuc(ões. 
· "L. Terá mais o dito Escrivão dotJs Livres A-tn:iliart>s: eill hum ha dê 
lançar por miudo, e extenso torJas ~s despf'zM;, que anhualmente se fi 
zerem, com a separação dus ti tolos assim a dt>terminados, e segundo as 
contas, e róes, que se apresentarem ·oi<. ria, oo· rilensalmer:te para d pa .. 
gamcnto; de fórma,. que as imlportanr1ias clt•s'tas -Uf'S-pt>zas hão tie confé~ 
r.ir no fim do armo com as qne se houverem lanç.ado f'm resumo nas toi:J• 
tas correntes db Livro Mestre. No outro Livro formará as contas de en
tradas, e sahidns de tod os os geoeros., quê' se recolheiell'J ilo Htlspital a. 
cargo do Thesoureiro, pará no fim de cada anno ·Se ajustarem estas co-n.:. 
tas, e se dar balanço. · . · · _ • 

LI. Ultimamente; terá o dito Escrivão à Livro do Assêi:J!âmento per~
pétuo de todos os empregos, e incumben·cias rt>lativos áquE>Jie Hospita-l 1 

com os seus . respectivos ordenados. Para cada hum dos aesenlos destina ... 
rá huma Folha do dito Livro com o Sf'lJ ti tulo no alto, e por baixo irá. 
notando o nome da jJessoa; que fôr pr.ovída no dito emtin·go. cjtandoas 
},olhas do Livro do H.egislo dos Provimt>ntus, se o tóesmn PiBpri>go o ti
ver. Pelo dilo Livro formará no principio dP cada quartf>l hum a Folha de 
todos os ordenados, que se -vencerem, dt>ixando t>nt re cada hutna das 
addi<(~<'s da mesm::~. Folh a o espaço ·necPssar'io .ràr'a assignarém as pesscas, 
que as houvcren1 de cohrar. A dita Folha: será sommada, eoserrada ·' e 
assignada rra Meza da Fazenda, e se fárá tirar do Cofre a sua import<ill
cia para se entregar ao Thesoureiro, assignando elle a pari ida de sahi-" 
da no Livro da Receita, e Despeza do mesi1Jo Cofre. O dito Thesoütei .. 
r-o com aquelle dioheiro pagará à referida Fulba, fazendo assignar ne-lla· 
a todos os qne for,~m recebendo as su·as competentes addi~ões, para no 
fim do Quartel entregar na Mez.a 'a .-.mesma Folha Jimpa ,- e corrente; e 
só desta forma, e. com outra serilelhante .Folha poderá receber, e pag-ar 

. . D 
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o Quartel seguinte, e nunca de outro modo. As ma1s sabidas do Cofre 
se farão na maneira seguinte. 

Lll. As Oespez.as, que não pedir.em prompto, e successivo pagamen
to, se pagarão á boca do Cofre pelos Róes, e Recibos jurados das pes
~oas, que venderem, e supprirem os generos, ou dos Artífices, que fi
~erem as obt·as. Para ~s mais despezas miudas, e diarias do Hospital se 
fará no p~:in€ipio de cada rnez hum orsamento do qne poderão importar na
quelle ' mez; e tirando-se do Cofre a importancia do 01:samento, se en
treg·ará ao Thesoureiro, como Recebedor dos miudos, para com ella ir 
su pprindo a dita despeza diaria, segundo o que fôr necessario, e assen
tado- em M eJa. No fim do dito mez apresentará el!e na dita Meza a re- · 
]ação jurada das ditas despezas, onde se deverão achar lançadas especi
ficamente todas as addições, p"or 1Íiais miudas que sejão. Com a c!.ita re
lação se ajustará logo a conta d.aquelle mez, entregando se ao Theso.u
reirÓ o que tiver despendido de mais, eu recebendo-se no Cofre o sobe
jo da parcel~ q11e tiver recebido po~ orsame~lo, e passa!ldo--se as ne
pessanas partidas de ~ntrada, ou ~ahtda no L1vro da Receita,- e Oespe
za do Cofre; o mesmo se obst:rvará á risca em todos os mais mezes do 
anno. . 

LIII. Mando,. que todos os annes se reformem as roupas do serviço 
do Hospital, segtJ·ndo .as necessidades, qtle se devem regular nas occa· 
siões dos balanços. Ignalmeóte se fa1·iio os reparos, e concertos necessa~ 
rios nos editicios do Hospital, e Igreja, quando for e m precisos , poden
do despender a Junta da Fazenda nas sobreditas refórmas de roupns , e 
concertos de edi~cios :;innnalmente até quatrocentos mil réis, pagando
se tudo á b oca do Cofre Em todos os casos, que for pre~iso exceder a. 
dita quantia, a Meza da_ Fazenda me dará primeiro conta pPia Meza do 
E rario Régio, com os motivos que fizerem indispensaveis as ditas obras ., 
com os Autos de ves to rias 

1 
e avaliações dellas, e com a demon~trac:i'ío 

do dinheiro que houver de sobras no Cofre, excedente á despeza daqud 
le anno , para sobre tudo Eu mandar dar as provide.ncias qu.e fôr ser
vido. 

LIV. No fim do mrz de Dezembro de cada anno, o Proved or proce-
9erá a fazer dar Balanço ao Coíre ,_do Hospilal , para o qual o Escrivão 
levará hum balancete do que sommar no .li'I;I'O M.es!re o debito, e cré
dito da coob da Caixa, e de quanto nella deverá existir po1· saldo, de
clara ndo de- quantas partidas, e de q-ue núme1·o s.e compõem o debito, 
e semelhantemente o crédito, se examina"á se co nft>re tudo com as som
mas, e partidas po Livro da Receita,. e Despeza, o qual se fec ha rá com 
o saldo confPrido, declarando se, que este se transporta para o Li,,ro 
do anno .seguinte por primeira partida, e entrada . A brind o-se logo o Co
fre , se ti rarão os papeis de despeza para se conferirem com as respecti
vas partidas de sahida pela ordem dos núm eros, e· á me dida que se ap
provarem, se irão cortando· com h uma tisoura nCTalto, para não poderem 
servir em outra conta, e passarão assim meios corta·dos · para o Cartorio 
do Escrivão da Fazenda. Depois disto se contará o dinheiro, que esti
ver no Cofr.e; e fa1tando alguma quantia par.a prefazer o sa ldo accusado 
no Livro, a deverá logo repôr, e inteirar o Tbesourciro, para se toro ar 
a fechar todo o dinheiro mo Cof.re. De todos estes actos se lavrará ulti
mamentf' hum Te1·mo no fim do Livro da Receita, e Despeza, que se
r~ assi g nado pelos tres Clavicularios; e a Certidão deste T e.rmo serv irá 
anoua lrne n te de Quitação pleoaria ao di lo Thesoureiro, pelo que perten-
ce ao Cofre. -. 
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LV. Ontro ~emelhante Balanço fará dar o dito Provedor f10 fim de 
cnda anno a todus o:. gf."ner~.s, e comestíveis, que- tive_rf>m entrado nos, 
Cel leirus, e Dispensas do H ospital, para o· cons"urrio delle, a cargo do 
Thesoureiw, e do seu Fiel. E fazendu tirar pelo Escrivão huma Relação' 
tle tudas as porções dos ditos generos, que houverem de existit· e-m ser, 
seg-uf.ldo as co!ltas das entradas, e sabidas, formadas np respectivo Li
vro All.Xiliar, pas~~uá a examinar com os ()fficiaes da Fazenda ,se con~ 
ferem com, as gt.iantidaues, qi.1e effectlvâmente á.istirein, as quaes para 
es e effeito fará medit, ou pezar; e unde achar faltas proporcionadas ús 
quebras, que de sua natureza costumil.o dar os mesnws gene~os . , core. os 
votos dus mais OIEciaes da fa zenda, as fará nota_r para se abonarem~ 
Porém nas que t'Xcf'den•m; e se atlribLiirein, a descari1inhos, ficarão cbn~ 
demnadus o Thflsoúreiru' e seu F.iel ,, para a~pag~u·em logo r>elos p,reços 
que a e~s~ .' erupo valt'r~rh, e de tudo se fara Auto, que assignarão to
dos1 ti~anuo o.meslito Auto na tfl~O uo Escrivão, para com elle fecb.ar 
as contas no Livro ·Auxi liar, e puehár as porções existentes a contas 
nr v as. Á Certidão do diLo Auto sei-vírá tambem de Qt.iítacão áo 'Í'hé"' 
sourelrp, e seu Fiel. · . . • , 

LV f. 'Pelo Livro dos t nventarios fará iP"ualmenlP. o Provedor no fim 
de c à da âon o ; ou do tempo do curativo, 

0

dar J?ala~ç? a toda a prata, 
e parAmentos Ja Igreja, cle qu,e não de dar conta o Vígario ,, e The:,oq.~ 
reir? da ll?esm.a Jgr.ei?; ~a i~dos _os rnóveis, .'e roúpas .d_u Hospital, dé 
q!le hão de Jar conta o ,fhesuureJro, eos respectivos cnacks .do mesmo 
Hospital; e porque no dito Livro sé devf'm addicinnar aS' cou.sas, qu~ 
tle. novo sP. fizerem, e entrarí:'m para o st'>rvi~o ·da lgrPja, ou Jo .~-lospi-;-

1 !ai? e d escarrE'g~r peJo contrario tuaas ~S que SE' mostrarE'ITI coiJsumidas, 
ou reduzidas a estádo de não se'rv]rem. Por estas notás se conbeeed s~ 
falta algttmà cousa, para se fazer logo reintegrar, ou pagar a quem pnr 
ellas dever res}Jonder ; e de tudo se farão annualmente os neeessarios 
Termos no t.!ito Livro dos 1nvení~aios, . . 

LVIJ. , tJ,IL'im ariJe nie, deverá o Esc rido rio 'fim de Deúinbro. de .êa:
<1a anno fechar todas <l$ coMas úo Livro l\1estre, i·esumindo os saldos 
em but.na só cont~ de Balanç,o, que tat:pbem h a de ficar fechada, eajus
tada. L ogo pdu dito Livro formará hum Balauço explicado, CJ .ue ha de 
cnn\c-"r em r~'>sumo, por huma parte a iri1portar1Ciâ de cada hum dos ren
dimvnlb , <.jUe tiverem enÜadb naqueHe armo; e por outra as importao~ 
cias sf'p;uadamenie das d~sp~zas, que tiYerem sahido , áccresct>nta~do 
a estas o saltlo da conta da Caixa, ou diohf.i ro e,xistente .nu _Cofre, ra:
ra se ajurdar á conta coin as partidas de Re~eita; .e ?a,cla atldi(;~o go 
mesmo Ba la h~o deve iel' sel! nÚm<';!rO, p~ra cc, ~n. f-Ile se dar a ~xplica~ 
ção c.om pelenl~ á mat·gern Esle Bal~wço com lnm:a relação d..e tud<ls os 
generos ., que ficarem .exi,tindo .uo Hospital, t> com numa conta dal\'le
:t.a da Fa~enda, reJuzida aos termo~ mais preeisL•S, e $Ubs tanriaes tio 
que se tiver: obrado no 1 g-overno do Hospit"!- i, e . ar-t;t •cadaç·.:io da P'azenda 
dC::Ile naque l!P , annc.; será remettida annualru~>rlle a Mi nha Real Prt"S~f?
ça pelo t>x[wdif'nfe do MPt! Real Era ri'o, e RP-partic;ão da Co~taclorJ.a 
G eral da Côr~e, e Província da EstrPtlladura Pfl ' a g , hre t ttd•J f: t2t>r dàr 
as rrovitiencias, ~uéfor~rn mais ,con~ucetiles ao bullJ governo, eop ::. e.rva-
'1ãu, e s ubsi~ tPn.c ia: .do, ~i to Ho'spi taL , . 4 .. . · ._ 

LVlli. Proh1bo ltJteiramente a fantaslJCa ostentacao de ca't·Hlade da 
~smnla, quf' se costuma repartir diariamenie á poria' do dito Hospita l_,: 
.Não s~nindo mais qtJe de estimulo para ani'rnàr a cc·ntínua aluvião de 

.Meudican.les vadios, e o€iosos, que tem perrr;t.; s~uue, e pode.~n vive't 
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lld seu t'ràbãlho; quan<io côrÜrà. e1lés se élevé proceder na c_o1:1formidade 
aas lJéi~ dà · Políci~ , É:ocaorrerldó-sé sórnente os mísérave1s dentro do 
Hospital. _ 

LIX. Por quanto Fui in(ormailó, de que se estão provendo, e conser• 
vando sinco Merceeiras nà Jgrejà da Misericordia dá Villa de Obidos, 
tom o pagamento de qtiaren~a e O'itt> alqueires de trigo, h uma pipa de 
vinho; e trezentos e vitite réis em dinlíeirb cada huma, por anno, sem 
que conste ao certo da sua Institui-ção, ou qual seja a obrigação , que 
se lhe encarrega, conservando-se iodo em hum a tradição, que se diz ser 
encargo do Senhor Rei D . . Affohso o V., com o qual forão vendi tias as 
J ugadas de Obidos parà o Ilospit~l: Ê sendb a referida despeza mais bem 
ãpplicada ás maiores utgenci-as do. dito Hospilal, na · fórma que ultima
mente Delerrnine_i com as outras Mer'ceeiras, que larnbem se conserva-" 
vão no Hospital de Lisboa, sen]élhahtemP.nté Hei por extinctas as so
bréditàs Merce'eiras: E Man·do, que conse'rvadas ás que actualmente se 
achàrém pr'ovidâs-, 1se não pbssà m·ais prover tle no\ro atilras. Na ID'eslnâ. 
fórma, e pelos mesmos mbtivos, 'serii lbgo despeditlo o chamado Capellão 
das ditas Merceeiras, que vence sete mil quatrocentos e oitenta réis 
ele ordenado, e que l'l'ào cump're, heín ,pód'e 'cumprir as obrigações, -que 
por tl·àd'i~ã~ s~ ·~iz 'l!Jl'e éompe_~ern Lb6fu a. mê'sma ,ínce-rt'ezà, e·m que se 
ãcha a lnstllu~'tao das ob·redlta's lVierceeirás~ 

'LX. Por m'e cónstar a desbrdem, em que se a·châ'o os Prasos 'do Hos
pital, fará logo o Provedor hum Tombo formal tiell·es, fazeod'o cilar os 
aétuaes Possuidores pata lhe apresentarem os Título-s, e as seus reco=
nh'ecim éntos ; e n·fío os 1fer't'ilo , os j'u1l'ga't á <le-~ o1u tos,., ·e li ti c trrsas . no corn
misso ~ ·e me dará c~nl'a pelo M·eu Rea'l Er'ario; 'cOm a ·dec1ar_ação de to~ 
das, e cada huma éla's Ptópriedades delles, do valor, ·do capiütl deHas, 
é dos Rendiine'ntos amwaes, que valerem, e dos Oppasi 'tores que li\·e
rem, para Eu déterm'inar 'b q·ue rn·e parecer justo, senêlo arrendados a 
quem por .elles mais der, em quanto ·Eu n<lo ~r Provider1cia. 
- LXl. Todos os Erífitheutas dos Pra·sos, que neJlles ·entrarem de novo, 
serão obrigados a fazerem no termo de tres mP.zés ~ contados do dia em 
que entt·a:rem na posse deiles, por qualquer 'I'í'Lulo, Esct·itura de reco
nhecÍmento, debllixo da pena de se proceder 1he lles a s'equestro, e se 
j ulgart;m devo lu tos com as bernfei to ria~ que '(i verem pà'ra o Hospi'tàl. 

LXII. O Provedor será ·obrigado a findat~'o referido Tombo ·dentro t>tn 

'tres annQs indispensa've'lmente, contadós êla data deste; 'e depois dellc 
·~rl\:!0, 'tod'as :as 'rn 'ais vezes 'que fôr 'peréi-so, far;.í ltombar 'q~1alqu e r Praso, 
'de que se cheguem -a confundir a·s clemarctlções, au se l'he 1tivet• usur
pado p~los confin·antes a~guma porção de ·rerrei10. D e trinta em Crillta 
~nnos eis futuros Provedores farão sempre hum novo Tombo, para que 
nunca · se possão ·esqu·ecér, perder, ou confun~ir os Bens ·do mesmo Hos
-pi;tal; ;para cujo effeilo ficará sendo se'mpre o Provedor Juiz do Tombo. 
·E btitrosim será o d1to Provedor obrig-ado à Vi ~it'ar os 'di tos 'Pl·asós hu
·ma vez em cada triennio, para fazer emenàar pelos Eufitheutas qualquer 
'damriificação, ou deterioração em qu~ ·se achem. 

LXIH. ·Constando-me tambem os a(fectadbs, falsos ,, e frivolos pre
·textbs, corh ·qt'le muiWs ' elos t'noradores 1das Vil las 9e (')bidos; A'Jtle .@al-
1ega, e seus Termos, e todos os moradores dâs lCaldas se tem p~"t'tendr
do escdsar do págam~nto das Jugadas de Pão, ·e Oitavas de Vinho de
-vidos áquelle Hospitaf; humas vezes allegando )radi~ões, que não se ve
Hficavão; ·ou trcis ' vezes suspensõ·es·i n ter i nas, que ... nem se prbvavào, nem 
'aüi.da no c·aso de se próvarem 1 podião protfuzi'r algum etfeito 1contra a 
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clisposiçilo· ft'l rldam-enial d0 Fora)' que estabeteceo pe.rpétrla Lei nestá nià-4 
tt>ria; ou trás vezes recorrendo aos Títulos de Nobreza; Sendo que as 
Jug~dé.IS de l'<'io a lbdos comprebehdem un•iversalmente. sem disthwçãd 
de Furos, ou cle Estados: E serirlo que, a respeitd dos Oitavos âo Vi.; 
nho, ncio _ basl a qualquer 1o-breza Civil para escusar delles) mas sê rie· 
cessita de qut" aquelles, que renPodetn ser iZ.entos, Sf' achem nos pre~ 
cisos 1eri11_'os da Ordenação do Livro Segundo, Titu lo Trintá e.hes 1 Pà
J:<, grnfv YltltP erlove; ,ue tú;erem Meu Alvará, e Sobre-A1var'á 'de ~·zen· 
ção dos re/en.clos Dú·eil!lS , ou Carta·' en'! qtte gozem os prí1;ae_gz.os de De~ 
sernbar_qadores, e ábsolufamente ma1s mngt..iecil; sendo outro sim preci~ 
so' que para o snbrt>dit.o pri\'ilegib proclttzir o seu devido etfeiLo, haja 
dP. ser o Sobre-Alvan1 . delle regístado· na Contadoria da Faienda do Hos
pital_; sem o que n~o terá validade alguma ': Ficando por esta fórrna de.; 
claratla a palavra Pt>ão, porqu-e se e.xplicào os Forares, cqm cuja al'bi
irària iott>lii ge nci:1 se tem Lalltas vezes pertendido illudir; e illaquear á 
contribLiição, e págan1ento destes Oih,itos: Soú setvido, que da publ.i-.. 
c a ~ão deste em diante llq Li em as sobre di tas tradições , suspei:!Sões irHé
rinas ~ ou p~rpétuas, e chamados privilegias, sem eífeito algu_m, e re
duzidos aos termos é.issima declarados, para mais não serem attendidos, 
ném a !legados em J uiw, ou fDra delle, tlebaixo das penas de suspensão 
dos Advogados, que os áHegàretill, dos Juizes que receberem às Al i e~ 
gaçõ~s delle~, e o dobro dos Direitos contrà as partes, que nelles se 
fundarem. E para qne _assim se fique ohservaodo,, se não poderá haver 
por legitimo algum dos sobreditos TiLulbs ~ ou Privilt>gios, sem que as 
Sentenças dell~s sejãn appelladas para o Jiizo c.l os Feitos da Minha Co
rôa; e Faienda, e nelle sejão lconfirmadas; E> isto debaixq dt:L jJPna de 
privação, e iohabilidade pará mais não entràrem i:lb meu Real serviço; 
contra os J üizPs que taes Sentenças executarem, sem ter precedido á 
sobredita confirmação? cuja fali á iodinirá oullitlade essencial nas S!:'n; 
tent~as não appelladas nà sobreditá fóritdi. . . 

LX IV. SenJcH11e t~mbern presente o abuso, êorri qut> de Ííluitos an"' 
nos a està parte os moradorf's dos RPgu~ngos, perlt>ncet?lt>s áqut>lle Hos
pital; !.em rf'duzido a Poti!arPs as t~rjas c1cis mesmos Reguengos ; dei
xando de pagar o Quarto d.evido, coin o errado fundamento de Mb seti 
espt:"cificada ,rJ.os Font-es a contJibilÍ((fiü de semelhantes frutos, · sein ~lten..; 
ção a que áo tempo dos ditos Fotaes se riàd acnàvão as teh'Hs occupa~ 
das com taes j:>tjmáres, qúe só vietão a pladtár-se nestes ultimbs annos 
com tal augn1f'nto; que presentemente cóostituem a maior parte dosfru; 
tos dos ditos Regueilgbs: S()u ser~ldo declarú, que jJelli tüesrriâ 'identi- , 
dade de razão; os te'i'rerws dos sobrediLds porúàres são obrigadps a çon.J: 
tribuir atlnualmetJ.te com aquellas pprÇi.1es de /rutos' que E'l~es produzi
riàu, se taes Pori1ares não existissem rielles: Orden :. nr!o; que por justas 
ava!i<;ões. se f> sliine o qile cada h!Jtn dos ditos terrenos poderia prbtluzir 
.ern Trigo, lVlilho, ou Sevada~ para pi,I.gar.ein .os Quartbs que deverem, 
a respeito das. ditas producçõf's; . , . 

LXV! Ord-eno, qut;J dáqui em diánt_e. b Proyedor faça apromptú, e 
abrir para a eura dos Enfermos o dito Hospital no clia quinze tle Maio, 
fazendo-o fechar no ulti..mo de bi:Jt.ubro indefectivt>lmt>nte. No sobrt>dltd 
dia de iininHã ~ ~~·pois .cJe faí~r ajuilt111' na Cf!sa da Copa ~odos 9s Oíij
ciaes do mesri1o ;Hospital, màndara let· pêlo Escriv,ão da Fazenda todo 
este Alvará de N_ove Re;giiri.e-n~o · ~ para que tbdos fiquem advertidos, e 
certos das suás .obrigações e findo o dito Acto; passará na con1panhia 
d.~ todes a visitar ás'Enfer-matiàs ~ e mai-s olliciiiàs do Hospital, para ver 
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tse estão como deve ser, e providenciar o em que houver falta. Na tar
de do mesmo .dia principiará a acceitat· com os Med•ícos os Enfermos. 

LXVI. Piohibo, que oeste Hospital se admittão outros Doentes, que 
não sejão dos que üverem molestias proprias para serem curados pelos 
Banhos das Aguas Thermaes. E para atalhar de huma vez a maligna 
impiedade, com que alguns Medicas mandão morrer nas Caldas aquelles 
enfermos, que não querem lhe morrão nas mãos : Fui servido ordenar, 
que no Hospital Real desta Côrte em Confe"rencia dos Medicas mais pe
ritos se determine, e estabeleça huma Tabella das Enfermidades, cujos 
doer.tes devem ser mandados aos ditos Banhos, para que por ella se re
gulem, assim os que forem remettidos pela Casa da Misericordia de 
Lisboa , e das Enfermarias das Hospitaes Militares, ou da Minha Real 
Casa, como os que publicamente forem acceitos no sobredito Hospital 
das Caldas, sendo reconhecidas as molesiias pelo Medico do mesmo Hos
pital, e declaradas debaixo de iuramento, para o Provedor se conformar 
com as suas declarações na aceilação dos Enfermos. 
· LXVII. Para evitar as desordens, que me forào presentes, nascidas 

de concorrerem naquelle Hospital muitas vezes simultaneamente os En
fermos Paizanos, os Soldados, as Conductas da Misericordia, e os Cria
dos da Minha Real Casa: Sou seavido Ol'denar·, que no dia quinze de 
Maio se acceitem os Enfermos Paizanos; no dia dez de Junho os Sol
dados da Província de Além-Téjo; no dia dous de Julho os da Côrte, 
e Provincia de Estremadura; no dia vinte e quatro do dito mez a pri
meira Cooducta da Nlisericordia; no dia dezaseis de Agosto a segunda 
Conducla; e · no dia dez de Setembro os Criados da Minha Real Casa, 
para a observancia de cuja regula<ião tenho feito participar as ordens ne
cessarias onde perteuce; como tambem a Tabella das Enfermidades, que 
tão sÓlllente devem ser curadas naquelle Hosptial. 

LXVIII. Sendo iuiurrnado, que por falla de commodos sufficientes 
no dito Hospital, os Doentes, que tem tomado os seus banhos , deixao 
de ter os dias de descanço, e conva\escen<(a, que lhes seriào convenien
tes para melho1· lhes aproveitar o rernedio, que pur esta falta em mui los 
iica frustrado: Ordeno, que pelas ,.f{f'ndas dos Juros pertencentes á dita 
cuovalesceuça se fabriquem logo duas Enfermarias de convalescença, hu
ma em plano terreno para Homens, e outra no andar superior pat·a Mu
lheres, ambas com todos os commodos precisos, sem se sabir porém da 
simplicidade; que sómente se r~qoer em :sem~lbantes ohrãs. E para o 
dito eff~:ito o Provedor, e O(ficiaes da Casa da J•.~zenda, mandarão logo 
fazer a planta, ~ orsameuto do custo da mesma obra, pelos preços dos 
maleriae_s, e dos jornaes ua terra e que Me seja pre~ente pelo iVleu Heal 
Erario, pa ,.a Eu resolver o que fôr mais util ao di lo fiw. 

LXIX . Logo que se erigirem as sobredilas duas Enfermarias, deve
Jão nellas ter os dias de convalescen~a, que ordenar o Medico, os en
femws, que _no Hospital tiverem tomado as sua .; curás. Na dita conva
lescença serão tratados, e assistidos da mesma fó rma, q11e no Hospital , 
á excepção de que ás suas diarias visitas serão sóobrigados o Provedor, 
o segundo Medico, e os seus respectivos Enfermeiros, até que finalmen• 
te despedidos pelo Medico, o Provedor os faça conduzir com Carta~ de 
Guia ás primeiras M.iscricordias, fazendo-lhes dar o Viatico de hum dia 
para a jornada. 

l. X . Teudo mostrado a experiencia quanto são desnecf'ssarias as 
rações de gallinhas para os aoentes dos Hospitaes, e qQe o mesmo , ou 
melhor elfeito fazem él~ de vitela, carneiro i e caldos de sevada pilada, 
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e ·de aveia, sPgunclo as doenças; e sendo certo que o Hosp~tái dàs- Cai
das não deve sPrvir senfip para curativo de Banhos, e·m que as ditas rà
ções tem o mf'Jhor lu g'ai: Mando~ que de lioj~ em diànte fiqueni aboli
~as na.quelle. Hdspital ás rações de gé~l.Jiriha;. como tàmbem tcidãs as con
se rvas' é quaesquer especi~s de dC?ces' qqe a.experienCia tem mostrado 
serein· mui LU nocivas· á~ sàude dos Enfermos; e em lugar deJHts, e delle~ 
se conUri u·ar:á o uso- rias. r·aqões de carn.eíro, de alguma· vitela, bu Váca, 
dos so;bF ~ diLos caklõs? coin algumas frutas ·, ·ou crUas, oil cbzialas , ·se• 
gui ndo o directorio dàs dietas, que foi estabelecido pa.ra o Hqsp.itál Mi~ 
htar desta Côrte,. ~ segundo ás doenças, e arbitrio ~os Mt>dicos~ 

.LXX I. l\1ando, que as. visi las doHospital sejão fei tas p~loPro~redõq 
julltari'lente cmn os ·dotlS ·Medicds' Cir'!rgiào , ~ e Bodcàrio' e E~fel'tnei
ros nas tardes •de 1 loJos ' 08 dias' sendo desnecessárias' e in·comtilod!'ls as 
outras vú;itàs tle manh ii-:a Doéntés ,. que a eSS'as horàs devf'm iorriar ,os 
se us banhos, ou remedios. Nas ditas visitas examinad. o Medico com 
p arti c ular ~.lt f'IH(à.o cada hurri uos Elofe rrilos, e"ordenrirá d que cada hum 
deve fazer., assiin pelo Ci'Ué respeita ao i.iso dos • re'triedio~; como pel0 qua 
p e rl~n~e ao éorn'er ·, de <qu€!fará liu.rnsuccinto, eélarô Mãppa, que assi..; 
gnádo pelo Prov edbr; setá levado pelos EJr,ferrtieiros, ~ criados da cozi
nha á casa da Dl~pensa ·, para se entr-egarem as coli1petentes raÇõPs pa
ra o dia seguinte. Deverá igualinente o M"dico fazf'r o Mápra diario dos 
Enf~:>rnios : que s<fu a·c·c·eitos no ·Hosp.lb:il, e• 13Jt,firegaldo ao Escrivão da 
Fait>nda para os passar. para o Livro da Matricula~ Além da sobreditci 
Visita Geral, que fica estabelecicfa-; se farão em particular l?das .as rnais ~ 
que pedir qu ; lq uer dben<(a mais grave~ .e aguda a qualquer hora, e, quan~ 
tas vezes se ent,eticler q.ue be preGiso ~ · · ~ · . . 

L XX I L O Provedor não só V-isitará o' H0Rpitéil á llorá dá Visità Ge.1 
ral, ma~ todas as mais ''ezes que )Jud er tio dià, e noité, de sorte ~ que 
a loJa a hora estej ão Vigilanles nas suas obri ga ções ds E nfermeiros, e 
mais 8-etveljltes do Hospital; e se infornúná partícularmerlle . com os En.:. 
ft:"rmos ~ se os seus Enfermeiros lhes 'faltão em àlguma co~,La. pata os c~s• 
ligar: bem entendido, ~que elle dit_? ljrovedot .. de tdrla. e qtialquflr falta. 
nesta parte, ficará respon savPI a Oeos, e a .Mim Será. tiials bb~·ígádo a 
presidir lod.os úS ,dias á repartição dos j.<Üitares; C ceas dos do~otes ,, pa• 
ra obse,rv-a.r o comer, que se lhes mi níis lra. e o assPio com gú he feito , 
e corria sao tratados nOl rüa-is que necesséirio fôt, úizendd que etn todo 
haja boa .ordPm' e procurando que todtis fação :is suas obrigaÇões coJiJ 
modo, e carida de chrislii s e despedindo ldgo do serviço dd ·Hospital os 
que pelas soas faltas assim o m eret: erei11.> . . . 

LXXlfl. O Porteiro do HtJ'spit.al será daq~1i em clí~nte quem trinche; 
e repartà o ,co mer, e ra<(Ões ct us Enfermos, disficnsan'dd nesta párte o 
E~crivão da Fazenda, que até agora fazia ás ditas reparti ~Õe!>. O mes .... 
111o Porteiro será qu.em toque o sino pára o~ anl:tr às onú horas; e para 
a cêa lngo que se finda:r a visitá da tarde., a cuja ·visita tambem deve 
tocar pdas quatro horas da 1árde. . . : ~ · . : , · 

LXXIV. t-\eptuvaodo o abuso introduzid t! ri,aqíielle Hospital de se da
r.em geralmente nove banhos sómPnle aos Etdermos, que r.H'lles se hião 
cu1·ar: Ordeno, qde daqui em di a:nte o Medico regule ns êtiras , e nÚm t>ro 
dos 1nesmos banhos' corisideranc.lo sómérlte as tnolestias' as naturezas' é 
os efl'eitos -d-â46ellas · Aguas em cada buri1 dos .Erifer~os em particular . 

.LXXV. · Prohlbo absulutamente, que o r>rovedor . debaixo da pelléi âe 
s-uspensão de seu Officio , possa permittir á qualquer pessoa, de qual
qúer estado) e conJição que seja , o tomar · ban~o~ em horas. proprias; 
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é ·particulares; ficaudo reservado a M1m i'mmediatamente o facultar se~ 
m·eJhantes feiculdades, se vir que assim se faz preciso pela qualidade da 
pesso·a, ou circumstimcias ~ não só ,porque sendo.públi·cos aquelles ban,l'los, 
deve ser tambem públi.co, e . commum o seu uso, mas pelos muitos , e 
attendiveis inconvenientes, que d:o contrario abuso se tem seguido até 
0 presente. Os Enfermos porém, que se curão por conta do Hospital; 
tom-arão os seus banhos primeiro ql:le os de fóra; de sorte porém , que 
ás ·sete horas da manhã estejã'? os mesmos banhos desemped'idos para o 
uso l!los Enfermos de fóra dCJ Hospital .. 

LXXV L Pãra fazer cessar a indecorosa negociação, que os Enfer· 
rneiros daquelle Hospital tem feito até o pr·esente com os Enfermos; que 
de fóra se curão á· sua custa: Ordeno, llue daqui em diante o Provedor 
repa.rta· igualmente pelos ditos Enfermeiros os Doentes de fóra, a quem 
devem .dar os banhos, cuj-a repartiçãofará porhuma igual, e regulardis
trihui<:ão; e castigará com expulsão do serviço do Hospital qualquer dos 
ditos E-nfermeiros, que lhe constar an·da solicitando para si os Enfermos 
de :fóra: Como tambem os q11e acceitarem, O':J se utilizarem directa ·, 
ou indüectamentê de q1:1alquei c0usa dos Enfermos pobres, que se cu
rão por conta do Hospital; o que fica igualmente comprehendendo todos 
os mais Serventes do mesmo Hospital, destiÇ~ados para o serviço dos 
pobres. 

LXX V I I. UI timamente Ordeno, que se observe o antigo Regimento, 
ou Compromisso do anno de mil tlJ•uinhentos ed9ze, em tudo o mais que 
não fôr em contrario ordenado no presente Alvar-á .. Como porém assim 
neste, c.oma no antigo Regimento se não podem exactamente compre
hender todas as miudas obrigações dos Olliciaes, e Serventes .daquelle 
Hospital, seín que fiquem outras muitas, que sejã0 inseparaveis dos seus 
respectivos rninisterios, o Provedor, a quem c<:>mpe.te o bom governo do 
mesmo Hospital, os advertirá ,a todos ·, e a càda hum em particular. E 
Ordeflo, que todos os mais Officiaes subalternos lhe obedeçiio, .e cum· 
prào tudo o que por eHe Provedor lhes f-ôr mandado i não sendo eX'pn•s~ 
samente prohibido. E não lhe obede·cendo os ditos Officiaes, ou fazendo 
o que não devem., o Provedor os desped·irá doserviço rio Hospital, e to
mará outros idoneos em seu lugar. .. Quanto porém ao Thesoureiro do Hos
pital, Escrivão, Contador , Escrivão da Executaria, Pl'imei·ro; e Se~ 
gundo Med:icos, e .Ciru,rgião; se sendo por elle civilmente advertidos se 
11ào emendarem, elle Me fará presente as suas eulpas ., . para Eu os mandar 
castigar, segund~ merecerel!l. .. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço: ao Inspector 
Gerai do Meu Real Erari·o, e· nelle Meu Lugar-Tenente; R egedor da 
C~§adaSupplicação; J11nta dasConfirrnaçõesGeraes; Meza daConscien
cia, e O.dens, e a todos os Desembargadores, Conegedores, Ouvido
res, J-ui~es, e mais Officiaes de Justiça, e de Fazenda 1 aos quaes o co
nhecimento deste Meu Alvará de Regimento deva pertencer, que o cum
prão, e guardem, fação cumprir, e guardar, como nelle se· contém, 
sem dúvida·' embargo, modificação, ou interpretação algutna; qualquer 
que ella seJa_: Não obstantes quaesquer Leis , Regimentos, Alvarás, 
Cartas; Provisões, ou De? retos, que em. contrario se hajão expedido; 
porque todas, e _todos Het por derogados, e derogadas para o inteiro 
cumprimento deste Alvará, noque .a'elle forem contrarias, ficandoaliás 
sempre em sêu vigor. E Mando ao Doutor Antonio José de A ffonseca 
L.emos do lVJ,eu Conselho, e Desembargador do Paço, que serve de Chan
cellér Mór do Reino, que o faça publicar na Chanp.ellaria: .Reg:istando: 
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se nos lngares, em que se gostnmão registar semtl ~1antes Regimentos : 
Remetlendo-se hu\tna Cópia authentica uelle ao M eu Real Erario : E 
nnnrlando-se o Original pará o Meu.· Real Ar~lüvo da Torre do Tvmbo. 
Dado em Salvaterra de Magos em 20_ de Abr1l de 1715. = · Com a As
signatura de EIRei., e ·a- do Ministro. -

Regisl. na -Secretar·ia de Estado dos. Ne_qocios do Râ- •· 
no no Liv. IV. das Cartas,. All<larás, e Patentes 
afol. 179. - -, 

\ ... 
Relação dos Empreg0s, e Incumbencias , qu€' ELREf Meu Sf' nhor hc 

.servido ordenar -st-' fiquem consesvando no RP.:~I Hospital das Cald as; 
e dos seus respectiv us ordenados,_ na confurmidade do Alvará de viu-
te de Abril d~ mil -setecanlos setenta ~- cinco-. - · - -

Empregos da immediata-Nomea_ráo de Sua Ma_qestrtde; e ordenados, que . 
- os nelles providos-vencem annuu.lmente. _ 

P ron•dor, quinhenk>s mil réis - - .. - -
'fhesoureiro-, trezentus tnil réis - - - - - - - -
Escrivão .Contador, duzentos e oitenta mil réis - - -
Escrivão da Execuloria, sessenta- mil réis - - -
Medico Primeiro, cento· e siucoenta mil réis - - - -
1\'ledico Segundo, - sincoenta mil Féis - - - - -
(Çiwrgião, e Sang.ndor, ct?m mi.l réis - - - - - -
Vjgario, quarenta. mil r~is . -. - - - - - - · -

- - Empreqos, cuJas Nomeações ficâo pertencendo ao 
Provedor. 

Capellães trPs, cento e vinte mil réis -
.Thesoureit·o da Igreja, dezoito mil réis - \ - - -
.Organista, quinze n1il réis .. - - - ~ 
Boticario, oito mil réis- - - - - - - - - -
.Barbeiro para o Hospital, e convalescença, doze mil réis 
P0rteiro do Hospit;d, com hum a ração crua, e doze mil 

réis - - - - - - - - - - - - - - - - -
Porteira, com, rãção erua, e seis nlil réis - ~ - -
Enfermeiros s~te, seis ·para o Hospital, e hum para a con

valescença , com ração crua , e seis mil réis a cada 
hu1n - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enfermeiras quatro, tres para o ·Hospital, e huma para a 
coravalPsceuç·a, coin ração crua, e quatro mil réi's a ca
da huma - - - - - - - - -

E 
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Somma a cortta da lauda antecedente -

Cozinheiras 1res, doas para o Hospital , e huma para a 
convalescença 1 com ração crua, e quatro mil réis a ca-
d a buma- - - - - - - - - - - - - · - - -

Moças da cozinha duas, com ração crua, e dous mil réis 
a cada huma - • - - - - • • _ _ _ _ _ _ _ 
Hospitaleira~ Cristaleira, e Mulher da limpeza, dezoito 

mi I réis - - - - - - - - - - - -
Meirinho , seis mil réis - - - - - - - - - -

Empregos, que deve nomear o Thesoureiro. 
. . 

O Sf'U Fiel, e Dispenseiro, sincoenta .mil réis - -
Alafoneiro, com ração crua, e dezenove mil e duzentos 

réis - - - - • -. - - • - - - - -. -
A rn assadores Forneiros duus, com ração crua, e vinte e • 

seis mil réis - - - - - - - - - - - -
Guardas do Gado dous, com ral(ão crua, e quatorze mil 

e quatrocentos réis - - - - • - - - -· - • • 
Lavadeiras tres para o Hospital, e eonvalescença, quin-

ze mil réis - - - - - _ _ _ - _ _ _ • !.. ' -

Cortatlor, quinze mil réis - - - - - - -
Hortelão, quar~nt-a e- tres ruil-e duzentos réis 

Ordenados Jc Tngo ; que se ficáo pagando. 

Ao Viga rio, quar-en ~a alqueires - - - -
A t.res C'apellães ,- cf'nto e -vin-te alqueires 
~o ~besoureiro da Igrej a .- v iAte- alqueires 
Ao d11 o, dua ripas de vi oho - - - -
Ao Cantor, vinte e 9uatro alqueires - -

1:729 / 000 

12J OOO 

4$000 

18 $ 000 
s ~· ooo 

50 _$ 000 

19$2.00 

26 .$000 

H$400 

15 $ 000 
15 _$ 0il0 
433 200 

----
1:951.$800 

40 
\120 

20 

24 

204 

Os mais trabalhos, que em algumas occasiões fôr preciso mandar fa~ 
Zf'r, se pag:.trão a jornaes, segundo o que se vencer, e ajustar; e se in· 
cluirão nas Relações das despezas miudas · de cada mez, porque no Hus
pital não deve ha\ler oulros empregos conl:inuos, além dos que ficão as-
sima determinados. - -

Paracio de Nossa Senhora da Ajuda, em 20 de Abril de 1775 .. 
- Marquez de Pombal. ·. · · 

Regist. na Charzcella1'ia lJfór da Corte e Remo no Li· 
vro das Leis afol. 126., e impr. na Impressão Régia. 

·--ll!~ll'-* 

Reverendo Bispo do Porto: Eu ElRei vos Envio muito saudar. Em 
Consulta da Junta da A.dmini.Btraçào do Tabace Me foi presente , que 
achando-se o Clerigo Manoel da Costa Moreira, Morador em Villa-oova 
~e Gaia, manifestamente convicto no crime de contrabandilita de Taba· 
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co contra· elle provado até pela sua propr.ia confissi:o, modificada com o 
pretexto de buma ilTnorancia supioa, que a nenhum criminoso rt>leva: 

' fóra absoluto por se~tença dos Ministro.s do vosso Consistorio proferida 
em 23 de Março do anuo proxim·o precedente, e fundada na tnf>sma igno
rancia por sua natureza ioattenclivel, e em hum perdão dos Conlratado
res, que sô podião remittir o seu proprio interesse, e não a pena do des
caminho de hum genero > cuja arrecadação eonstitue a base da defeza 
dos Meus Reinos, e que no commercio delles tem huma tão grande in,
fluencia. E porque a gravidade da materia não perm'itte que nella fique 
hum pel'nicioso .exemplo; e como Rei, e Senhor Soberano Me compete 
supprir o que falta nas decisões dos Juizes Ecclesiasticos nos casos seme
lhantes, em que se trata de temporalil!ades , e correcçõt>s de abusos, 
principalmente quando estes contém damo~ grave do Meu Real ErafÍ0: 
Me pareceo a.visar-vos, que logo que receberes esta, chamando á voss~ 
presença os Juizes, que derão a sobredita sentença> lhe estranheis se
veramente o pouco zelo do serviço de Ot>os, t: Meu, e da administração 
da justiça, com que a preferirão arbitraria, e insustentavel~ente contra 
as disposições das Minhas Leis, que Jbe devião servir de regra ileste ca-; 
so; para que reformando a mesma sentença, e redusindu-a aos termos 
de Direito, se Me dê com ella conta antes de publicar-se. O íJUt> fica
reis entendendo, para mandareis observar o mesmo em todos os casos de 
culpas de Clerigos remettidas pelos Meus Tribu~aes, e Magistrados . .Es
cripta em Salvaltera de Magos em 4 de Maio de 1776, = Com a As::;i
gnatura de Sua Magestade = Para o Bispo do Porto. 

No liv. 8." da Esfera da Relaçáo do Porto a foZ. 290 
vers. segundo os manuscritos de J.- de J.l'iello .Freire. 

~ U E L REI Faço saber aos que este A ]vará virem : Que tendo-me 
s1do presPnte, que enc~rregando-se ac:- Dou~or Thomé Pinheiro da Vei
ga, por 'Alvará de quatorze de Outubro de mil seiscentos e dezanove, 
as diligencias de tomba·r, e de pôt· em arre~adação as Capellas da Corôa; 
por andarem muitas sobnegadas, e aliena.dãS della; continuára o sobre
di to naquella Commissão com grande actividade , e z-elo por espaço de 
quarenta annos, até o de mil seiscentos siucoenta e nove, em que, an
.tes de a findar, falecêra: E proseguindo-se depois a mesma diligencia 
por outros Ministros da Casa da Supplicaçào, que incot·porárão ría Corôa 
outras muitas Capellas, que pelo decurso de muitos annos até o presen
te tem vag_ado por extincção das familias dos I nsti tu i dores; se não achão 
com tu.do muitas de humas, e outras tombadas; antes os bens de algu
mas alienados; outras inteiramente us'urpadas; e em outras até extínc
ta a memoria da sua existencia: Por huma parte, por se não t_er conser
vado a regularidade estabelecida na referida Commissão; de sorte, que 
não só e desencaminhára oLivro, em que odito Doutor Thomé Pinhei
ro da Veiga havia recopilado todas as Capellas; mas tambem o Trasla
do,' que 'depq_is se tirára ~e outro, que existe na Tone do Tombo 1 se 
at_hava já sem principio, nem fim no Cartorio do Juizo da IQesma éom
rn~ssão; donde por occasiãó do Terremoto do primeiro de -NovPmbro de 
nui setecentos slncoenta e sinco se desencaminhárão tambem muitos au-

E 2 -

/ 
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tos, e processos: Po: outt·a parte, porque os ·provedores, e Contadores 
.das Con1arcas não tem cumprido com a obrigação, que lbes incumbe pe
lo seu Regimento; não só de tomarem as cem tas das Capt•llas , mas jun
tamente de se informarf>m das que estão incorporadas na Curoa; de <piem 
as po sue; e por que titulo; para que, 'não o mostrando, tomarem del
las posse, e dart>m conla no Juizo das m smas Cape!Jas. E porque toda 
a boa r<1zào dida, qufl os bens das Capellas vagas, e incorpo!'adas na 
Curôa; as ' im daquellas, em que por n<.'io haver precedido Authoridacle 
Régia para a imposição dos encargos, ficarem os ben izenlos de tudus, 
pela Disposição da Minha Lei de nove de Setembro de mil setecentos 
sess_en ta e nove, e por isso proprios da Corôa; como daquellas, em que, 
por _haver precedido a dita Hégia Aut.hel'iclaíle .para a imposi!.(ao dos en· 
cargos, poJ;:to que cuntinuem os .béns dellas a ser vinculados, me jJerten
ce o Pruvirnet,to, e Provisão de Admini · tradore , na fórma da Lt>i do 
Rei'no; para que s jão administrados, e arrecadados debaixo do mesmo 
methodo, e Ol'd~->ns, com que se aJ·ministrão, e arrecadão os outros bens 
da Curôa: Es(abt>leço aos diJ.0s reS)ilt>itos o seguinte. . . 

I. Ordeno, que par~ as Denúncias, que se derem de Capo1las, e 
lVJqrgadus, como vagos para a Coroa, pos to que o Deounciant,•s se obri· 
g·uf'm a tirallos ásua custa; logocom or ytlerimento qt te lizt>rt-m aoJuiz 
·<.las CapeUas, a)l>rf>sentem ou . Instituições clarás , e exprPssas, ou Seu
-1Pocas passadas em. julgado, pelas quaes estejão os B~-'llS declarados de 

' l\'1urgadu, ou Capella: Que a respeito delles se verifique, ao menos por 
algum documento, e justificação , serem tidos, e bavtdo:, pvr taes. de 
tempo imm!~ tnorial: E que declarem os fundamentos, com quP se hou
ver~m dé mover as demandas aos l?ossuidores: .. De sorte,. que só legiti
mando-se os DPnunciantes nesta fórma, se lhes poderão manrlar tomar 
as DL·nú,Jcias no Livro para ellas d stinado, declarando tudo no Termo, 
que o Escrivão fizer, o qual ser-á assignado pelo Juiz, e Denun ·iante, 
ou seu Procuradut·. E ordt->no. out.rosim, EJUe nas causas das sohr ditas De
núncias se não possa conhecer de outra alguma maleria, que não SPja 
a rlev olução á minha Corôa; e que havendo oppoentes, que queirão liti
gar entre si, o vão . fazer nos sf>us competentes Joizos. 

H. Depuis de ser assim tomada a Denúncia, me requerá com C erti
(hio de! la o Dt>nunciante a MA'l'Cê pelo Dt>semba!'go do Paço; e .ser:i obri
gad a apresPnlar o Alvará da mesma Mt>rcê dentro de hum anno, e dia. 
no Juizo das Capei! as, para n lle se registar, e principiar a cau a: Pois 
que, nào o apresentando, ou não mostrando o Denunciante ter feito ôi
]ige ncia pa-ra ohter a mercê dentro do dito termo ; ou deixando depois 
d •!te df> prm.:pguir a causa antes àe fioal Senten((a, se.rn falia r nella; J.ms
sado o mt> mu ler ruo, ficará perdendo todo o direito, que pela DPnÚncia 
houvesse adquirido, na conformidade do DecrPto de sincg de Novembro 
de mil setecento· e st>is. E o Escrivão, logo depois do referido termo do 
anno, e dia, s "m fallar na causa, não espel'ará requel'Ímento dos rneos 
Procuradore H égios , ou Despacho do J.uiz; e autuará a Denúncia com 
.a J n til uição, e ruais Documentos respectiv.os; ou bavt>ndo já can a, con
tinuará de tudo vista aos ditos Meus Procuradores Régios, para que, 
sendo lançado o Denunciante, prosi'gão a causa da dita Dt>nÚncia: Evi
tando-se. pot· esta fónlla ad:ni Ltir-se tão facilmente segunda , senã0- nos 
tetm.os em que pelo dilo Decreto se permitte. 

Jll. E quando para continuar a causa fôr . n.ecessario formar artigos 
df' Hbellu, ou outros quaesquer; e para elles necessitarem os Mt>us Pro· 
.curadores J;{égius de alguma infor.l!llat;àQ., que por elles seja requerida ao 
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Juiz das Cape1la~ .d~ Corôll, se pa-ssarâ'o para· f:ót·~ 'f!l'ii Gi~ade, ê s•eu Tet
mo Cartas requisitarias -na fón11a do .Elslilo para ·o .Pro~edor dà Cemarcà. 
respectiva. O -qual li t·ad exacta i.Mormação., e oircutnsta·r!Jciàda; pé'rgu~-

. tantlo (por uão ser judicial) parLicularmente as Lest.t>ll!Jfl:li·Jtl-a.s sl:hl ciUl.
ção de parte; e procurará comprovnlla com os D ocum entos que achar, 
e de que tivér n oticia. Depois do que, se m fi t ar traslã<Jo, a l't~mettedí 
fechada por mão elo Esc riv üo com osobresci·ito par-a o ProtLl-!'ador L{égio', 
que a •tiver requerido. Ao qHal o ·E~crivào ~ sem à abr it' , a ~ rl trégnH~ í'éL 
chada, para usar, e se valer Jella, como achM que lre ju1;tb, ·e Jhe jJ-à=-
recer mais convenien !f' i Coroa. -

IV. It~m: l\1nndo _, que depois clé. extrahida a S~otel'lçâ , pohplf' sé 
julgar a Gapell·a• v.aga , e in· orporaqa ' na Cot·ôa , e ha:v~ !· '· p;\ss!.ld\.)• pf~à 
Chancellaria, se vá r~-'gishar na Torre' do Tornbo , onrhf se la ll"Çad rie 'i'ér ... 
ho ad verhum, e m Livro• para isso desfinad@; da ·ml:'sma sórtt> quê se fa.il. 
no Juizo das Capell.as

1
; e se porã0 na Sentença VPtbas, de qBe fi~a 'ern 

huma, e outra parte rPgistada; declarar:Jdo a que folhas ~ :puilf que â~ CJ cf
tra fornu n~m se po.cler~. dar á eXP'CttH(CÍO< a Seqte,nç a ,• netH rtol~ i'JÍJA fa~t>r 
obra alguma; e St>i á :Dullo tudo o que· por ella- s~ óbrar~ , se·m pt·ecedet·Hli 
es· sobrt>ditos rP~i::.to::; , · · . • ~ · 
- V. Item: P .11· .quanto ,os Dt=>nun.ciantes s6mPntê oom asl"nt~t\~â' , setll 
constar da execti Ç<Io que se lhe Of'O 

1 
e com o ALvará .ti:e_. iVh.•rbê• lobtetii 

Carta de Ad mJnÍ!StTação; e c.oln ·eH.a se vão· mett<>r de. pos3e da· Cspella 
antes que della se tujn asse a posse por parte· da Corôa ;· e .nt>rh es '·Ben~ 
estejão escritos com as'suas confrontações, e- sit·uaçães oo Livr!o do Tu111.: 
bo do Juizu Jas Ca pellas da Corôa, onde por isso não ha noticia àlgu-' 
ma df'll es : MaMdo, que no Desembargo do Paço se não passe Aos Oé .. 
nuncian Les Carta de Administração, sem primeiro constar por inforCJia..l 
ção do Jui~ das ditas Capellas, como se tomáta a referida posse pur parJ 
t.e da Corôa, é os bens eslà0_escritos ce:~m as declara <}Õt!S neoessarias n~ 
}Jvros do mt>smo Juiz0, nms qoaes ·s.e t;rasladarao os·aútas ·das posses corft 
todas as confrontações, ·e situações dos taes · be.ns. · 

V I. l~em : Mando, q•ue as CaMas de A drhinistraçã0 ,' que se p:1ssà .. 
rem, ass1rt1 .aos Denunciantes, como a outras Pessoas, a qbrt>m Eu houJ. 
ver por bem fazer mercê de alguma Car ella, ou Moq;ado, sêjàéí cdm a 
dausula d.e ser obrigado ,(;) Administrador a faz~y Tbmbo ·dtls Bens den ... 
tro de. hum annó; e a reg·istar a mesma Carta no Juiio dás Caj1ellas da 
Corôa, para nelle constatem quem está provída. E .. pelo túesrno Juizose 
lhe p~ssar ordem para entrar na posse; dirigindo se, quando os bens fo
rem s1Lu a dos fóra da Cidade de Lisboa, e . seu 'fprrtlb, ao Provedor dá 
Comarea respE:'cbivd, em ·cujo jui~o, depois de rt=~gista•da tarilbem a C'ar
ta de Administração, se dad á execução a Ordem ', ~nettendo-~e de pbs;: 
se dos Bens da Capella o , Administrador della. 
· VIL E .se o Adminisüador, depois de estar de posse da-Oapella, ou 
Morgado, não. procurar fazer o ':(pmbo dos berls delles dentro do tr>!íJJJo' · 
detPrminado na Carta de Admini~tração; o Juiz das CafJellas- tia· Corôa. 
nesta C1dade, e o •Pr·ovedor da Comarca, quando fôr em corrfl ÍC!ão pelas 
terras da sua jurisdicção, o obrigarão., depois de pass_ado o dito termo ; 
a rnustrar tet· feito o referido Tombo. E não o apresentando , mã rídarão 
}lrocedeL' a st>quf'stro nos renclimentms .da -dita Ca.pella, ou Mo r·~atl u ; é éÍ 
~acluta do Tt.m ho, e mPcliçàc> dos be.ns; pagando-se os swlarios, e as tnais 
despezas pelus oit nd rendimf"ntos. E findo o Tombo ~ o Provedor da C(J-4 
Ina~ca, deixaor:lo .ficar 0 traslado delle no Cartorio do st=>u Juizo, remH
tera o proprio ao J&.~iz q.as CàppeUas- daC-oi"êa-; para-' depoi~ . t!(fs·éretn oiJ..I 
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vidos sobre elle os Procuradores Régios, ojulgar em Relação, e o fazer 
registar, assim na Torre do Tombo, como no mesmo Juizo das Capei las, 
ficaodo o proprio appenso aos outros Processos respectivos á mesma Ca
pella, ou Morgado. 

VIII. ltem: Mando, que para se achar noCarlorio do Juizo dasCa .. 
pdlas homa completa noticia de todas as Capellas, e constar do núme
ro dellas com mais facilidade; se forme logo da mesma sorte que havia 
no tempo da Commissão do Doutor Thomé Pinheiro da Veiga, h uma Re
copilaçào de todas as ditas Capellas, em hum, ou mais Livros, com res
peito a cada huma das Províncias do Reino, e Ilhas adjacentes; valen
do-se para isso oJuiz dasCapellas daCorôa detodos osLivros, epa.peis, 
<]Ue fic:irão daquélle Ministro, e que se achão na Torre do Tumba; 
além dos que houver no Carlorio do mesmo Juizo das dit.as Capellas: E 
descrevendo nelles cada huma em sua folha com as declarações; do Ti
tulo, por que se incorporou na Corôa; do nome do Instituidor; dos Bens 
de que se compõe, com suas qualidades, confrontações , e si tu ações., 
com relação ao Tombo, quando já o haja; docommum rendimento, que 
actualmente tiver, n·gulado pelas arrematações dos ultimas sinco annos; 
dos encargos, que ainda subsistirem em algumas; e dos nomes dos A d
rninistradores, que tenhão sido com legítimos Tilulos depois da incorpo
ração na Corôa até o presente. 

IX. Nestes Livros, formados para cada huma das Provincias na re
ferida fórma, se porão em ti tu los separados as Capellas das differentes 
Comarcas: De sorte, que as que forem estabelecidas nos limites desta 
Cidade, e seu Termo, sej:lo escritas em hum ti tu lu; e as que forem em 
os districtos das Comat'cas da Provjncia da Estrernadura, e Ilhas adja
centes, no titulo de cada hum a das Comarcas, e Provedorias a que pt>r
Ít!Dcerem; deixando sempre entre hum , e outro tilulo aquellas fulbas, 
que se julgar serem necessarias para nellas se lançarem as mais Capellas, 
que forem accrescendo. O mesmo se prat.icará nos mais Liv1·os das outras 
Provincias destes Reinos. Depois do referido, se tirará para cada huma 
das Comarcas hum traslado, e cópia legal do titulo das Capellas, que 
lhe pertencerem, para se enviar ao Provedor, e Contador da respectiva 
Comarca, com outro Livro do ttaslad·o dos Tombos dellas; e se guarda
rem no Cartorio da dira Provedoria, juntamente com o Livro, que nel
le deverá haver, para se registarem as Cartas da Admioi tração, a fim 
de se saber· em quem estão provídas. E além disso, haverá outro Livro 
para se lavrarem as Arrematações, que se fizerem dos rendimentos, 
C]Uando estiverem vagas as Capellas. ' 

X . Item: Mando, que todos os annos o Juiz das Capellas da Corda, 
e os Provedores das Comarcas, quando fizerem correição , provendo os 
ditos Livros, averiguem as Capellas que ba em seus districtos incorpo
radas na Corôa; quem as possue, e por que titulo. E não o mostrando 
os Pos~u1dores dellas, tomarão pos~e por parte da Corôa; por ser assim 
conforme a Direito, e ordenado por Decreto de dezasete de Julho de 
mil st>iscentos setenta e nove. Assim mesmo, quando acharem haver fa..: 
1ecido o Donatario Administrador; e provendo os Livros , em que esti
verem rf'gistadas as Cartas de Administração, acharem que o Succes
sor não tem vida, porão na devic~a arrecadação todos os bens da Capel
)a, segundo cooslar pelo Livro do Tombo; inteirando·os pelos Bens do 
ultimo A..dmioistrador, e praticando o que pelo Regimento dos Contado
res das nomarcas he disposto a respeito de todos os Bens da Corôa. E 
quando a Capella fôsse concedida· , ou em vidas, e ·ainda restar alguma 
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por se verificar; ou para sempre a favor dos Descendentes do primeiro 
Adquirente; será obrig-ado o que perteoder a successfto a habilitar loll;O 
a sua Pessoa, e requere~: Carla de Confirmação por successão df'nlro do 
tempo determinado pela Lei tio Reino, para passarem pela Chancellaria 
as Cartas de Doações, e Mercês dos Bens da Corôa. 

XL Assim o Juiz das Cap~llas, corno os Provedores, Sf' informarão 
todos os anrios: se as di las Capellas são possuídas com todos os bi>ns, 
que direi lamente J.hes pertencerem, e se são estes aproveitados como de
vem. E no fim de cada hum anoo por toJo o mez rle Oezembro, t>nvia
rão os sobreditos Provedores ao Juizo das Capellas ela Co:ôa duas Rela
ções exactas, e cornplt>las das rt>feridas Capellas, que t>XÍstirem nos dis
trictos da Provedoria de cada hum deites: A saber: Huma das que acha
rem provi.cJas de AJminJstradores, declarando os Tiluh;;, porque as pos• 
suem: E outra das Capeltas, que acharem vagas , e de que por isso 
dellas te'nhao tomado posse, quando já antes se não livt>sse ft>ito; decla
ran.do por quem; o tempo em que vagárão; o rendinwnto; o ronto, e 
estrado em que acharem os bens; e a qualidade, e. si Luações ch!lles: Pa~ 
ra destas Relações, depois ele conferidas no Juizo das Capellas da C()rôa 
com os Livros, para Fe avt>riguar por elles se falta alguma, c~mo I aJ.ubem 
das outras Capellas desta Cidade, e seu Termo, formar o 01to Ju1z dai!~ 
Capellas da Corôa outras duas Relações, completas, e circumstanci;Hhs 
com as referidas clarezas, as quaes remet.terá á Minha Real Presença~ 
dando conta por todo o mt>z de Janeiro do anno seg uinLe pela Secretaria 
de Estado dos Negocios do Reino. · · 

Xll. Item: Ainda que Eu houve por bem aholir pelo Meu Alvará _ 
de treze de Janeiro de mi l setecentos sincoenta e seU• a Thesouraria das 
Capt:>llas vagas; ordt>nando' , que tudo o que por e lia st> recebia, e paga• 
va até aq~t>lle tempo, fôsse dalli t>m diante recebido, e pago pelo De• 
posit? Público, que Eu houvera por· bem estabelecer pelo outro A I vará 
<le v.mte e hum de Maio de mil setf'centos sincoenta e hum: Por quan
to ~Inda nesse tempo não era formado o Meu Erarío Régio, que depois 
1;-ul s_Prvido er.igir pelo outro Meu A I vará de vinte e dons de Dezembro 
rle mr! setecentos sessenta e bum, para se receberem, e dispenderem os 
RendJmE>nlos da Corôa, entre os· quaes se comprehendPm lambem os rias 
(~apellas vagas : . Mando, quf' 0 Juiz das Capell~s da Corôa fa<(a logo en· 
tregar no sobrt>dll.o Erario ' Régio todo o dinbeil'o, que no dito Dt>posito 
Público se achar pertencente ·aos ditos Rendimentos das C;~pellas v ao-as, 
com h uma Relação especifica, t>m que se declare o que pertencer a ~ada. 
hurna dellas. Da tnt>sma sorte fará entreo-nr todo o mais rendimento, que 
daqui em diante se ft)r vencendo, e arr

0
ecadando das ditas Capellas v a

gas. 
XIII. Item_: Mando, que até o fim do mez de J un~o desle prf'sf'ni.e 

anno , o dito Juiz das Capt>llas remetia á Meza do Erario Régio duas 
Rt~lações exactas, e complf'tas: Huma de todas as Capellas, que se ar
rendão, ou adminis trão, e de que se t0m·~o contas pelo di to Juizo, ; com 
_decl~ração dos Bens; que em cada hum as dellas se comprehendem; suas 
qualidades, situações, e communs rendimentos annuaes; as pessoas que 
os trazem arrendados, ou por administração; e o que se deve de cana 
numa das ditas CapelJas, até o fim do_ anno proximo passado: E outra 
d~s encargos, que ainda tenbão algumas das ditas Capellas; ~ quaes fal-

. lao por satisfazer até o fim de Dezembro -do dito aooo proxano prece-
dente. · 

. XIV. No mesmo tempo fará~ dito Jpiz das Capella's da Cçrôa entrar 
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(Ja Contadoria Gera~ da Côrte, e Província da Estrernadura as contas 
d e todos os Thesoureiros, qne tem havido dos ref~ndus ren d imeillus das 
Capellas vagas, ai é o anoo de mil setecPntos siocoenta. e St'lt>, em que 
fa rão abolidos pelo sob rNlito A lvar;\ de treze de J <Jne iro do m es mo anuo, 
com todos os Livros de suas Receitas, e Doc u w Pu tos d e Despeza a e l
]as pertencentes i p·ara se ajustarem, e se proct,der cuotra os que fore m 
devedor.es ele qualquer alcnnce, se já antt~s o rJão tiverem Pntré'gue no 
Deposito Público. E havendo algumas execu çõPs contra R e11deiros, ou 
Rece bedores dos R endimentos das ditas Capt:>llas; remc tiNá jnn lam t> nle 
hurna Helacão dellas com toda a individuacã ; dt:>clara ndo os ter mos d ~:~ s 
ditas 'xecuÇões; e ondP. existem os Bens e~ec;Jtados; cujos p rodu c tos se 
devem .t.amb e m fazer entrar no Régio Erario com as neçessarias clare-
zas. 

XV. I1em: Mando, que para todos os arrendamentos, que se conti
nuarem a fazer dos Bens das Cape llas vagas, haj a ; assim no dito Juizo 
das Capellas da Coroa, para os das Capellas respectivas a esta Cidade, 
e seu Term0 ; como em cada brim a das Provedorias das Comarcas destes 
R e inos, e Ilhas para os das C apei! as dos dist1 ictos de suas jurisdicctões, 
dous Li vros: Hum, em que se tomarão os ultimas lan ços; e o utro, em 
que se ln vrárão os Termos das arrematações; proced. nd o-se nt>llas, ( ern 
quanto fôr applic.avel) na cont(mllidade ·das Disposiçõt>s dos Paragrafos 
vinte e seis, e seguintes do Titulo segundo da M111ha Lei dt· v i o te e duus 
de D ezembro de mil setecentos sessenta e bnm E log o que o · Kendlrn e n
tos dt> qualquer das ditas Capellas forem con t rala1 us, se rPmetlerá hum 
exemplar authentico, é\Ssignadn pelo Ministro, perante qüem a arrema• 
t<H(àO foi feita, tanto da mesma arrematação, como das Conqições, com 
.q ue se estipulou; para assim constarem juridicam ente no sobredito E ra
rio Hégio os ditos Contratos; como os prillcipios, e fins delles; e os tPm
pos, em que os pagamentos nelles estipulados se vencPrern. Os Prove
dores, além do refe rido, enviarão outro semelhante exemplar ao Juiz das 
Capellas da Corôa. 

XVI. PermiUo qoe os difos arrendamentos dos B e ns das Capellas va
gas se possão contratar pelo tempo de trt'S até quatro annos: Com tan
to porém, qne os Provedores daf'~ Comarcas oãcrrPcebào lanço em menos 
<]Uantia do arrendamento antecedente, na conformidade do seu Regi
mento, como Contadores das Comarcas. E quando não houver Lanl(a
d ores: que chegu e m á refe rida quantia do arrenda mento antecedente , 
duão primeiro conta ao Juiz das Capellas da Corôa; declarando especi
ficamente o pouto, e estado·, em que estejão as sobreditas Hendas; as 
suas qualidades; e todas as razões, e causas, que acharem haver para 
a d iminuição; assim como tambem para crescerem. De sorte, que antes 
de concluire m a arrerna.Lação, possâo ter respos ta do qoe a respeito del
la se de,terminar p~lo dito Juiz das Capellas da Corôa em Relação com 
Adjuntos, e assistencia dos ~t>us Pr·ocuradores ·Régios, para nessa con
formid a de procederem como fôr mais util. 

XVII. E por quanto tem mostrado a experiencia que os Cami n hei
ros, que se e xpedem com ordens, não solicilào as execuções, e só pro
cur·~o vencer salarios, com que ou imposs ,ibilit~1o mais os D e vedores, ou 
consomem os rendimentos das Capellas vagas: Sou se1·vido ord enar , qoe 
t odas as Ordens, que e expedirem pelo Juizo das Capel!as da C orôa aos 
.Provedores, e Con tadores das Comarcas, ou a outros qua esquer M inis
tros de llas, se lhes remetti'io pelo Corrt>io, cobrando o Procurador Agen
te das Capt'!las cautela, pára qepois hav.er do mesmo Correio recibo de 

-
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comn lhes forão ·entr·e.gu(•S, e o ajuntar aos p~pPis , - autos , porque se· 
h ·o h . exp Lcltdo a ordL'm; E' se a ve bar no L1vro , em que esl.a deve fi
car nu1 ada; para. pelo mesmo Juízo' das Capdlas da Corôa se pedir aos 
Tt• ' j)'"'dl vu~ .Magi 4( rad os conta da execuc;ão; e se lhes ntio passar Certi
d ~w para ajuutar~·m aos autos, e rô rem corr entes as suas Residencías, 
n a CvJ.I0rwiJdde do .D ecreto d e dezuito de Março de mil ' setecentos e 
d .~ ze . · 

VIII. P osto que o conh Pcime n(o da matPria dos BPns possuídos por 
m il. s mortas tuque au .J uizo da Corôa, e por isso tambe m as Denuncias 
d f'l les, como das Copdlas. ou Morga dos estabelecidos em Bens de raiz, 
p a ra a ndarem s empre e m Cleri~os, ou outras Pessoas Eccles i:.~ s' i cas; com 
t udo , depoi~ ~ e serem estes Bens julgados verbal, e StJmmariamente, e 
lnClJ rptHados na ·corôa, e clelles sP ter tomado possA; seja necf'ssario gue 
s e h ::~j "io de t umba r, e pôr na dP.v i ~la arrecadação, para C]Ue se não alie
D ~Ifl Ja mesma CtJ rÔa: Sou sNvido ·ordPIJar, que dt>pois de julgados es-= 
l e s Béns, e CapPllas por commisso na sobredita fórma summaria, e ver
v ai, e i1rwrporados na Cnrôa· por senlen<(as passadas em julgado, ·e exe
cuta das no Juizo da mesma Corôa, se remettão os Pr< c essos para o Juiz 
das Capdlas ela . Curóa proceder a tombar os 1aes Bens incorporados por 
commisso em L ivro separado, com a mesma fôrma de arrecada~ào, <'omo 
as Capei! as q11e vag:írão, e st> incórporárão nella por extinção das famí
lias. E para isso. sedio obrigados os DenunciantP·s, ou ou,Lr(JS quaesque r 
Donata1Íos, a registar 11ó ·dito Juizo das Capellas d'a \orôa, como n as 
Provedorias rPspectivas das. Comarcas, as suas Cartas de Administração 
na sobredita fórma. · 

XlX. Tendo mostrado á expPriencia: Por hnma parfP , as lezões, 
que c01usigo costnmão trazf'r os af:forétiTIPnlos d e B~ns cia Minha Corôa: 
E por ?ulra parle, que a multiplicação da s ins ígn ificantf's pPnsões delJes 
os contundem de so rt.:e, qne vem a Psqu ecer, náu ~ó pt•lo Ot'CUrsu do tPm
po, mas . tambem pt'fa iq1possibilidarle qu e ha eru os arrPcadar: Prohibo, 
que da publicação deste em diarite se possfío afforar Bt"'ns alguns , que 
s~ achem nos Ploprius da.Minba Real Fazenda: E flU e delles possão sa
htr por outros Ti1ulos, que não st>jão o dt> DoaçàP, 011 o de venda: Or
denandll, (]Ue 111ais n<lo sej ão recebidos .Eflquerimentos alguns, respecti
vos, aos refer idos a tluramentos, debai11.o da pena de suspensão dos que 
os receberem. 

Pelo que: Mando á Meza do 0Psembarg<" do Paço; TnspertorGe
ral do Me u Heal Erarío, e nPI!P. MPu Lugar-Tt->nt>nte; Hegec..lor da Casa. 
daSnpplicação; Coni:elh "da Minha R f' al FazPnda, Pdu Ultr ·. mar; Go
:vernad ur da Relação, e Casa do Porto; Capilaes GPnf'r:.tes; G . .;vernado
Tf:S; Desembargadurt>s; Correg edores, l)rovedures, JDizes, e mnis Ma
gistrados Je Justiça ;-uu Fazeuda, a. quPm o co nhe cim nto dest e perten
cer, o cumprào, guardem, e fação inteir::~m e nte cumprir, f' guardar, 
como l lt>lle se contém, sPm dúvida, ou t'mba rgo al g um, f' não obslantes 
q~~.Psquer Lt>is, Ordeoaçilies, RAgimen ros, Alvarás, Di s pos11.;;ões. , Pro
VIsO.~"S, Decretos, ou Estilos contrarias, que todas 1 e todos, para estf's 
etfet~os sómente' Hei PIJf dt>rogados' como se dt> todos. e cana hum de~
les fiz;sse eSpt'CÍaJ, e eXpff'!:SI\ mençà0 ;· fJcando a.Jiás SPmpre ('lU SPIJ Vl

gur. E ao Doutpr Antonio José dl~ A ffnnsf'ca Lemos, 0l'semb::~rgador do 
l'aço, que Sf'rve de Chaucellér Mór dPstes Meus RPinos. Mando, que 
0 faça publicai· na .Cbancellaria, rPgistando se em todos os lugares, 
º~Q_e ~e co§_tumªo r~gistar sf'm :JhaolPI> Alvarús, e mandando-se_ o Ori
gtnal para o Meu R~al Arc_hívo da Torre do Tombo! , Dado~ no Pal_a9io 

F 
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de Nossa Senhora da Ajuda em 23 de Maio de 1775. (I) = Com a As
signatura de ElRei, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias. do Ret'no 
no Liv. IV. das Cartas, Alvarás, e Patentes. , a 
fol. 206., e impresso na Impressão Regia. 

·--•<e>*--* 

Querendo Eu dar hum sinal visivel com que a minha Real Benigni
dade fa~a \7êr aos Meus Fieis Vassallos o agrado com que recebi as plau
síveis demonsira~ões de amor ao Meu Real Serviço, e de reconheci men
to aos beneficios, que tem recebido da minha paternal, e vigilante Pro
videncia por elles ultimamente manifestadas com tantos, e tão públicos 
factos; no que a Justiça póde ser compatível com aClemencia: Hei por 
bem fazer mercê aos Prezas, que estiverem por causa-s crimes nas Cadeias 
pú blicas da Cidade de Lisboa, e seus Oistrictos de sinco leguas ; não 
t endo Parte mais que a Justiça; de lhes perdoar livremente por esta vez, 
todos, e quaesqut>r crimes, pelos quaes assim estiverem prezas; ~xc.ep· 
tuando os seguintes pela gravidade delles, e convir ao ~erviço de Deos, 
e bem da Républica, que se não isentem das Leis: Blasfemias de Deos, 
e de seus Santos : Inconf:idencia: Moeda falia: Testemunho falso: l.Vla
tar, ou ferir, sendo de proposito; e sendo com arcabuz, ou espinga~;da: 
Dar peçonha , ainda que morte se nãn siga: Morte commeltida atraiçoa
damente: Quebrantar prizões por força: Pôr fogo acintemente: Forçar 
Mulheres: Soltarem Prezas os Carcereiros por vontade, ou peita: Entrar 
em Mosteiros de Freiras com proposito deshoneslo: Ferimento de qual
quer Juiz, ou pancadas, pos!o que Pedaneo, ou Veritenario seja, sen
do sobre seu Officio: Ferir alguma Pessoa tomada ás mãos: Furto, que 
passe de hum n.iarco de prata: Ferida pelo rosto com tenção de a dar; 
se com eff'eito se deo .em Ca.rcereitos da Cidade de Lisboa, Cidades de 
Evora, Coimbra, Porto, Aveire:,, Tavíra, Elvas , Béja, Funcbal, Pon
tedelgada, Angra; e das Villas de Santarem, Setubal, Monte-M6r o 
Novo, e Estremoz: E outrosim em Carcereiros das Cadeias das Correi
ções das Comarcas, e Ouvedorias dos Mestrados, e Priorados do Cralo, 
e das Cadeias das Alçadas; e outrosim Ladrão formigueiro na terceira 
vez, nem condemnações de açou tes, sendo por furto . H e a Minha Von
tade, e Mente que, exceptos estes crimes aqui declarados, que ficarão 
JlOS termos ordinarios da Justiça, todos os mais fiquem perdoados; e as 
Pessoas, que por elles estiverem prezas nas ditas Cadeias de Lisboa, e dos 
s~us Districtos de si oco leguas ao redor, não tendo Parte mais que a Jus
iJ_ça, como assim a fica dito. O que se entenderá téndo perdão dellas, 
a1nda que os não accusem, ou não apparecendo, por constar que as não 
ha para poderem accusar, ficando sempre o seu Direito salvo ás ditas 
Partes, neste segundo caso, para accusarem os Réos pet·doados, quan· 
do appareção, e o queirão fazer: Porque a Minha Tenção he perdoar só· 
mente aos ditos Réos a satisfação da Justiça, e não perjudicar ás ditas 
Partes no Direito, que lhes pertencer. E par'a serem os di los Criminosos 
aqui perdoados, serão vistas as suas culpas pelos Juizes, no que lhes to-

--------------------------------------------
(1) Vid. o Decreto de 8 de Julho de 1802; e o Alvará de 14 de Jat'leiro de 1807. 
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car, para se hav~r '"esfe ''j5erdão por conforme a éJJas nà· fór.nJa Órdinaria~ 
..E este mesmo perdao, q'~Je _ concedo aos_Prezos pe~os ?rimes n~s Cadei_a'S 
d1. Cidatlé de Lisli>qa, ~ · seus 'Oisti•ictos de sinc· 'l'eguas :• He1 otHrosJm 
ror bem se ent«:>nda na mesma forma a respêito d_ôs Prezos da Cadeia 
rio Porto, e seu Termo·, por àlli residir hum suprémo TribU'nal de Jug. 
ti<(a para os C rimes. Pela MPza do. 0f'sembargo do Pa<(O se dem a~ Or· 
dens necessari.a.'!l para · es-te Meu De ereto se publicar, e vir i notiéia- de 
todos, e se executar corno nelle ' se contérn. Palacio de· No~s~ .Senhora 
da Ajuda em 30 de Maio de 1775 . = Com a Rubríca de Sua ~ages
tade. , e Assignatura do .Ministro . . 

Impresso avulso. 

·--*<-C»*-* 

·EU ELR ~I Faço saber aos que este Alvará virem: Qu;· "h'ávend~ 
Eu p~>los Alvarás de quinze de Setembro de ·mil setecenros sesseotá1 e 
seis, e de dezaseis de Janeiro de mil setecentos s«:>teota e lres occorri
du ás grandPs roi nas, que tinha causado a cubiçá dos lnteressa'dos · nos 
Censos, e FMos usurarios estabelecidos no Reino do :Aigarve: Ordenan
do; que :se suspendessé em todas as Execuções, qne houvesse e;ri ' ,Jui
zo cootra os Devedores dos ditos ü•nsos, e l?uros; e que de novo_ senão 
pud~ss ru intentar outras, até que fossem vLtos, examinados, e jutga
-dos pela Junta formada pelo sobredito Alvará de .qninze de Setemorode 
mil setecénlos sessenta e seis, Lodos os Títulos, que no dito Reino. hou~ 
-vesse desta gu'alidade, para serem abolidos, ou reduzidos os que se achas
sem · usurarius : .Me foi presen lt> , que entre os Bens dos Confiscados des
criptos nos Livros do Juizo do Tombo da Reprezalia; e que se a chão si
tuad_os .no dito Reino elo Algarve, erão muitos , ou a maior parte délles 
·consistentes nos sobreditos Censos, e Foros; nos quaes pPla vacatura,. 
ou confiscação ficára succedendo o Meu Fisco Rt>al com a mesma natu
reza, que tinhiio no domínio dos Possuidores confiscados, em cujo lugar 
"Se acha sub~ogado. E porque estando r-or isso os dit os Censos, e Foros 
comprehend1dos nas Disposiç<'Jes dos referidos Alvarás, se não podia fa
zer Tombo, nem Arrecadação dos Rendimentos delles, sem C)Ue se apre
senta3sem na sobredita Junta por Mim creada os Titulas para serem qua
lificados na fórma, que Determinei nos ditos Alvarás; por não JH'rmittir 
a !.\'linha indefectível JostiC(a, que se fizes$e para o Meu Fisco RPal se
não a justa Arrecadação dos verdadeirós Censos rt>servalivus, e Porus 
~permittidos pelas Minhas Leis: Querendo que só dt>stes se faça hurna 
JUsta, e legítima A rrecadaçào: Sou serviJo ordenar o seguinte. 

I1 Ordeno, que a requerimento do Meu Procurador Fiscal da Junta 
dos Tres Estados, se faça logo exped-ir pelo J tlizo do Tombo dos Bens 
co~fisct:?dos respeclivos á Reprezalia Carta Precataria dirigiJa <i Junla 
estabelecida no Reino do Algarve pelo dito Alvará de quinze de Setem
bro de mil setecentos sessenta e seis com huma R elação completa, e in
corporada na mesma Precatoria de todos os sobreditos Censos, e Foros, 
-e mais bens livres, que se achão na RPprezalia, estabf'lecidos, e situa
dos naquelle dito iteino. A qual Relação será extf!ahida com todas as 
clarezas, que constarem do Tombo Velho e de outros quaesquer Do
..cumentos, que estiverem no mesmo Juizo do Tombo da R.eprezalia. 

II. Item: Ordeno, que st:ndo a referida Carta Precatona apresenta
F 2 
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.da na sobredita Jt1.rita do Reino do Algarv-e, se ~passe -netla ordem pata 
comparecerem na sua Presença tpdo~> .of) rC~nen;arios ,, .e .Enf;yt.eu,tas cor.
teúdos na di't.a Relação; a ii!J.l de que exhihl)..nd.p ,Jhe . os seus. Tjtu1os ~' ,(!$ 

haja de quaJificar na fórma de{ermioada pelo spb;:editcl Al.vará de deza
seis de Janejro de m.il setee~nLos sete-nta e tres; pena de ..que não com
pa,reeendp os dito.s .C,ensuarios, Enfyteutas ~ e quae~.q.ue~ outros Possul
drlieS dos Bens dos, di·tos Co o fiscados! se p1•oc~df',r il $eq ues tro nos dl,tos 
Bens_, e nos em que se acbprem constit.uidos os refer]dos -Censos, e Fo
.ros. 

Ill. Item: Ordeno, que para responder em todos os Papeis oomo-F 's
caes das referi-das quàlífica~ões, síJ·va entre os Correged~res das respec
tivas Terras do Reino do Algarve, e o Provedor dellas aqnelle, que se 
achar mais expedito nas occasiões, em que se houverem de continuar as 
vistas delles. E para escrever nos mesmos Papeis, se nomeará pela so
bredita Junta do Reino do Algarve hum Escrivão privativo ; o qual 
·ao mesmo passo , em que os taes Enfyleutas, e Censuarios se forem 
.()ualitic.ando, vá le)Jçando em hum Livro OB4J)efado , e rubdcado pelo 
Presidente da dita Junta os Assentos dE>lles cem as .declarações dos seus 
.nonJ~; dos recoQh.ecimentos, que fizerem; do foro, que pagão; da na
tureza deiJes; e dps Bens, que forem a elles obrigados com as respecti-
vas situa Çt~~ ., e confJon t ações de todos , e ·C a.d a hum d eUes. 

IV. Item: Por .quant{) de alguns dos Bens comprehendidos na Repre. 
zalia Tenho feito Mercê a algumas Pessoas em sua vida: Ordeno , que 
.Dào ~ó. pQssão; )1llJS devão os Doo.atarios çon tiluir Procuradores, que na 
ref~ri<Ja conformida~e promovão a1 qpa)ific~ção, e a descripção dos refe-

.xi.cl.~s Censos, Foros, e mais Beos no Li-vro assima indicado: Req ueren
do á )unta tudo o que fôr a bem da Minha Real Fazenda, e da Justi
ça dos mesmos Donatarios: E assistindo com as informações, e docu
mentos, que fçrea:n nec~s:;;arios, ao Fiscal, para melhor poder responder 
~nos çasos occor·reo tes. 

V. lt.em.: Or.deno, que assim me mo .se lancem tambem no dito Li· 
-Vro os Assentos de todos os outros Bens, que forem, e se acharem li-
-vres, e propri9s da Corôa, e pertencentes á Reprezalia: Precedendo pa-
ra isso a.s averigQações, que a .Junta julgai necessarias, e a que man
dará proceder pelos Ministros elas Tet•ras, em que os ditos Berns forem 
situados: E logo quP o dito Livro fôr completo, e findo, será remettido 
.ao Juizo do Tombo da Reprezalia, para nelle ficar servindo de Titulo au
then tico dos sobredito~ Censos, e Foros, e dos mais Bens livres; para se 
.podel'em arrecadar os justos rendimentos assim dos que se acharem por 
Administração no mesmo Juizo; como dos que estiverem em poder de 
Donatarios, para fazerem delles a devida Arrecadação pelos legaes Tras
lados, que se lh~s darfío do dito Livro dos Assentos dos Bens, de que 
Eu lhee houver feilo Mercê. 

E est~ se ·cumprit·á. tão inteiramente, como nelle se contém, sem 
dúvida, ou embargo algum. 

Pelo que : M ao do á M eza do Desern ba rgo do Paço; I nspector Ge
ral do Meu Real Erario, e nelle Meu Luo-ar-Tenente; Regedor da Casa 
da Supplicação; Governador da RE-lação~ e Casa do Porto; Junta dos 
Tres Estados; Conselhos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Me
za da Consciencia , e Ordens; e a todos os Corregedores, Provedores, 
Ou-vidores, Juizes , Justiças, e mais Pessoas, a quem o conhecimento 
des.te Alvará pertencer, que o cumprào, e guardem, e fação cumprir, 
e guardar inviolavelmentc; não obstantes quaesqper Leis, Regimentos, 
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Disposiçqes , .~ Or.cl~s, ~u Estilo.s contraFios_, que 1o95l$ , e- tcgd9§ . Rei 
p<ll' derogados para· este eff~Jito s9meute, ficandQ -flljás -elJl seu :v~gor. E 
M.a!ntl<,> .a.!l .()o1._1 ~or Antonio , Jos.é de Affons.~ca Lemos .;, ~o .1We1,1 · Gonse
!h0 ·,, e Meu Desembargador dq Paço; que serN~ d~ Ch!,lnçellé~ lVl~.- des
tes Re'inos, que o faça publicar na Chancellaria, ~ iegistQr em tod~ 
os lugares, em que se cpstumão registar semelhantes !1varás; ·rem_et
tende os- Exe,mpl;u-es delle a tod~s os Ministros, a qije ·costumão remd
ter-JO.e, debai:w .d0 MeLI Sell,t;>, .e seu signal : ,M;an~íin.do,..se oOrigin,al pa.
ra o Meu Real Archivo da Torre do Torpho. Dãd.o no. P,!llaçi.G cle ·Nos~?a 
Seuhora da Ajuda, em 10 de Junho de 1775~ = Go,m 'a Assignatura àe 
ElRei, e a do Ministro. -

Regi;t, na S.eor~taria de Êstado dos J'l{eg&~ios iJ;Q Reúw 
no Liv. V.0 -das Cartas, Lllvm~á~, e Patet~te.s· , a fol. 
1. , e impr. na Impressao Regia_. 

Dom .José p.or graça d.e Deos tfey: de Portugal, e dDs AJ.ga~v«;'~, d~
quém, e dalém IBar, em Africa Senhor de Guiné, e d~ Conquista, Na-
.vegação, e Commescio da Et.hiopia, Ar-abia., Persia, e da Iodia, &~~ 
Faç@ saber . a0s que es-ta Cp.rta .de Lei virem: Qu,e sendo--me p1eseote 
.em Consulta Gla M~eza do Pes.embarg.Q ,d.@ Paço: _ Que 'h~ve·ndo ·jáJouwa.
velmente occot'l'ido ·alguns dos Prel~dos Ecclesiasticos destes Meus Rei
nos aos excessos, abu os, e- violenc~as, com q.ue -CG>Iltra o Dire.'ito Divi
no, e Natnral, que estabel-ecêrão os inviolaveis Direitos do Patrio PO:
der., e a im preter,jvel ob-e.d~encia d0s Filhos a seus PXlis, se ex.torq.uião 
.as Filhas fa.mihas das c.as.a.·s ·de se~1s Pais: Proce<!l.enl!il,0:se, >para o imple
men~o de promessas viciosas, e .aullas na sua p.ropr~a or.igem, á oa,pt~
la dos prom.it.tenJ;-es, .com .estranb,a r·e.pugnan.da, não só da boa Disoi
.plina, e dos Caecmes -da Igreja., mas 'lLé da m2.sma ,nat.ureza dos Con
tratos des Matrimonios; ,que lilepeoc.Je.ndo para a ~rua' valida:de <ile hum re
.. c:ipti0CO, livwe, ~ e-s;pon_ta,nee eontSentimento, ,se fazião eom elle .sevnpre 
ÜIO:om1palj veis a ooa>Cção, :e a violenoia: Passai"! do -se ~{ celebração dos 
mesmos M atriruonios ., sem para e.Jles serem ouvidos os Pais, Parentes., 
ou Tutor.es <d0s Cdntrabeotes, coJn oatr.a otfensa dos Dire.it~s mais sa
gr.adms ,, ql!le e.nt.re toa!.a-s as Naç~es .ci~jtli~adas lh~s compete<m para ·r.e
g~üarem . os effei~os c~,vís daquelles ,contratos .: Havendo _abegallo ·a ta·l eX:
cesso de escandalo a liberdade de alguns indivíduos, que .abandeo-ando.s 
a_ huma -vida ].ic-enoiosa, e destituidps das qutJ.Iidad es, que- podiào habi-

- llta-llos para ,casamentos n~ll>res, e •o,pulen ~os. , . se valião de quéllntos DE'Ipro
'\'ados ~nod0s ~n·v,efltára a 191.a~icia, e ~ liber~inagPm ., pa·1•a coJ?rempe·oeiD 
~ espir,ito das FiLhas familia.s, immediatas su.ooessora:;, ou bem dota-das' ; 
Já abusando aleivosam ente da amizade, ou- do parentesco; já oornprando 
a i~~ame industria das pessoas, ·que vivem da lorp~za, e conup~ão, que 
sohc1tãe ~ •e âá rfa.z e9-.do, ~ lltu re.x:terq.uindo prome.ssas de casa.mantos; ar
o~nas as mais fortes par.a vencenelD hU;m sexo fragil: ~ até que (depois de 

- cheg.ar€m ao ultimo fim das su.as libidinosas in-tenções) se vião prec.isados 
.es rPais parare-minem a h nra de suas Filhas; ou a c.onsentirem nos ca amP.n
tos, qu-e os abatião, e deslustra vão; ou a ~e.c.Qt"rer.em ..áJlltima extr~emidatle 
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de huriia ex'beredaç~o, :Uo contraria á Natureza-; é ao comrnutn voto 
dos Pais, como deslrudiva das bases, e tenr10s da P·ate(nidadê ':• t'J1enclo 
sido igualmente ·cumpiices nestas mesmas · désor"dens muitos ·daque J,J·e·s 
Pais de famílias, - que ~llícião, e solicitão os Filhos alheios para entra
rem nas suas casas, e nellas terem com muni cação com suas Filhas, ao 
fim de se queixarem depois delles, e os obrigarem a esposar as di f as Fi
lhas; Havendo grassado a liberdade de huns, e oL1"rbs ', pur não haver 
Destes Meus Reinos Legislação propria para precaver ,, e _castigar factos 
tão criminosos; porque mostrava a experiencia, q ue das penas impos
~tas pelas duas Ordenações, Livro Quinto, Titulo Dezoito, e Titulo 
Vinte e tres, que castigárão o Rapto, e o Estupro, úsavão sómente as pes
soas Plebeas, e não a!' ele nascim-t>nto Nobre; as quaes I!JUÍto pelo con
trario, por não âccusarem criminalmente aquelles insultos, e com elles 
a sua propria deshonra, os sentião, e soffrjão, reduzidos á ultima neces
sidade de tomarem o partido de hum casamento indigno, que para ser 
infeliz, bastaria effeituar-se por princípios tão repl'Ovados, e aleivosos: 
E tendo resultado de todo o referido absurdos tão estranhos, e prenicirJ
sos, como são: Primeiro, o de reportarem cómmodo da sna me. ma íni
Guidade aquelles profanadores da honra das famílias; e o premio de hum 
casamento Nobre, em lugar do castigo, que merecião pelos torpes , e 
aleivosos meios, _com que o conseguírão: S~gundo, o de ficarem impu-' 
nidos-, e- por isso mais frequentes aquelles insultos, tanto mais aggra
vantes, quanto mais nobres, e distintas as famílias lésas, e insult~das: 
Terceiro, o de se reduzirem a inuteis, e illusorias as sobreditas Pro
'Videncias tornadas pelos referidos Prelados Ecclesiasticos , em bene
ficio do 'socego publico, e da honra, e tranquillidade das mesmas Fa
mílias. 

E conformando-me com o parecer da dita Consulta~ Sou servido 
declarar, e ordenar aos ditos respeitos o seguinte. 

I. · Ampliando a Ordenação do Livro Quinto, Titulo Decimo oitavo: 
Sou servido declarar incursas no crime de Rapto por Seducção todas as 
pessoas, contra as quaes se provar, que alliciárão, sollicitárão, e cor
rompêrão as Filhas alheias, que vivem com boa, e honesta educação em 
casa de seus Pais, Parentes, e Tutores, ou Curadores; ou seja sónJen
te por fim libinidiooso; ou para o de conseguirem por' este il licito meio 
hum casamento, que não conseguirião pelos da razão, e da decencia: 
E Ordeno consequentemente, que nestes casos lenha lugar a Justi~a, 
ainda sem requerimento da parte lésa, e queixosa. ' 

li. Item: Ordeno, que nos casns de se pr0var legalmente effectivo 
accesso, e corrupção: Os que nella forem comprehendidos, sendo Peões, 
sejão condemnados em dez annos de degredo para as Galés: e sendo 
Nobres, em outros dez anoos para A o gola. 

lll. 1tern.: Ordeno, que nas mesmas penas incorram respectiva
mente os Pais, que alliciarem, e solicitarem Filhos alheios para entra
rem nas suas casas, e nellas terem trato, e communicação com suas Fi
lhas, a fim de se queixarem depois delles, e os obrigarem a que com 
ellas casem: Além de não poderem ser ouvidos em qualquer Juizo, ou 
fóra delle sobre as ditas maliciosas queixas . 

IV. Item: Ordeno, que as Filhas famílias , ou que estiverem de~ 
baixo da tutela, ou Curadoria; as quaes com injúria de seus Pais, e 
Parentes se deixarem corromper, :fiquE>m pelos mesmos factos desnatu
ralizadas das Fa-mílias, a que pertencerem, e inhabeis para dellas her
daJ·em, ou haverem alimentos. 
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· V. Item: Ordeno, que nas mP.smas penas wcorrào os Filhos, ou 
Filbas famílias, pelos mesmos factos de casarem sem cousenlimento de. 
seus Pais , Tutores, ou Curadores . 

VI. llem: Ordeno, que os referidos casps fiquein sujeitos ao pi'Oce
dimento de Devassas ex officio; as quaes nesta Corte tiraráõ os Mini~~ 
tro., dos respectivos Bairros, logo q11 e lhes constar dos sobreditos cri
mes'· e as remPt tE>ráu na fôrma <ia M inha Lei dt> vinte e cinco de J u
nho de niil setecentos e sessenta, Pélragrafo Quinto: E nas Pruvinr-ias 
serão tiradas as ditas D e vassas p t:> los Con·egeuores, e Ouvidores, que 
tiverem Correição; e findas que sejão, serão por e!les remettidas ás Re
lat(ÕE>s a q,ue tocarem: Com a pE'na de suspensão dos seus 01Ecios, e 
de r erpétua inhabilidade para outros, r-ontra os Ministros, que por oruis
são, ou outro f!Ualquer respeito deixarem de cumprir exaclamenle a stHL 
obrigação sobre o' referido. - · 

E esta se cnmprirá tão inteiramente, como neJJa se contém sem' 
dúvida; ou embat·go aiO'um, qualquer que elle seja . . Pelo que: ManJo 
á Meza do Desemharg(~ do Paço; Meza da Consciencia, e Ot·dens; K. e
gedor da Casa da SupplicaC?ào; Cooselhós da Minha Real Fazenda, e 
do Ultramar; Govérnador da Relação, e Casa do Porto: Desembaaga
dores, Corregedores, .Ouvidores, e Magistrados destes Meus Reinos, 
e Domínios; a quem, e aos CJUaes o conhecimento della per-tencer, que 
a cumprão e guardem, e fação inteiramente cumprir, e guardar, como 
nella se contém, não obstante quaesquer LPis, Alvarás, ou Ordena· 
ções em contrario; porque todas, e todos derogo, e Hei por derogados, 
como se d llt"s fizesse espf'cial ruençtío. E ao Duutor Antonio José de 
Affonseca Lemos do Meu Cunselho, Desembargador do Pai(O, que ser-' 
ve de Chaocel!E>.f' Mór destes Reinos: Manrlo; que a faça publicar na 
Chancellaria, e qtJe clE"IIa se remeU.ào Cópias a t0dos os Tribunaes, Ca
beças de Gomar~ as, e Vi lias destes Reinos, e seus Domínios; regislando
se E>m todos os Lugares, onde se custumão rPgistar sPmelhantes Leis, 
e manclahdo·se o Original dt>lla pa1·a o Meu Real Archivo da Torre do 
Tombo. Dada em Lisboa aos dezanove ele Junho de mil setecentos se· 
tenla e -?ioGo. (I) = Corn Assignat_ura de ElRey com g-uarda. 

l I 

Regi'.st: na Secretaria de Estado dos Neqocios do Rei
do Liv. V. das Cartas, Alvm·ás, e Patentes, a fol. 
3. vers., e Impr. na Impressâo Régia. 

I 

' 
' 

Por quanto, eom asPr:ovidencias daMinha Lei dt:{no~Pde ·;Julho àsmil 
setecentos setenta e tres; Houve por bem occorrer á ímp0ssrbiliclai'le tlé se 
:fazerem Edifircios N ohr.es ,· e fa~endas i mportant'es, que dons ti t-uão '> esti.m o• 
los: e objectos de ~mpr-égos de GaberlaPs pelas pessoas, qué' ':tcctésOf!D• 
tando as prop.áas. acqui:siç-ões, au'gmeotão os fundos particularPs, setn que . . . ------ ---....;;,.._.._._ 
'
1 (1) Vid. a Lei de~9 de Noverb-bt·b' deste ann~. 1 '"'· 



r 

48 1775 

consistem a felicidade dos Povos. e as forças do Reino: Mandando pa
gar todas as pequenas porções de terrenos encravaclos, ou contíguos 
aos respectivos Donos dellas com terça. ou quarta parte de 1iwis sobre os 
precos das avaliaçoes judiciaes feitas na fó rma da outra Minha Lei de
clar~toria de quatorze de Outllbro do me mo :tono em que Estabel t> ci es
tas quotas partes por bom cambio em salisfação de qtl<llquer damno que 
se podesse consid .=: rar na Coacção das vendas das referidas P~rções de ter
renos: E attendendo aos abu os, que se introduzirão nas formas das ava
liações Sou Servido declarar: Por bu ma parte, que só mente se deve pa
gar Siza do preço das sobreditas avaliações por ser o ju to de que só ~e 
deve a dita Siza, e que sejão restituídos, não só as Sizas que se houve
rem pago dos sobreditos accrecim~s, mas tambern os excessos dos preços 
Capitaes em que os Compradores se houverem gravado Cfl m pagamentos 
feitos pelas Avaliações arbitrarias, e oppostas ás determinações das so
b reditas Leis: E pela outra parte que as avaliações dos Capitaes dos Pré
oios avaliados se devem fozer precisamente pelos rendimentos que elles 
na realidade houverem produzido nos vinte annos proximos precedentes. 
S endo todos accumulados e reduzidos a buma só, e unica Somma ; sem 
que fique lugar, ou arbítrio para outra fórma de avaliações contra aLe
tra da mesma Lei, para se fraudar indirectamente a observaocia della, 
subindo os bens avaliados a preços excessivos, que a ninguem fagão con
ta. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e o faça executar 
peJo que lhe pertence, mandando passar as ordens nece~sadas a todas 
as Casas de a·rrecadações das Sizas. Palacio de Nossa Senhora da Aju· 
da em 23 de Junho de 1775. = Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Regist. no Conselho da Fazenda no Liv. 2.0 dos De
cetos a foi. 234. 

·--·<C'>·--
l-1 avenclo Eu Mandado edi 6car pela Repartição das Obras Púhlicas de 
Li boa, assim os grandes Caes das Praças da Ribeira-Nova, do Romu
lares, e do Corpo anlo, como a referidas Praças: A outra Praça das 
Arrema Lações, a Grande, e Real Praçà do Commercio, com o outro gran
de Caes chamado de Santarem: O que tudo pelo custo das Fabricas, e 
pelo asseio, e commodidade dellas, não só está facilitando as servidões 
em beneficio do grande Povo de Lisboa; mas tambem constitue ao mes
mo tempo h uma boa parte oa sua recreação, e alegria: Por Me ser pre
sente que ha pessoas, taes tão grosseiras~ e d~ tanta rusticidade, que 
perdendo o respeito devido aos referidos Lugares Públicos, inteotão de
turpallos, lançando oelles superfluidades irumundas, e pejando as sobre
ditas Praças, e Caes com Lenhas, Carvões , Caixas de Assucar, Bar
rís de Farinha, Couros, Solas, A tanaoos, Madeiras, Arcos de Tanoa
ria, e outros semelhantes generos de pezo, e de volume: Quando ba moi
to ternp.o, q~e c_essou a falta de Armazens, com que nos primeiros an-; 
nos, success1vos ao Terremoto, se pretextavão. estas usurpações, e vio
Jencias feitas aos Lugares Públicos da Capital do Reino, com h uma bar
bar-idade cootratria á policia universal de todas as Cidades, e Póvos Ci
vís da guropa: ~<?ll Servido Or~enar qQe ªssi_m nas Praças da Ribeira
Nova, Romulares, Corpo Sagto, Rua direi. ta ,dg; Ars~nal , _. Praça das1 ~r-
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r e matacões, R eal Praça do Com mercio , e Rua di'reita da Alfan dega , 
Prat,:a do lado Se ptentrional, e O c {' iJental do T erre iro Público, C a es ad
j a centes a to uas, e a cada hum a das refer idas Praças, e Ruas novamen
t e edificadas, qu.e nellas, e neJi es desembocão: Se não possa faz e r peja
m entQ algum, nem fixo, ne m volan te, d e CJ Ualq uer qual idade , ou fi u u
·ra que sPja: E que a s mercadori as sec c as , ou molh a das , q ue a ellas 
vit>rem, se nilo possão d emorar al é m do mesmo dia, em que d ese mbar
carem . E lVI.ando 'que d esd e o di a proxiwu seg uinte , em qu e os sobred i
t os pej a meotQs se fiz e rPm , e t s g en e ros sP. c cus , ou mo lhados l1ou ve rern 
d esem ba rca do, fiqu e tudo devassado ao Povo off'en dido com as r e fc ridas 
viol encias, pe rtenc endo a quaesqu er pessoas delle, que n t! ll es, e nell as 
fizerem prim ei ro apprehensão para as cfazerem conduzir em beoefi cio s e~1 
para as suas Casas, ou Armazens pela sua pa rticular, e prupria authori
dade ; ou as ditas Pessoas sej <1o M ilitares , ou sejão Civis , ou sej ão mé
ramente P le béas: E Ordeno a todos os Magis trados, e Officiaes d ~ J uc:
tiça, Fazenda, e' Guena, que auxiliem as sobredi Las appre hensõ s , e 
cooducções, se necessario fôt· , sem contra elhs admittirem requ erimt->n
to, ou embargo algum; de sorte qu~ sej ão e lfe it ua das de mer~ fac.to , e 
p~lo mesm o modo, porque as r ·fe ridas viole nc ias bou vPr em ~ I do fpJt as~ 
O qu e com tudo se não entenderá nos preci sos m a ter iaes pa ra a co n ti
nu ação das Obras, nos lugare·s a .ell as co n lig •ws, C(dn ta nto u, ue lo1!o se 
clesoccupem em termos babeis, e s~jão limpos pelos Edificao tes, qut> os 
t ive re m occupado." O Conde Presidente do SE> nado da Cama ra o lt>o la 
a im e n tendido , e o faça e xe cuta r, mandan do a ffi xar este por Edi taes 
em todos os referidos lu ga res, e nas mai s partPs , qu~> n ecessa riu fô r, pa
ra que ninguem possa al lega r ignorancia do contheudo nttllts. Oeúas 6. 
de Julho de 1775. = Com a Rubríca de t::lua Magestade. 

Publicado e impresso cfJm o Edital de 1 de Julho de 
180f> na Typogmjia Silviana. 

} c 

'· 
*--*<C>ll:--* 

A ttendendo a. que depois da fun'dação da UniV'ersi1dade de Coimbra ., 
e da promulgação dos Estudos della, se acha abundantemPnte precavi
do tu do o que perte nce á qualificaç ão da capacidade · , e lite ratura dos 
·que nella se form ão: Sou Servido que todos .os.Bac.hareis, Licenciados , 
e Doutores, queapresentarein as suas r.esJ!lectivas ,GJar•tas ·cle Approvaqão, 
e .0raduação nas Faculdades de Canones, e Leis, fiqa.ern ' por ellas ha
bilita dos para todos os Lugares de Letras sem dependencia de outro al
_gurn exame pejo que pertence a Literatura, proced-endo-se ás outras di- . 
h,gencias d0 esti lo sómente pelG que respeita aos costromes, e quaJid·ades 
P.essoaes dos per tendentes. A Jy.leza do Desembar·go .de · P·aç0 6 tenha à~
sJrn entendidG, e faça observar não obstante quaesquer leis, disposiçõPs, 
ou ordens em : contrario. Oeiras em 13 de Julho de .l775. =Com a Ru-

.. brica de Sua Magestade. · . 
cJ 

Nos manuscritos de M. .Anton~·o da Fonceca. 

1 ,_ i .. _ . E 

G 
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·-lift.O>II!-* 

Sendo-me presente em Consulta da Real Meza Censoria, que havendo 
querellado no Juizo do Crime do Bairro de Andaluz Gertrudes Leonor, 
e sua Mai Luiza Ignacia de Adrião dos Santos Profes·sor Régio de Re
tborica com Aula pública na Cidade de Lisboa pelo crime de desfloraçào, 
e alPivosia, que em consequencia da pronúncia se achava preso na Ca
deia do :fronco: E attendendo a que o dito .Professor Régio g·oza dos 
privilegias, que por Direito per"Sencem aos Professores publicos, en
tre os quaes se comprehende o da Nobreza: Sou servido que o dito Adrião 
dos Santo seja solto da prisão em que se acha, e que como seguro se 
possa livrar do referido crime de que he accusado, fi~ando salvo ás so
breditas quPixosas o direito que tiverem para prosegmr a sua Causa. O 
Cardeal Regedor o tenha assim entendido, e_ faça ~xecutar não obstan
te quaesquer leis , ou di posições em contrariO. Oe1ras em 14 de Julho 
de 1775. = Com a Rubrica de Sua Magestade. 

. . 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonceca; t segun
do os mesmos , na Secretaria de Estado dos N egocios 
do Reino no liv. competente a fol. 9. 

·--lii<.C">lt-· -lll 

EU ElRei Faço saber aos qtJe este Alvará vil'em: Qlue tendo mostra
do a experiencia não serem bastantes as Paternaes, e Benig·pas Provi-

. dencia~ do Regimento de dezaseis de Janeiro de mil setecentos sinco
eota e hum Dú Capitulo Sexto, em que se estabelecêrão os Primeiros 
Preços, por que no Braz i I se de 1ião vender os Tabacos, e Assucares; 
nem o disposto no Regimento do primeiro de Abril do dito anno de mil 
setecentos sincóenta e hum, mandado observar nas Casas da lnspecção~ 
qne de novo Mandei estabelecer no mesmo Estado do Brazil; nem o que 
ultimamente Fui serv.ido determinar no outro A !vará de trinta de Abril 
de mil setecenL(j)s set:enta e q1:1atro, em que izentei de todos os Di1'eit0s 
os Tabacos, que se navegassem para os Paizes E trangeiros; em bene
...ficio da Agricultura, Commercio, e Exportação do mesmo Genero; pa
.ra s~ evitartm as fraudes, que por falta de serem promptamenle puni
das, e de ·se tomar conhecimento individual dos que as cornmettêrão, 
Be tem pr.aticado com excesso de aJguns annos a esta parte no bene1i
..cio, enrôJas, e co.nduccões d s Tabacos; resul{àndo da falta dom smo 
beneficio, assim no Campo, c mo nas Casa , em que se recolhe, de-
.pois de tú.ado dQ .agro, a pouca duraAfão delle; e do máo en;olarnento, 
mistura, e introducção de Tabacos ruins no in·terior dos rolos, cober
tos com algumas porções do de melhor qualidade· para assim illudirem 
as .Mezas da 1nspecção, os Examinadores, e os Negociantes, que o 
comprão para o mandarem para este Reino: Passando ainda a malícia 
de alguns Lavradores a commetter a outra escandalosa fraude de levan
tarem os rolos em páos de excessivo pezo, que per si só excedem mui-
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'to- as vinte libras de '"fara, que tão sótilente se lhe llescont~o, el_TI . razão 
do pezo do mesmo páo, couro, e palbas; usando tambern nos dJtos en
rolamentos de palhas nocivas, que inficiouã0"; e arruiiJão o '~a_b_acr>. E 
tendo além do referido mostrado a mesma experienci:a o p-rt>Jlllzu, e a 
confusão, que resulta ao credito dos bons, e perfeitos Lavradores, - do 
uso · das diversas, e arbitrari'as marcas, com <]ue cada hnm até agora 
cóstumava assigna·lar, ·e dislingur os rolos da sua producçào; por havt>r 
hum grande numero de Traficantes, que comprando aos Elscravf.ls, P ou
tras Pessoas pobres, Tabacos de i nfima qualidade , e m.d benel:iciada
dos; nã.o só faziào ajuntar, e enrolar nas V1llas do recuncavo com arti
ficiosos. concertos-; r.nas passavão a m:Hcallos com ferros Sf'tnPihantes aos 
dbs Lé\Hadores be'm acreditados; para §Ssim illudirem os Examinadores, e 
Negociantes;' e cbuseguirem a aprovação dos referidos TaLacos corrom
pidos; de sorte, que quando chegavão a este Reino, se achav ~'i o; hoos 
cheios de polilha, e de ferrugem; e outros totalmente arruioadus, sem 
prestimo algum : Resultando finalmente de todo o reft>ridn, a m...-oos hoa 
reputação:, e consumo deste Genero n·os Paizes ·EstrangE>iros; o prPjui"
zo dos Commerciantes, que ·negôceião nelle ·; o da Naveg;.•çiio, e lina\
mente o da Agricultura; até virem a ficar iofructuosas t• 1 da~ as ante
cedentes Providencias. Para de h uma vez extinguir, e extirpa L· todas ns 
referidas fraudes, e quaesquet· outras, que o tempo, e a experioncia 
m·ostrem se 'devem corrigir, e emend:ar: Sou servido ern commum bP.nl:'
ficio de todos os Lavq1dóres, e Commercianles aeste Genero, Determi~ 
nar aos referidos respeitos o seguinté. 

I. Mando, que da pnblicaçãó•deste em diante, nenhum dos Lavr·a
dõres do Tá)ba·éo, que se planta, e cultiva -· nos Campos da Cachoeira, 
e mais Terras', e Dislrictos ·das out'ras Villas do Heconcavo, e Sertão dd. 
Bahiã, use das differentes, e arbitrarias marcas, com que até a~orà 
bostumavão marcar os ·rolos; porque todas Hei por abolidas, ~ extinctas, 
e . em ~u·gar das referidas marcas, serão obrigados a usarem da nume• 
ta) :, ' que a cada .hum corresponder. . 

li. . Para eslas s-e nãoconfund'irE>m, ou moltiplic'arem, tomando dous; 
ou mats Lavradores o mesmo pu mero: Os Escrivães -das . Camaras clus 
respectivos Territorios; terão cada hum o seu Livro; em que escrevão 
os nçmes de todos os Lavradores, que plantão Tabac9, com os seus nu
n~eros seguidos; âeclar·ando a Fi·eg-uezia, a Fa-z.end1a:, Sitio, ou Rossa; 
em que Javrão, dando-lhe· o numero, que lhe corresponder; para com 
elle bum~rarem todos os rolos da sua producção; deixando lugar para:no 
nie~mo Livro, e pagina poderem nos seguintes annos declarar os nomes 

·"dos faleci'dos, e ós l::los Suceessores das mesmas· Fazendas, Sitios, e Ros~ 
sas ,c que serão oorigàdós a u·sar dos mesmos numertls., que co'rresp'ondiã.o 
aos ~eus ante-possuidor-es; e os que de novo aêcr_escerem nos annos sue
cesslvos., t_ornaráõ ó n4meto seguido,, qu_a corresponder: E quando_ al
guns~ ~bs . r,.eferJdos L'a·vradores deixarem ' p'or càAçaclos os SiLios, em ,_que 
lavrão;; e passtàréín ·a ~ .tabelecerern-se em ·outros •de novo; · o E~crivão 
respe~tivo o deelarará Jno mesmo Li·vro. I · · : - ·· 

I li. · Cª ela h uma das -Ca'Wàras dos -Terrl to rios; ~m que se pl_anta Ta
ba~o, ~mandará á _cus-tãdás ~uas tnesmas Renrlas-,-t:azer osLivros-'neées..!" 
sanas, que. serão senf -demeta én t-reg1.1és aos Escrivães dellas, · numera.: 
d . . ' ' , . i • 1 'Cf 

os ,.fi gratru·~t~ménte rubriçad?s"pelos Juizes de· Fórar; 1 •eOrdrna;· 10~· ; pa-
ra nel-l~s se escreverem, e nu~neraret'il os Nomes dos bavraddré's das 
Fazenclas, -e Districtos, na ~f6rrna referidá. A Meza :da ' Iospecção ~a 
Bahia mandM-á .igual numero :.'de Livros, tambe-uí grátuitíamenta--· numé-

G 2 · 
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rados, e rubricado~ pelo Ministro, que serve de Pre~denie, para os re
fer.i<;los Escriv~es das Cam<tr~s C!Jpiar~m. nelles P,ela mesma ordem os .no
me.s d0s Lavradores" e das Fazendas., e os tornarem a remetler á ~l)es
ma Meza, para nesta estarem sef1!pre patent .,s, e constar pelos nume
ras com qu e entrarem marcados os rolos na Ca~a da Arrecada,ção; do 
not~.e do SE'll Fabricante, .e TerrPno; e em cada hum anno mandaráõ os 
mesmos. Escrivães das Can~aras á referida M!':'za da Inspecção hqma Re
lação ciréurnstanciada dos Lavradores falecidos, dos mudados, e dos que 
accrescerem de novo, para c0n 'lar na mesma Meza, e esta mandar fazer 
DO seu Livro as mesmas declaracões. · · 

IV. A dita Meza da lnspecção fará remetler á Alfandega da Cida
de de Lisbo~ hum Exempla1· dos Numeras com as decl-arações sobredi
tas; para estar sempre patente · na Meza Grande della, e se ver pelos 
mesmos N umeros dos rolos, quando se examinarem, os Nomes dos La
-yradores, que os fabricárélo; 'para serem os que mais se distinguirem na 
perfeição do seu fabríco, e bondade, remunerados nas futuras Saft·as 
_!!om melhoria tle preço; o~ menos p~rfeitos, advertidos, para seguirem 
a mesma perfei 7ão; e pumdos os Transgres_sures. . . 

V. Nen.~uma Pessoa, de qualquer qualidade, e condição que seja, 
pt,Jse mqrcar Ç>S rpl9s, que fizer com outras marcas, que não sejão as do~ 
~umerq~, Rlle . lb~ qo,rresnouder~m, oq contrafazer as que tiverem toma~ 
.do o~tros ~avradores; e os que obrarem o contrario, inco.rreráõ nas pe
nas e1>1abel~cida~ llelª" Ordenação dn Livro Quinto, Titulo Sincoenta e 
dous_, Parag·rafo Segnndo; e no Çlil;pitulu Terceiro, Paragrafo Nono do 
Reg'irnentç 4o prio•eit<o ~~ 1\.b.~il . d~ fQil setecentos sfncoE(alta e hum, 
!Dan~fldo · oqser_yar. na!J Cal)as da Jn~pecÇão do Brazil. E ·ponstando na 
mP.srpa Mez~ da transgr~ssão, pelo s1mples facto da achada, serão os 
pelinquentes autuados, e puuidns eym Processos .Verbaes, e Summarios. 
. VI. E pqrqu~ t~rp iambem mqstraçlo a experieócia a extorsão, que 
aJguo~ J:.a\lrador~s dt; me1nos aju~tqc;la coQsc~encia p~aticão, de levanta
rem os rolos em páos, que não deveJ)do exceder o seu pezo de oito até 
9ez JiQras-, se te-m achado muito~ de mais de huma arroba: Para que 
cesse ~e~elbante fraude: Sou servido or~enar, que achando-se nos ro
)q~, qu_E; raa Ç~~ade cl~ Lisboa pas,sà,o a hf}neficiarem-se ooJ Jrdim, e nos 
que se. ga~till:l !JO Est aBcQ R e é\ I'· p~,os,. q 1:1e e;Xt;:edàoc de meia anoba; o~ 
~scrivães u.Q referjgo Jar.dim, e ~stanco, cada hum na sua Repartição, 
yendo pe.zar os referidos páos, poriaráõ por fé o que cada hum pezar, 
~o. q_omer-g ~o r())o ,, ou rolos, ~m que forem achados os ditos páos; das 
<jl,l.a,es- Ct;rtidõ,es filr·ão erjl~~g,a; ao SC?crelario <ta Junta d9 ~dm.inistração 
do T~b<u~q.,; paca a mesma Junta as mandar rem,e.tte:r á JYie~a da lns
pecç.ã.9: da.. ~abja, !fOP pela primeira v~z m~uda.rá vir á sua pre ença. os 
1:-av_radores, ~ue co..mmeltererl) semelhante fraude, e: os.reprebt::nc\erá se, 
verarpent.e, p~r·, 9rm-Terqto, que l~f:l!? fará assinar: :{>ela segupda vez, 
Sf3rão pre.zpsj ~rin.~SL ,d~~~ ~·~ -cq4t~ia. Q·~· ·fl{1·e:sm ª'' Ciçh\>de da .Brah~ll ,, e paga
{áO de mui_l.a d~~ mil réis p<ljr~ o GJP:.-áti.vo dos. Enfe1=mqs §l,.Qtllospjtal da 
dita Cidade: E pela terceira, in.corr.eráp no treadobro d~~ m~sm-a penas-. 
O mífflmo· se. p~<a-tjca~~ ~ ·re ~Q~Hq d.os P.~os_ , 51ue tambem se achaJem com 
iglil.at ,d~fP.~~di;l)de R9B ro.ll!>.s·, qu,e s~ Q.e:sma.n:chãQ nos _ ênrrol~JU~n.to.s, que 
s.e. f-a;zem qa <fq~ Cjg~Àe ~a _B~hi.a par~ · a Costa ·d~ Mina·. • ·s _, 

VH: Semell:l~nte procedimento~ s~, pratioará contra- .9§ que- falsifica'
rell) çs,~rqj~s; _ i~ntmduz.jnqo J:!O interi~H· de]Jes T<ibacos de.j _n.fima q,ualida-
9~), . ~ tfi .y.r.r.s,:ts <tçs .da.s Cabe~su e. ~oHas._de fóra,; verifi.canclo-se• a. refe-:. 
tid~1 ftálsifã9tlt: P!!·l~s, '!~~~esr, · ao t~ntílQ. ~QS .deJilJ}Ançh0s , e. •I!>.eJ.a.~ CJ;:r.ti., . -
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dões, que tarnbem passaráõ, logo -que se lhes requerér· pelas Partes In

teressadas, os. Escrivães das EstaçõE's respectivas. 
VII~ . . E porque tambem tem mostrado a experiencia, que o uso de 

algumas palhas, com que se Je,'anlão, e cobrE'm os rolos, extrabPm a 
substancia ao Tabaco, e são causa de princípio de rui na: A Meza da 
lnspecC(àO, tomando sol:!_re este .pacticular as inform,ações mais exactas, 
assim como em tudo o mais, que diz respeito á. enróla, dará todas as 
pro\'idencias, qu·e · as cifclimstancias dos tempos, e dos lugares mostra
rem serem uteis para a melhor conservação doG~::nero, e nccessarias pa· 
ra a correcção dos abusos. 

IX. Sendo em todos o~ Pa.izes civilizados o maior cuidado dos Lavra
dores, e Hortelãos & boa esc(j)lha, e guaTda das Sem Antes dos frutos mais 
_grados, e perfeitos, por mos-trar a experiencia, que as nov:as produc
ções sempre correspondem no mais, ou menos vigoroso ao das Plantas, 
de que procedem as reft!ri.das Sementes; e devendo os Lavradores do Ta~ 
baco pratiqar o mesmo metho.do, separando as Plantas melhorps, e mais 
~em s.azonadas, para dellas colherem em todo 0 seu vigor as Sementes 
necessari!ls·; o fazem tanto pelo contrario, que sú ao d~pois ele estflril~
zadas as mesmas Plantas, tirando-lhes as folhas, he que lhes aprovei
tão as Sem t; n~Ps; reso_ltando desta rf'provada prática, a infallivel, e 
preJudicial .cw.{):>equencja. de .nào terem as lNuva(!! Plantas . do Tabaco. to
do o vigor, qu:e podiàe aclquirir do das suas SementPs: E para quP ces
se, e. teuha emenda este prejudicial abuso, e mal entendida iaercia dos 
L~vradores: A Meza da Inspecçao de cornrnnm acordo com _as Cama
ras dos respectivos Territorios, dar,ão as mais prompt.as, e f'fficazes pro
v.idenc:íás, p-ar~ se çôrf•igir, e emendat· e:Sta ·nociva rteghgencia. 

X. Por serem as. Terras planas, ou Taboleiros as mais proprias para 
a çultura do Tabaco, e o produzido nellas de melhor consistencia, Sf'n
do estas adubadas com o beneficio dos Gados, que necessitão conservar 
QS Lavradpres e.m numero correspondente á extensão dos Tt>rrenos ·, tan
~Q · para a referido fim, como lambem para o de conduzirem os rolos aos 
r~rtos de Mar: E porque a men0s abuodanci'a de Pa tos lhes não per· 
m1tte o poder_em conservar os referidos Gados debaixo de Cercas, como 
d~termiuão alguns Bandos, que em diversos tempos fizerão publicar os 
V 1c~-Reis· , e Governadores da Bahia, em beDeficio .da . Plan•ta·ç~o da. 
Mandioca; facultando a morte dos que fossem achados nas Lavouras, e 
fóra de Pastos fechados, na extensão de dez lt:>guas, contadas da borda 
d'agua, donde chega a maré salgada; e coruprehendendo :a referida ex
·tensão muitos Terrenos dos de ar~a, e tabnleiro, só proprios para a 
Plaptação. d~ TaQact;~ ;· nos quaes não podem os Lavradores cultivallo ,, 
sem o beneficio ,dos Gados do serviço dos Carros, e de crE'ar; nem tam
hem conservarem estes em pastos fechados: Tendo resultado da permis
são, que os referidos Bandos facultão da livre morte dos. mesmos Ga
dos, ,não. só e, desppvoar~m-se muitas das Fazendas, em qu.e .se pltlnta
~ão ' · e produzião os m,elhores Tabacos; mas tarnbem multiplicados p~ei
tos, e demandas, proferindo-se humas vezes Sentenças de total absol"i
~ão dos Réos, fundadas nos ditos Bandos, e ou-tras em casos ideuticos, 
llp~pndo-lh~s as penas da Ordena'ção do Livro Quinto, Titulo Setenta. 
e o.Ito .; _Para,grafo Pr.imeiro . . , , • , . v 

~I. E oçcorre:ndo á prejudicial desordem, que resl:llfa de-1.ud.o o re
fer_ld'?: Soq se.r:vido revogar, cassar, e abolir, como se nunca tivessem 
e.~~tJdo es sobreditos Bandos. E Mando aos Oovidores das Comarcas, 
eada hum ne seu respectivo .Territorio, que exa·mi.aamio as Posturas dai! 
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Camaras e ouvidas estas, e mais Pessoas da Governan~a, e' Povo, fa
ção de n~vo as que segundo as circumstancias dos tempos, e dos Ter,.. 
reõ os. forem mais proveitosas, e uteis ao augmento da La v dura, con
serva~ão dos Póvos, e dos Gados precisvs para o beneficio da mesma La
' 'oura·; as quaes porão logo em execução, dando de tudo conta pela_ 
Meza da InspeC'ção, para es.ta Mo fazer presente, e Eu mandar o que 
mais for servido ao mesmo respeito. , • · 

XII. A ttt>ndendo porém á gravidade da infamatõria pena de a'ÇbU
tes, e degredo, que a Ordenação do Livro Quinto, Titulo Setenta e 
oito, Paragrafo rrimeiro, manda irnpôr aos que matarem Bestas, Bois,. 
ou Vacas, sendo o seu valor de quatro miJ réis· palt·a sima; e a que o 
procedimento criminal das Querélas, que em semelhantes casos permit-1 

te a do Ti tolo Cente e dezasete in pr~·ncipio, são naq uelle Estado ex
cessivas ao delicto, pela maior abundancia, -e_ menos estimação dos Ga
dos; resultando dos referid0s •procedimentos 'criminaes, a deserção de 
muitos Moradores do Re-concavo, e Serlãos, e o deixal'em ao· desainpa
ro as suas .Lavouras; fomentando-s-e odios, suborno de Testemu-uhas, 
em deserviço de Deos, e Meu: Mando, que pelos éasos de morte de 
Bestas, Bois, ou y acas no Campo, não sendo com a qualidade furto, 
não tenha lug·ar no Brazil o procedimento criminal, nem. a' pena de açou
tes, e dl-'gredo. Os· que porém voluntariamente, e por ·malicia mata
rem os Gados alheios, pagaráõ o seu valor em tresdobro; é os que por 
casualidade o fizerem, pagaráõ simplesmente a sua estimação; o q-u~ 
se liquid~rá em Pro·cessos Verbaes, e de plano, julgando-se pela ver-
dade sabida. • '- . 

XIII. Porque Me tem sido presente, que da fa){a de repàro nascon-· 
ducções do Tabaco das Casas dos La v radares para as Vil! as do Recon
cavo; no recolhimento nestas; e no transporte dns mesmas para a Ba
hia; "'resuÜão por JffilUitas vezes asavarías, que occasionão a corrupção 
do mt>smo Tabaco, em prejuízo dos Donos deJie, e da téputaç·ão do 
Genero; tudo pela culpavel ommissão de o conduzirem nos Carros, e o 
transportarem nos Barcos descoberto, e exposto h umas vezes ao rigor do 
Sol, e outras ao. da Chuva; descarregando-o por lamas, e agua; e reco
lheodo:.o• em Armá'zens molhados; e destes rolando-os pela mesma bumi
dà.de para os B-arc0s; sendo tão prejudicial para a conservação dellés; 

. assim a ardencia do Sol oaquelle clima; como a humidade da agua do
ce; e para evitar- o commum prejuizo proveniente da falta das necessa
rias cautPllas: Ordeno, que a Meza da Inspecção, de commum acordo 
com ,os Minis"tros, e Carnaras das respectivas Terras, e Vill~s- do Recon: . 
cavo; estabeleção :todas as mais efficazes providencias, para que bs La
·vra..dores conduzão .os olos nos Carros com cubertas, que os defendào do 
rigor do Sol, e humidade das Chuvas: Que nas Villas da Cachoeira, e 
r1as mais · do Reconctavo, s'ejão logo recolhidos aos A.rmazens, sem os 
demorarem nas Ruas, e Praças expostos ao Sol, e Chuva, \ e os não ro 
Iem para os Barcos pela agoa, ·e lama ; sendo os Donos dos mesmos Bar.! 
eos, que não forem de cuberta, obrigados a trazerem encerados, com 
-que bem os cubrão ·, e defendão do mesmo Sol, e Chuva, pena de pa
garem os Trfl-nsg~esso·res o damno, que causarem ',. em dobrCí> pela primei-
ra vez, e o tresdobro pela segunda; e reincidindo, serem prezas, autu'a!". 
dos, · P degradados para fóra da Capitanía p0r tempo de sinco anoos. 
! XIV. E porque toda a reputaçãg , e cousistencia deste impo·rtante 
GeneFo, depemde:: .Oa .boa cultura das Terras: Limpeza das malhadas;' 
em se cru·ta1:ern as folJias em perfeita sazão : Da e~co·lha, â 'em R·ãe ' se' 
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aproveitarem, e introduzirem na corda as do baixios, e ·passaàas do 
~osquilo, e pulgão (Por ter feito vêr a experiencia, que da m~! e~len
dtda prática, e ambição de alguns Lavradores aproveitarem as Jnficwna
das dos referidos inseplos, misturando-as com as boas, resulta o p~rde
rem-se todas) : Da perfeição do beneficio das mesmas folhas, depois de 
cortadas, e recdbirlas nas Casas, vulgarmente chamadas do fumo: De 
terem os Lavradores as necessarias para a pendura das mesmas folhas, 
sem que as lancem · nas Cer('as por f<:lt'a de Casas: De lhe extrahircm 
bem os talos, sem as deslacerar: 'De trocdlo, e dar-lhe as viras neces
~arias no .decurso de tempo, que a PXpt' rier.ci::l tem mostrado SP faz in-
1ndtspen:::;avel para o chegar ao ponto da ultima perfeição: Resultando 
da menos escrupulosidade, ~om que_ prc.cedetTJ mu,itos d.os referidos La
vradores, de annos a esta parte, nas sobreditas circnmstancias, e espe- , 
cialmeote no abuso de pendurarem as folhas em Cercas, expostas ao Sol, 
sereno, e chuva; resultando de tudo o chegar a este Reino muito domes
mo Tabaco secco apulilhado; e algum já podre, e sem prestimo, pela 
f;.dta de alguns dos sobreditos beneficios. 

X V. Para se corrigirem todos estes abusos, e conseguir-se a geral 
perfeição do fabrico, no fim de chegar o Tabaco a este Reino sem nenhu
ma das ponderadas avarías: Sou servido ordenar, que a Meza da I ns
pecção da Bahia, ouvindo nella os Lavradores de Tabaco de maior pro
bidade, e mais bem acreditados na perfeição do dito fabríco: Estabele
ça, com o parecer dos mesmos, todas as providencias, que forem con
ducentes á correcção dos sobreditos abusos, e ao fim de se evitar che
garem os. Tabacos a este Reino com n.üna. Em cada huma da Fregue
zias, ou Dislrictos, em que se cultiva Tabaco, eleg·erá a dita .Meza dos 
mesmos bons Lavradores os necessarios; para cada hum nos OjsLrictos, 
que ~he forem destinados, visitar as Lavouras, Casas de fumo, e mais 
Offic1oas; dar as precisas noções aos Lavradores menos perfeitos; e in
formarem a mesma Meza de todos os defeitos,. que notarem, e faltas de 
bom beneficio, que achaeem nos Lavradores tlos referidos Terrilorios; pa
~a os poder advertir, e · proceder contra os incorrigíveis , ~ se proceder 
JUntamente com a mais exacta escrupulosidade nos exames, e approva
çào dus Tabacos dos Lavradores desta Classe, corno tambem nos produ
zidos em Terras menos pwprias para a cultura delles • 
. XVI. Sendo o prémio, e o_ maior interesse os que em todos os exer
cícios anírnão aos bons, para cada vez mais se aperfei"Çoarem, f' estimú
l:.'io outros para os imitarem: E não obstante, que no Paragrafo Decirno 
Pri~1eiro, e Decimo Segundp do Capitulo Terceiro do Regimento do pri
rneuo de Abril de mil setecentõs si1ncoenta e hurn , mandado observar 

, n~s Casas. da Inspecção do Bt·azil, Fui servido ampliar o disposto no Pa
ragrafo Segundo, e Terceiro do Capitulo Sexto do Regimento da Alfan
dega do Tabaco, de dezaseis de Janeiro do mes_mo anno, em beneficio
~os da escolha cbamada de Hollanda : peraiittindo, que nos desta qua
hdade pudessem Ôs Inspectores augmentar o preço taxado no di lo Regi
mento, desde hum ' tostão até trezentos réis por arroba; e que ainda que 
d:sde o referido tempo a esta parte nã9 tenhão entrado na AJfaadega da 
Ctdade de Lisboa nenhuns rolos da referida rigqrosa escolha, com t.udo 
se tem. achado muitos, €JU8 fazem· a . respeito de outros, huma conside
l'avei d!'fferença no valor;, ao . mesmo tempo que sem nenhuma no fer~o, 
e. no preço forão pagos na Bahia aos Lavradores; resultand? · desta JO

dtfferença o desalento dos bons , e a persistencia dos neg_hgent~s. nos 
lllesmos inveterados abuso.s: E occouendo a esta mal entend1da pratica: 
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Man.do, que na escolha, e preço dos Tabacos se pratiq ue o disposto nos 
ditos Paragrafos; de fórma que os ro los da prim eira, e superior esculln, 
se paguem aos Lavradores, que se distinguirem no fabrico delle, com 
a ventagem, que determina o Paragrafo Oecimo ; e os da ilif ... rior, e 
terceira qualidade, com a dilferença tambem determinada no sobredito 
Paragraio D ecimo segundo. 

XV Jl. E como só de pois que chegão á Cidade de Lisboa os Taba
cos, he que bem se qualificao as suas differenles qualidades; descobrem 
os vicias, ou sejào provenientes dos Tl:rrenos, em que se plantão , 011 

da falta do bene6cio: Para os Comme rciante , que na Bahia o comprào, 
preferirem as Safras dos bons Lavradores, e os animarem com a veula
gem do preço, e ao con Ira rio diminuirem-uo nas dos menos bem reputa
dos: O Negociantes, que na mesma Cidade de Li boa receberem as 
Carreg·ações do di to Genero, serão obrigados , quando o venderem, e 
dispuze renr delle; a fazerem hum a específica !em brança do estado, per
fPil_(ào, ou rui na, com que forem achados os rolos de cada núnwro; e a 
jnformarem com ella aos seu Correspondentes da Bahia; para est.es, se
gundo as informações, regularem os difi'erenles preços, que devem dar 
pelos Tabacos de cada hum dos Lavradores; e estes para log rarem o 
nJaior, procurarem a emenda dos defei tos, ou sejão provenientes do fn
bríco, ou dos Territorios. E a este fim Permilto, que na Bahia pos ão 
os referidos Commerciantes augmentar, ou diminuir alé hum tostão em 
cada arroba nas tres differentes yualidades, de Primeira, Segunda, e 
Terceira f1dha; não excedendo porém nos anoos de Safras ordinarias o 
da primeira escolha o preço de mil e duzentos ré is cada huma arroha; e 
a este respeito daqui para baixo o da Segunda, e Terceira; ficando li
vre tudo o mais á con venção das Partes, sempre com atten<tào ás sobre
di tas q ualidadE>s. 

XV I 1 L Porque sempre está succedendo nos Tabacos, que vem a exa
me á Meza da Inspecção, refogarem-se muitos, que sendo de boa qua
lidade, e achao com duas, ou tres voltas de Tabaco ruim, ou no cen
tro do mesmo rolo, ou nas extrem idades delle, sem que seus Donos te
nhão a culpa; já pelo successo de avaria; já por se lhe incluir alguma 
purção, a que os .Feitores, e Negros fa llárão com as curas, e viras ne
cessarias, o que se não póde prevenir: Sou serviuo facultar, que nos 
Armazeos do enrolamento da Cidade da Bahia, se possao de novo en ro
lar, e concertar os Tabacos, a que seus Donos , ou sejão Lavradores, 
ou Negociantes, quizerem fazer este beneficio, para o embarcarem para. 
Lisboa; assim como se pratíca na mesma Cidade com os pequenos rolos, 
que allí se fabricão para o Commercio da Costa de Guiné; e semelhan-
1:emeote no Jardim do Tabaco da Cidade de Lisboa com algum do que 
se embarca para fóra do Reino; precedendo a esse fim pela Meza da Ios
pecçào as rPgulariclades., e legalidatles necessarias. 

XlX. E succedendo arruinarem-se moi tos Tabacos pelo rnáo uso, que 
faze~ das Caldas de mel, e assucar , com que os concertão, pela ig no
ranc_Ja do melhor ponto, em que deve ficar pa1·a a sua consistencia: Sou 
serv.Ido ordenar, que pela Junta do Commercío destes Reinos , e seus 
Dominios se fação logo expedir para a Bahia dous Homens traba lhadores 
dos que tiverem tido mais aoncs de assistencia no Jardim do Tabaco 
da Cidade de Lisboa, e que melhor souberem; hum do Enrolamento, 
para estabelecer a factura dos rolos nos Armazens da Bahia, que assi
ma Mando estabelecer; e outi!O , que melhor souber das - Caldas, com 
que se concertão o~ 'fabasos, e em quem co.çtcorrã"o as melhores infor- · 
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mações da sua intellig·encia, e: bom procedimento ao refer.ido .fim; os quaes 
8erão n0meades; e ·ajustados· pela mP-sma Junta do Gommercio; pagos 
por qual<luer dos Cofres da s·ua · Relpartição, ~ remettidos .á Meza da 
Jnspecção da• Bahia para os ~ applicar aos ref~ridos eXiercicios; estabele
cendo as mais providencias, que julgar necessarias~ 

XX. Porq·ue todos os Tabacos chamados de Junta.,.. .que se cnmpõem 
cl~ hum pequeno número de arrobas, que fazem os Pobres, os E scravos ·, 
e outras Pessoas miseravei's; e depois os vendem aos l J1rafii.€ântes ;;·que 
o ajuntão em~ grar.de quantidade; ficãc,· p e- la Dis,poúção-, deste Alvará in
hibidos de se poder emolar, e marcar c.orno P.arüda de Lavrador; ficará 
o regresso de o puderem vender aos Lavrad,ores; em cuJas Terras , on 
vizit~hanças. fôr fe.it.o o mesmo Tabaco,. que sendo bom, e bem hPneficia
do, o poderão enrolar, e ma·rcar corri os seus respectivos númerCJs. Os 
sobreditos Traficantes o poderão trazet: em bóias , e·.páos para a Casa 
da Arrecadação da Bahia, com Guias das rPspectivas Camaras; para 
que sendo ali i v•isla, e examinada, e approvada a _qualidade dell e ; 1\1 pos
são enrolar, e vender para o embarque de Lisboa; dando-se-lhe o·Cim er() 
para o poder marcar, que será lançado no Livro dalnspecção; eo que 
não for capaz de embarque para este Reino, o poderão vender pa-ra ou
tras differentes Negociattões. 

XXI. Consistindo a i.ntegral execução de todas as sobrf'ditas pl'ovid'e>n· 
cias, e das mais, que as circumslancias do tempo fizer r.l cessa rias, na 
boa escolha, que o Regimento da Meza da I nspecção no Capitulo Ter
eeiro, Paragrafo Terceifo manda annualment.e fazer dos lnsp•-·ctrJrl's, 
que · nella devem servir: E -por ter che~raclo á Minha noticia, que as.Eic-> i
ções, principalmente as dos Inspecto~es do Tabaco, e Assu'car, se t.rm 
algumas vezes feilo de Individuas, em:qof•m 'SP.OãCY verificão a· precisas 
qualidades, e recommendadas no mesmo Regimento; hum as VP.Ze · pe lús: 
Olliciaes do Senado da Camara d:t Bahia não terem todo o n~cessario 
conhecimento dos qne devião eleger, .e. preferit·, em razão de SP.rem mu-. 
radares no Reconcavo, eCampos daCach·Jeira; eout.ras pelos rP.spPitos , 
e ~mpenhos, com que os Pertendentes, ·em q,uem não concorri ao as rt->
fendas circurnstancias, suborna vão os Eleitun•s; resultando desta desor
dem gTande prejuízo da Agricultura, ~ Commercio. E como a m• sma 
Meza da lnspecç:'ío, pe las entradas annnaes dos dous importantes Effei
tos do Assucar, e Tabaco nos Trapixes , e Casa da Arrecadação, e cor
respondencia, que. deve ter com os melhores Donos dos Engenhos, e La
v r adores de Tabaco, h e a que tem razão de bem co o hecer os mais perfPi
tos, zelosos, e independentes: Sou servido revog.ar o disposto no Capitulo 
Terceiro, Paragrafo Terceiro do dito Regimento, .~m quanto manda fazer 
l'la Carnara as Eleições dos Inspectores do AssucaL·, e Tabaco: E Mando, 
que daqui em diante a mesma Meza da lnspect<ão faça as referidas Elei
çõesde hum, e outro lnspector ·no mez de Agosto de cada hum anno. 

XX li. A mesma Meza, anLes de se procede.r ás referidas Eleições, 
tomará secretas, e exactas informações dos Senhores de Engenho, e Ji...a
v~adores de Tabaco mais praticas , e peritos na Agricultura, e benefi
CIO tle hum, e outro Genero; para que sempre a Eleição recaia nos ~tn 

·, que con~orrem estas indispensaveis qualidades; como tambf!m as da lfl
dependencia, e probidade. Aquelles dos referidos Senhores de Engenho, 
e Lavradot·es de Tabaco, que por empenhos de Terceit·as .. P~ssoas .pro
curarem subornar os EleiLores, por esse mesmo facto 6carao whabets, e 
n14ta9os para nunca serem Eleitos . . E se depois de o serem co.nstar do 
refendo suborno, será o eleito logo suspenso, e riscado nos L1vros da. 

H 
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,Jn pee·qão; assim como o !se:rão flaUlbern tóS! EleHore~ ·, 'q1.1e.·~nuúirem ao 
rt-:feri do suborno; ficándo ân babiirhi !fruclns parac- nlw(f)O<l! mais s.e'nv ir-etill1, ~Jt;~,L
J~ Empn~gos; .Iwm ~ eu lros .alguns ·honoriii'Cos' de Faz~uda, e J u t.i~aH E 
.esta DPt~rmiuação se 1 rá J}a Meza lodas... as vezes, q e nelta fize~Pm 
as rpfericlas Eleições : Pra.tioando-se o mesmo nas dos dou ' In P, t>ctores 
do. Camtnei'CÍ•).; ·f\ca'ndd tambem jnc wrsos nas mesmas J~Pnas os Elej toJ t:s , 
f' el~ilos, que as en tirem ao suborno, OÚ COI1CO!'rer em f~ara e ll e .;· não Sel ~ 
d11 adntittidó~ a votar os qoe não forem matriculados· na Junta dv CotlJ:
m~>rcio destes Reinos, e seus Domínios nem approvada ::. a Eleiç:~, J t>la 
Mt:'za, não concorrendo nbs Eleitos as qualidades essencjaes de H.v ne us 
.de Negocio prqticos, e dre lj)vob•irdade. · 1 • 1 , • " 

XXIli. Sendo a Lavoura da Canas, P. o traGco d os EngPnhosr êJ·e 
Assucar a essensial base ·<:!'a subsi te:ncia das priocipaes Fami ,ias da na~ 
h ia , e seu Recqncavo , e da JHIID grande número de Oep • ud en · da 
mt>sma Lavou1.1a'? ·e,JI:ra~m!n : 8t!ndo tamhem o pmd·uet della o qu ·maiS 
engrossa, e aníma o 1Commt'tcio, >e a Nav ~açã11 da l")mella C á pilan i r: 
Tem c hegado á Minha. noLicia, que muitos dos rderidos Lavra or ~.s, e 
SenhorPs dos Engenhus se quPixão da de igu-aldade dos prE-ços, com 11 >1 J 

na Meza da Insp~cç !l o se q ualificào, e t axã os As ucar!:' ; dando a huus 
a estima~ao de redondos; e a outros, por hum ,~ insignifica nte di 'f, ren ·,; a., 
a· de b..1ixos ·ô lD a de trezen tos réis de d1itfc reoça no preço, qu at1du' ,.,~ 
persuadem, que · o de noveceMes réis, que pPlo Decreto de vint~ e se ., 
te de Janeiro d~ mil setecentos sincuE'ota e hum se ta xo u para o bai 
xos baLido~, ni'io compete a h~ ma 'grand·e parte do.s Assucares do ReC(Jil
C<av'o' Inspeclaclu' em oaiXb3' por l"l1ão ser~llll <i>S ch ll mados líl'a tidos; fa.;o 
zeodo, segundo a e ta<(Ões dos tempos, em !fUe são tirados, amodica. , 
e accidt"'ntal JiffBrença de mai::s, ou menos claros ; o qoe póde de buns 
a outro ::~ fazer no !V alo r a d0 hum , ou mPio tostão; mas não a de trezPn
io réis; nesulttand ,, d,J r e fe,,,.iflo· hum a· vezes· o prejuízo elos Senhures de 
Engenho, e Lan dores d~· ,ann. ~ que ·são executados , .e ob •·ig ados a da
retn os s~u· A'iucares aos Acl'erlores p los f~rro dainspecçãu; eout ras 
v zes a tran~gress<1o da.; LPi , na:3 vend . s, qne fazem por maio res pte
~ns o de.., úblri~a· · s.: E para obviar o prej~ iza, e queixa dos Primeiros, 
f.' as lran ,\\11<' 1:1 i)P • d.os Segund!os :;1 Sou servido dE>terminar: Primó: Que 
na ln~pt- . o dos Assuca'f€\9 se ·p roceda com a m;tis exacta averig'uaçao, 
e conlleclll.lf"Olu Jas d1lferentes qualidades d lles; de fôrma, que se não 
<]UaiJ ii f'' em 6no o f]lle o não mert>ct>r; nem ao contrario se dê o pre
çn c· e r t> dond0. ao que fôr fino: Secun.d6: Que na qualificação dos Assm
ca.r~s d() Ih:!con•ea .o, que os fnspectores acharem não são rigorosam e n
te rednn~o , mas qrrt> tarnhem não são baixos batidos, lbe ponhão os pre
ÇI'S mE>dios ~ que julgar m merecerem, entre os de nove, e doze tostões: 
A saber : .O de dez, e de onze tostões , como fui disposto na Creaç~o da 
dita Meza da 1nspecção; marcao lo-se as Caixas deslas cli(ferentes qua .... 
lidades co~ fe~ros, que os distingão das outras, na torma que se prati
cou no pnme1rus an·nos pela referida Meza da Inspec~ão. 

XXJ Y. A ID't"sma Meza procedE- rá contra os que falsificarem as 
<Uaixas, il"ltrocluzindo-lhes no meio Asstlcares de infe rior qo alidade, aos 
das cabeças, e laJ los; como tambem c®'ntra 0s q·ue nas taras , e pezos 
das mesmas Caixas commetterem a outr·a. falsidade , no menor pt>zo da 
tara, e maior nu As ucar, com as IDê mas penas estabelecidas pelo Pa
ra~rafo SPxto deste Alvará. 
:xxv. Para a AXecução de tudo o re6e-ri~1o, e para o mais , que fôr 

euncernente á bondade, e legalrdade destés Generos , e sua Cultur'a: 
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Sou servido conceder toda a ampla Jnrisdícção á Meza da Inspecção da 
Bahia, que lhe fôr necessaria, para proceder contra os Trau:gressores, 
conforme a occurrencia dos casos; dando-me conta pela Junta do Com
mercio destes Reinos, e seus Domioios ·; para que sendo-me tudo pr~sen
te, possa Eu occorrer com as mais providencias , que julgar precrsas, 
approvando-lhe, ou reprovando-lhe os seus p1·ocedimentos. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Pa((O; Conselhos da. 
1\'linha R eal Fazenda, e do UJtrannr; Junta da Administração GPral do 
Tabaco; Junta doComruercio destes Reinos, e seus Domínios; M'ezada. 
Inspeccão da Bahia; Vice-Rei do Estado do Brazil; Governadores , e 
Capitães Generaes dos Meus Domínios Ultramarinos; e a todos os Mi
nistros, e mais Pessoas , a quem o conhecimento deste Alvará perten
cer, que ocomprão, guardem, efaçãoinviolavelrnente cumprir, eguar
dar, como nelle se contém, sem dúvida, embargo, ou interpretação al
guma, qualquer que seja; e não obstantes quaesquer Leis. Regimentos, 
Foraes; Resoluções, DisposÍ<(Ões, ou Ordens em contrario, que todas, 
e todos Hei por derogadas, como se de todas, e cada huma deHas , e 
delles fizesse especial, e expressa menção, sem embargo das Ordenações 
ern contrario, que lambem derogo para este elfeito sómente, ficando al.iás 
sempre em seu vigor. E valerá como Carta passada pela Chancrllana, 
posto que por ella não ·haja de passar, e que o. efrE~ito delle deva durar 
mais de hum, e muitos annos; não obstantes ontrosim as Ordenações 
em contrario. Dado na Villa de Oeiras, em 15 de Julho de 177 5. =Com 
a Assignatura de ElRei, e a do Minislro. 

Regist. na Se~retm·ia de Estado dos Neqocios do Rei
no no Liv. V. dus Cartas, Alvm·ás, e Patentes, afol. 
13. vers., e Impr. na Impressão Regia. 

*-*o.c->*--* 
D OM JOSE por graça de Deos Rei de Portugal, e dos Algarves d'a• 
quem e_ d'a lém mar em Africa Senhor de Guiné, &c. Faço saber a vós 
C~rregedor da Comarca de Thornar, que tendo consideração ao que Me 
fm presente em Consulta da Meza do Meu Desembargo do Paço: Hei por 
hem ordenar-vos, e a vossos Successores, que annualmente deveis exa
minar, se ha Carceres nos Conventos de Religiosos do vosso Destricto, 
como tam bem as culpas por que se achão presos nelles alguns Religio
sos Regulares, perguntando-os para esse fim, e a seus Prelados, para 
serein soccorr idos contra a tirannia dos mesmos Prelados, nos casos de 
se verificar alguma nos seus procedimentos, dando-me conta de h uma 
e ~utra .causa pel.a mesma Meza do lVleu Desembargo do Paço: Cum
pno assrm. EIRer Nosso Senhot· o mandou por Seu especial mandado 
pelos Ministros . abaixo assignados do Seu Conselho, e Seus Desembar
gadores do Paço: José· Aoastacio Guerreiro a fez em Lisboa a 30 de Ju
lho de 1775: Antonio Pedro Virgolino a fez escrever. Com as Assigna
ras de dois Desembarg.adores do Paço. 

Por Resoluçáo de S. Magestade de 2 de Mai~ de 177 5, e 
foi registada na Correição de Thomar no Lw. _competen
te a fol. 2 , segundo se encontra nos manuscrttos de J. 
de 111ello Jirez"re. 

H 2 
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~ <e>lli--* 

J Ilustríssimo e Excellentissirno Senhor. Havendo Sna IY,Ingf.!stade r.eser
yado á 'ua irnmediata Providencia a rc·editicação da Cid ade de Li!:iboa, 
~Sendo pri1·alivos Executores das Suéls Reaes Ordens o Cardeal da Cu
nba, e o Maquez de Pombal; e havendo por isso á muitos t mpos Cf'S

sado o xercicio do Juizo das Propriedarles, e dos Almotacés da Limpt-
za, tem sles ainda as irn extencjido as suas lu crosas cCJncessões, a se 
iutroduziíem, e iotrCJmetter m ho conhecimento das Obras da mesma 
Cidr.de com o pretexto de concertos de Cazas velhos, e outros seme· 
lhautes, com tran gressão das sobreditas Roaos Providencias, e lospec· 
ções, e fraude dos Prospectos da Cidade; permillinc.lo obras contrarias 
ás leis de Edificação, e que na couformidade dellas devem ser demoli
das em nece ario perjuizo das P:utes enganadas. O que o me mo Se
nhor manda participar ao Senado da Camara, para que fat'a cG!libir u 
referidos A ltuotacés da Limpeza, declarando-lhes, que nào deve m con
çeder lioenças alg4mas de qualquer qualidade que seja, nem ainda pa
ra pEtj~mentos de cal·iças, ou materjae , porque esta-s pertencem aos 
Mini::.lr In p ctores dus Bairos com a istencja dos Engenh eir s, e Ar
qui L las encarreo-arlos da referidas licen~as, as quaes se não c ncedem 
senao com a obrigação de ali mpiuern os donos das mesmas obra;; á sua 
custa os pejamentos, que a necessidade dellas faz indispensaveis nas res
pectiva ruas: fazendo intimar aos sobreditos Almotacés, que cootinu· 
an 10 em obrar o contra i do conteúdo neste, e sendo achadas oulras 
licenças suas ficaráo suspensõ pelo masmo facto da achada dellas, e se
l'âo pt·esos pelos respectivos OrEciaes das Inspecções, que as acharem, 
e remettidos ás Cadêas do Limoeiro, para nellas fica rem á Ordem de 
Sua 1\!agPstade pelo tempo, que o mesmo Senhor for servido. Deos 
Guarde a V o sa Excellencia. Palacio deüeira em 22 de Agosto de 1775. 
Air~l:l de Sá e Melio :== Senhor Conde de Oeiras. 

·Nos manuscrüos de M. Antonio da Fonseca. 

Em Consulta da Junta do Commercio de tes R inos e seus Domínios, 
l.Vle foi pre~ente, que contra a liberdade natural, e contra a utilidade 
pública que resulta da extensão e aug menlo das Pescarias, se tinha en
troduzido na Villa cle 3etubal de muitos annos a esta parte, o intolera
vel abuso, de reduzirem as me mas Pescarias, ao Conselho della sómen· 
te, prohibiodo se, que a Lanchas de Pescar, fossem vender peixe fó
ra da mesma Villa; e privilegiando-se algumas com lucrosos e Repro
vnd s fins daquella geral prohibição, pretextada · com o Regimento da 
Tabella, e com outrns disposições notoriamente obrepticias, e subrepli
cia e contraria á liberdade natural e ao bem commum. Em cooside
:r.ação do que: Fui Servido ManeJar em Resolução de sete de Agosto 
proximo pr~:;oedente ,_ qu~ tudos e quaesquer Pescadores da referida Vil
la possào livremente levar o Peixe, que matarem, para todos e quaes-
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quer outros portos, e·barras, se-m limitação, ou restricção alguma: Não 
obstantes todas .e quaes•q.uer ot•dens, ou abusos, e curup.tellas , chama
das costumes que se possão allegar em contrario; dos quaes Ordeno se
não torne a tomar conbecimeolo algum, que retarde, ou faça questio
navel a execução deste, debaixo das penas de suspensão contra todus e 
quaesquet· .Magistrados, que taes requerimentos aceitarem, e de pri são 
por tempo de seis mezes contra os que os fizerem. O Conselho da Fa
zenda o tenha assim entendido, e mande passar os despachos necessa-

·I·ios nesta conformidade. Oeiras em 2 ·de Setembro de 177.5 = Cum a 
Rubrica de Sua Magestade, 

\ 

Re_fJ· no Cons. ela Fazt.-nda no L2'v. 
238. vers. 

l!f--!!t.C>*-* 

() o 
"'• dos Decrstos afol. 

EU E! Rei Faço saber aos que este Alvará virem: Que por quanto as 
successivas, e funesLas experiencias de muitos •ann0s tem manifestado 
pelos clamores de toda a Província de Trás dos Montes; que de serem 
izentos da Correi<(ão da Comarca de Lamego, a que pertPncem, o Con
selho de Peoaguião, com as quatorze populosas Freguezias ·, que o cous
-t ituem; incluindo em si outros Conselhos subalternos; e contendo pre-
-sf'nt.emente mais de ,quatro mil Fóg·os, com hum extraordinario numero 
de Morado res; na tn cLior parte redundantes de bens; e ainda na outra 
.p arle abastados deJ.I·es; os quaes em razão da abundancia, e do ocio, em 
·que tem vivido, e vivem, se tem precipitado por hum abufo nelles in
Vf'Lerado nas atrocidades; de horpicidios crueis com qualquer leve cau

·sa; lile extorsões, e tviólencias dos mais poderosos, feitas aos que arro· 
ga~tem ente julgão ·que lhes são i ofel'iores; e de injúrias, e coacçõ(~ s aos 

· Ju1zes Ordioarios, Almotacéis, e todos os outros Officiaes de Justiça; 
sem que até agora se pudesse occoner a e:stes grandes males com reme
dias, que não fossem illurJidos, e de . ., Jproveitados, para ,constituir(>m a 
Administrac.çãro da Justiça na plena liberdade, que he indispensavel, 
e os Meus Vassallos habiLantes no sobredito Conselho na paz pública, e 
no soct>go, que entre elles deve haver; livrando-os de tào intoleraveis 

. discordias, e vexaçõt>s; e restabelecendo entre elles o publico socego: 
Sou servido ord enar o s\i:·gwinte. 

Ordeno, oue a j,zenção, em que até agora esteve o dito Conse
lho da Correi((ào <ia Comarca de Lamego, fique inteiramente cassada, 
abolid>a, e extincta, corno se onnca houvesse existido : E que os Corre-

-gedores da referi(da Comarca entr,em annua!mente no dito OC}nsel~o ·, co
mo em ~0"ééos @S oll!lfi1:0s dellia, sem d'iffet·ença algmna: Oerogando, como 
por este derogo para esse e.fTeito, espeC-ificamente com pleno conheci
rnen{o de ca.usa, e de Meu Motu -proprio, certa Sciencia, Poder Real, 
j)leno, e Supremo, todas as Doações, ,ou Titulas, em que até agora 
se estabeleceo a dita izenção; não obstante que tenhão as clausulas .de 
Remuneratorias, de Onerosas, de Perpéptuas, ou q1,1aesquer outras a.m
da mais exuberantes; porque todas Hei por presentes, c~mo se neste 
~!vará fossem insertas palavra por palavra, para que a todoo.wteresse par
tJc.ular de quaesquer Donatarios, que possa vir a ter o refendo Conselho, 
hay:l sempre de prevalecer a utilidade publica da livre Administra~ão da 
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Justiça, e do socego publico dos Póvos, que até agora padt>cêrão tan
tas oppressões tão iocompati ~·eis com a Au thorldade R~:>gia, como iní
pralicaveis em Paizes civilizados, e regidos pela obedieocia das Leis, 
e pela sujeição ás Regras da Policia. 

E attcndendo a que as Correições Ordinarias, que sómenle se fa
~ero aonualmente, não sel'iào baslantes meios para se conseguirem os 
sobreditos fins, se o gover-no interior do mesmo Cuoselht> ficasse erHre
gue nas mãos dos Juizes Ordinarios, e Leigos, os quaes ou como paren
tes de h uns, ou como amigos de outros, ou como inimigos de outros; 
não servirão até agora senão de pel-petuarem as facções, e empenhos, 
com que se fomentárão, e sustenlárão as sobreditas atrocidades: Sou 
servido crear, para oelle ·administrarem a Justiça, hum Juiz de Fóra 
do Crime, e Civel, e outro Juiz de Fóra dos Orfàos com os mesmos Or
dP-nados, e Emolurnentus, de que gozão os Juizes de Fóra, e Orfàos da 
Villa de Santarem, sem diffen•nça alguma. 

E porque no Lugar de s~nta Martha, sito na Freguezia de S. Mi-1 

guel de Lobrigos, se achão já fabricadas, e em u:;;o a Casa da Camara, 
e Cadeia; e o mesmo Lugar se acha no centro do Conselho, de sorte 
que as extremidades delle lhe ficão todas em distancia igual com pouca 
differen<(a: Sou servido creallo em Villa: E Maudo, que nelle se esta
bele<(ão todas as Audiencias dos sobreditos dous Juizes de Fóra do Ge
ral, e dos Orfãos; e que para as sua:> residencias alugu em casas, ou na 
mesma Vi lia, ou em algum dos Lugares circumvizinhos de Sanhoane, 
S. Miguel de Lobt·ig·os, ou Sarnadelo; alugando as casas, em que hou
verem ue residir, ou por conven<(iio com as partes, ou por aposentada
ria com avaliação de louvados. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Inspector Geral 
<lo Meu Real Era rio, e nelle Meu Lngar Tenente; Regedor da Casa da 
S1lpplicação; Meza da Consciencia, e Ül'dens; Conselho da Minha Real 
Fazenda, Governador da Relação, e Casa do Porto; e a todos os Pro
vedores, Corregedores, Ouvidores, Juizes, Magistrados de Justiça, ou 
Fazenda, e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste Alvará perten-. 
cer, que o cumprão, guardem , e fação in viola velmente cumprir, e guar
dar, como nelle se contém, sem rlúvida, ou embargo algum, não ob
stantes quaesquer Leis, O rdenações, Regimeutos, Alvaras, Disposi
ções, Doações, Decretos, ou Estilos contrarias, que todos para este ef
feito sómente Hei por derogados, como se de todos, e cada hum delles fi .. 
zesse especial, e expressa m,enção; ficando aliás sempre em seu vigor. 
E ao Doutor José da Fonseca Lemos, do Meu Conselho, e Desembar
gador do Paço, que serve de Chanceller Mór do Reino, Ordeno, que 
o faça publicar na Chancellaria, e registar em todos os Lugares, em 
que se costumão registar semelhantes Alvarás. E o Original se enviará 
para o Meu Real Archiio da Torre do Tombo. Dado em Pancas a 22 
de Novembro de 1'775. = Com a Assignatura de Sua Magestade. 

Regist. na Chancellaria Mór da Corte e Reino no Li
vro das Leis a fol. 168 ve1·s., e impr. na Impressão 
Regia. 
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Havendo a -Mi.nha ·~R~a.l Fieckide A Hemi,ido ao in~ómmo.chi> que Px'pe
tirhentrã·o· os·ípbbn"s éloen'li~s l!l:o Ht0spüai ·Rê<il · de 'T&dgs os- San.t0s; Q_e
pois que pelo Tenremoto do primei'!'o EJ e lNov·é rn bro í'le I.Íli'! setPcenLos ein ~ 
coenta e cin.co ', e incendios (.l•tre· se Jihe rseguitiàG, fieot~ reduzido êis mi
nas, er:6. que- se achava , até- que por hum effeilo <da Mihba [{~'_ai Cle~ · 
men,cia, l~e fiz Me·rcê d'o gr<and,e edificié, ·qm e a.ntes fo:i Collegi0 til•e ~l.l n-
1lo · Antão rd®S' proscriptos' e f'XÜnct<1S ·~(:'Sl!lÜas' 'Pm qu.e 1agura SE' a<;ha 
amp•lameliJte acommodado, ficàndo por esta cansa de vol olo o grar~de te 1·...: 
r.eno que 0ccupava o anti•go Hospital, do qu:il Ih ~ fiz Mf>fcê , para q·UJe 
s.epar.ando se · todo o que não •f<!>\Sse necessario de v.a~aJ:-s 'e para o .ser v 1~0 
p>Úblico da Cidadé, podes:se -ve11 der o <qtl!lle . r~stessP , bu JilPil.he editir.ar Pro
J>He~.l'ades em benefido da ·rnre.sma Cas'a Pia1; ;p>orqu.e a1€tn das du as ruas 
que logo se cortá:rão do sobredito terreno, d1au)adas dos CL>lirie~ros'i, e 
dra Princeza, se hav·ié10 de CO:rlia r outr-as duas pa'ra se conl in na rem <l rua 
Ee.Jia da Ra·inha, e 'á des· Boll•va'deres, que todas .quatro rião acabar na; 
r·ma d·e S. Oom.iogos: Ordend·, que em lugar ·dBstas 'duas u]t.imas ruas, 
CiJ.Ue ainda não estão demaiiCêtdas' se devasse em ben E'IflH io du P!l\)'l ico 
huma Arcá. cle quatro frentes, com trezentos e 0ÍiettLa pal tnus de :Nor-
1le a Sn.l , e qu~trocentos e quanmta de Nas'€ente a~l Poente, para .se es
t-abelecer h.uma Pr-aça de firu·eta, e hortaliças, com os arruam en tos , e 
eabanas neoessarias ao serviço, e uso .della , de c ojo tenE>no Faço. M er
cê ao Senad.o da Camara de Lisboa, com a obrigação de fazPI' a dita 
0bra, sem .que este f.lq ue 'l'eSip>O nsavel de pagamento algu.m pelo sobre
dito terreno' nào só pelos motivos acima declarados' m as tawbern ue
ven C<ló pn~v a l ecé•r a tod·o.o interesse partioular, o da Causa Púhlic·a, qual he 
o que <Te sul ta a lodo 0 Povo da Capi t:ll do Reino, de se de~açar o dito lt>rre
no ·P~ra as s01breditas ruas, e Praça, resultará do referido ao mesm(;) 
Hosp tal , a Lgrande utilichacle do maim· valor, em que lhe fica o terre
no ,, que jaz ~ ao ·Orien-te da veferida . Praya, ou par'a @ veiHier, ou ne lle 
edificar casas, que serão de hum grande rendimento 1 í]caJndo sobre tão 
nota v-e), e fr-equen tacla Praça. O Senado da Camara o tPnba assim en
tendido, e faça· ex~éutar 110 qu·e lhe pertencer. Panca·s em 23 de No
vembro de 177'5. = Com a RubrÍca de Sua l\1ag-estade. 

· ' l • J 

Impr. na Regia Typografia Silviana . .. 

DOM JOSÉ por graça de Deos Rei de Portugal, e dos Aiga1·veS', 
~l: guém , e d·'alé.m mar, em A.frica Senhor de Guiné, e da Cor!quis ta, 
~avegação, Comme(n:;:io da Ethiopia, _A,ra.bi.a, Persia, e da lnd1a, etc. 
F aço s,abet· aos que est·a Lei virem: Qüe sendo.;,me presente em. Consul: 
ta da !!:VIeza do Oesembargo do Paço: Que havendo Eu pela M1nl1a Le•t 
~e ?ezanove de Junho deste prese!'lte ·'anno auxiliado '· ~ substentado a 
In v1olavel Observancia ââ D isciplin'a, lou,vavelmentP. exc1tada , pelos Pre
lados Eccles'iasticos destes M~,q,s )1eü~os ,;: ~e não admittire~n aos 1\:latri-
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monios os Filhos, ou Filhas familias, sem consentimento de seus Pais, 
ou de seus Curadores; com as penas, que são da Minha Temporal Com
petencia: Quando podia espe.rar-se -, que munidos cs Pais de Famílias 
com a força de h uma, e outra A uthoridade para conservarem toda, a 
que tem o Poder Paterno, farião delle em beneficio dos mesmos F1lhos 
aguelle justo, e bem regulado uso, a que ,eJie ' pela sua natureza s ..;1 di
rige: Tiuba muito pelo contrario mostrado a experiencia, •que esquecidos 
até daquelles affectos, que inspirão os notissimos princípios do Direito 
N aturai a todos os Pais, para promoverem os intrresses de seus Filhos, 
lhe negavã0 absoluta, e obstinadamente os con&entimentos ainda para os 
Matrimonios mais uteis, conespondentes ás suas qualidades : Erigindo 
no seu particular , e domestico poder hum dispotismo, para impedirem 
os mesmos Matrimonios, em notorio prejuízo das Famílias, e da Povoa, 
ção, de que depE>nde a principal força dos Estados: Que competindo-me 
como Pai Commum dos Meus Vassallos não só o moderar os abusos , e 
tyrannias do poder particulat·; mas tambPm o privativo conhecimento 
das Causas, e razões, porque os Pais negão a sua licença para os Matri
rn nios dos Filhos: Estava occorrido aos referidos excessos, quanto aos 
Matnmunios da Nobreza, que administra , ou póde succeder em bt>ns 
da Minha Real Corôa, pelas Leis de vinte e tres de Novembro de mil 
seiscentos e dezaseis, e de vinte e nove de JanPiro de mil setecentos trin
ta e nove: E que sendo justo, e sempre conforme ás Minhas Paternaes 
Intenções, que os effeitos da Minha Real Protecção chegu em desdP a pri
meira até á ultima Classe dos Meus Vassallos: Se fazia indispensavel 
huma Providencia Gl:'ral; que cobibindo tão pemiciosos abl!lsos; e fazen
do conter o Poder Paterno' nos seus justos, e racionaveis limites; desem7 
barace os Matrimonios, em público, e particular Beneficio. 

E conformando-me com ·o pat'ecer da dita Meza: Sou Servido Or
nar aos ditos respeitos o seguinte. 

Ordeno: Que em tudo o que respeita ·aos Matrimonios da Nobre
za, que adminisLra bens da Corôa, ou tiver o Foro de Moço Fidalgo, 
e d'abi para cima, se ponbào na mais indefectível obsP.rvancia as sobre
ditas Leis de vinte ~ tres de Novembro de mil seiscentos e dezaseis, e 
de vinte e nove de Janeiro ( 1) de mil setecentos trinta e nove, que 
com esta Mando estampar. 

--------------------------~-----------
( 1) Estas Leis que se imprimírão juntas a e~ta são as seguintes. = DOM FILIP-

l)E por Gragn de Deos Rei de Portugal, e dos Algarves, d'aquém, e d'além mar,, em 
A frica' Senhor de Guiné, e ·da Conquista, Navegação, Commercio da Ethiopia A
rabia, Persia, e da lndia. Faço saber aos que esta Lei virem, que desejando Eu que 
nestes Reino~ se conserve, e perpetue a anLil!a N obrela dR Meus Vassallos, e que a
qucllt!s, que por Serviços feitos ao5 Heis, e á Republica se assignalárão, e aventajá
rão nos outros Homens, ulcançanuo mercêõ dn sua Corôa, Dignidade>, e preeminen

·cias, não recebão affront't em seus Descendentes, se casarem com pessoas indignas; e 
se esperar dns que conservão o esplendor da Nqbreza, que berdúrão" dos seus Maiores, 
que não farão cousa, que não cor responda á obrigação, em que seu nascimento os põem: 
Mandei tratar por pessoas do Meu Conselho, e oulras de Letras, e experiencia, do 
remedio, que se poderia dar neste caso, para que O:i que com as dilas pessoas cassas
sem, nãJ pudessem succeder ~~m bens de Minha Corôa, uem os que dellc descendes
sem : E con ideradas as í·azões, que se me apornárão: Hei por bem, e Mando, que 
todas as pessoas, de qualquer estado, e condição que sejão, que li verem beus Je Mi-

, nh a Corôa, ou se quizerem habilitar para os ter, em caso que possão em algum tem
po vir a hcruar; sejão obrigados, antes d~ casar, a haver Licença Minha, para o que 
me apresentaráõ consentimentos de seus fa-~s; e não os tendo, de seus Curadores ( se 
elles não forem interessados em o dar); a qual licença se pedirá ao Desembargo do Pa
ço, aonde em caso que os Pais ou Curatlores lhes neguem seu5 consentimentos, conhe-
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Item: Ordeno: Qile no outt'O resto da Nobreza da Corte e das 
Provincias, nos casos das refet·idas repug-nancias, se recorra pela lVJeza 
du Des.embargo do Paço; a qual informada das qualidades das F'amilias, 
e das convenieocias dos Casamentos, e ouvidos~ em te rmo breve, e sum
mario, os Pais , Mais, Tutores, ou Curadores, concederá, ou nrgará as 
perLendiclas Liçenças, segundo o merecimento dos recursos. 

Ite~n : Order) : Que o mes mo se obsP.rve a rPspeito dos NPgcr.i
antf's ele gl'osso trato; e das mais Pessoas, que se achào nobJ!itad'as pe-
Jas M inhas R eaes Leis. -

Item : Otdeno: Que as outras PPssoas da Corporação, e gremios 
dos Artífices, e das occupaf~Ões da Plebe, recorrão nos sobreditos ca.
sos Neiita Côrte aos Corregedores do tive l deiJa, ou da Cidade: E nas 
Províncias aos CorregedorPs, ou Provedorps das Comarcas: Os quaes, 
ouvindo de plano, em termo breve, e· summario os Pais, Mãis, Tuto
res, ou Curadores sobre a razão da sua repugnancia; e informando-se 
da conveniencia dos ditos Casamentos; concederáõ, ou nPgaráõ as di
tas licenças, dando aggravo de Petição da concessão, ou nt>gaçãn del
las para as respectivas Rela<(Ões: Nas quaes ManJo: Que ri~ plano, pe
la inspecçào da verdade dos factos, e se m mais figura de Jutzo) se de
fi 'ra a estes recursos com prefe1·encia a. todos, e quaesquf'r outros NPgo
cios dentro do preci&Jo termo de dez, quinze; vinte, ou trinta dias, se
gundo as menores, ou maiores distancias dos Lugares, donde seja pre-

----------------------------------------------------------------
ceráõ das razões, que para isso tem, e me farão Consulta sobre ellas com o mais, que 
em razão de convenieucia, e ip;ualdacle se offerecer: E que as pessoas, que Ca·.arem 
sern e5tes requisüos rodos, f1quem incapazes de em algum tempo poderem haver bens· 
da Corô~l, e privados dos que já tiverem,_ de que desde logo os privo, e a todos os 
seus Descendentes, sem embargo de •quaesquer CLtusulas, que nas ditas Doações hou
ver, e que requeirão e:<pressa derogação clellas: E Maudo a todos os Meus Desembar
gadores; Corregedores, Ouvidores, Juizes , e J mliças de Meus B.einos, e Senhorios, 
se Í!1formem particularmente das p essoas , que em seus dístrictos possuem os ditos bens 
de Minha Cor0a, que depois da publicação desta casarem com as ditas pessoa~ indi
gnas; e que os seus desceudentes po>são ficar com abatimento na sua Nobreza; e a in
formação, que disso tomarem, envia rão á Meza do Dese1nbargo do Paço, para nis
so se prover como houver por Meu Serviço : .E Mando outro si m aos di1os Correge
dores, e aos Proved01:es das Comarcas, em que os C.:orreO'edores não entrão, que nas 
Devassas, que cada anno tirão, perguntem pelo sobred1~0 , sendo certos huns, e on
tros, que em mas Residencins se ha ele perguntar a ddigencia, que f1zerão ne;Le nego
cio: h assim Mando ao Uhanceller Mór de,tes Reinos , e 8<-·nhorios , que faça publi
car esta Lei na Cb.ancellaria; e envie lp0 o Cartas com o tra~larlo d<·Uas 50b Meu Sel
]o, e seu sinal aos Corn~gedores, e Provedores das Camarcas desles Reino", para que 
a fação publicar, e seja a todos notor.ía; a qual se registará nos Livros da Meza dos 
Meus Desembargadores do Paço; e nos da Casa da SuppLcaçào, e Re lação do Porto; 
aonde se costumào regi, ta r semelhantes Leis; e esta Propria se lançará na Torre de 
Tombo. Dada nesta Cidade de Lisboa. Cypriano de Fig-ueiredo a fez a vinte e tre~ de 
Novembro de mil seiscentos e dezaseis . E eu João Ta vares da 'Costa a sobscred. = 
<::orn a Assignatura Real. 

;Lei de vinte e nove d~ Janeiro de mil setecentos t1·inta e nove. 

. . E a f1<m que a> pessoas assima nomeadas procurem conservar nos Ca~amentos· a 
d~stlnção , que colwem an $CU e• lado, e qoalidacles ;· Hei por bem e .Mando' q ~w se 
nao contiuucm a dar o; Lrdtamentos assima declarados a qualquer da> pessoa~ refendas, 
je casar sem licença, e approvaçào Minha por e:,crito; como tambem aos Filhos, e Fl-
has, que do seu lVIatl'imonio provierem. 

lmp1·esso na Régia Ojjicina Typogm.fica. 

I 
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c1so, ou mandar vir as Partes, ou fazer algumas informat(<1es parl.icu
la res. 

I tem: Orde no: Que obten do os ditos rec urren les Lice nças M i
n has ou da dita Meza, ou dos respec ti vos ;bgist rados , as ap resentem 
a os P a rocos, a que toca rem, pam por e ll es sere m acl m il t i do~ aus 1\la
trimonios, corno se para e lles interviesse expresso consentimento dos Pais, 
1\'Jãis, Tutor s, ou C ura dores. . . . 

Tudo debaixo das pe uas declara das nas sobred1tas L c 1s de vJnle 
e tres de Novembro de mil seiscentos e dezas eis ; de vJ nle e nove de J a
neiro dtlmil setecentos trinta enove; e ded ezanove de Junho deste pre
sente anno, contra todos os que de outra fórma conlL"ahirem os Maui-. ,, 
m omos. 

E esta se cnm prirá t ão inteiramente, como nella se con tém, se m 
d ú vida, ou embargo algum, qualquer que elle sPja: Pelo que : Me ndo 
á Meza do Desembargo do Paço; Meza da Copsciencia, e Ordens; Re
g edor da Casa da Supplicação; Conselho da Minha R eal Fazenda, e Ul
tramar; Governador da Relação , e Casa do P orto ; D esPm hargadores, 
Corregedores, Provedores, e M agis trados destes Meus R e mos , e O mi
nios, a· quem, e aos quaes o conhecimento della pertencer, que a <:um
prão, e guardem, e fação inleíramente cumprir, e guardar, como nel
la se con tém, nãu ob la nle quae quer L eis, Alvarás, ou Orden ações 
em contrario · porqu e tod as, e todos derogo, e H ei por d e rogados, como 
se dell es fiz esse e5pecial menC(ão. E ao Doutor Antonio José de Affonse
ca Lemos, do M u Const> lho, Desembargador do Paço que st-rve de 
Chaoceller Mór destes Reinos Mando, que' a faça publicar na Chan
c e ll ar ' a , e q ue della se rem e ll ão Cópias a todos os TribuoaPs, Cah ças 
de C om arcas, e V jlJas destes Reinos, e seus Domínios; registaodo-se 
.em todos os Lugares, ond {~ se cos{.umão registar se melbantP LPis; e 
m a ndando- e o Orig inal della para o Meu Real Archivo da Torre do 
Tom bo. Dada em Lisboa aos 2 9 de Novembro de 1775. (1) 

Regist. na Secretan·a de Estado dos Negocias do Reino 
no Liv. V. das Cartas, Alvarás, e Patentes, a fol. 
30., e irnpr. na Impressao Regia. 

·--llfo.a->-*--* 

DOM JOSB por Graça de Deos R ei de Portug al, e dos Aluarves, 
d'aquém, e d ' alé m mar, em Afr1ca Se nhor de Guiné, e da Conquista, 
Navegação, Commflrcio da Ethiopia, A rabia, Persia, e da India , &c. 
A quantos est.a Minha Carta de Lei virem faço saber, que em Consul, 
ta da Junta das Confirmações Geraes me foi presente o muito, que im· 
portava ao M eu S erviço, e ,. em publico do R eino, que Eu fosse servi
do dat· no~a fórma, e providencia a respei to dos Marnpostdros, e Offi
ciaes, e ámda d~ t;nesma Reclempção dos Captivos, que tendo sjdo em
p e nho e xempla n s 1mo dos Senb{Jres R eis Meus Predecessores no tem
po , em que erão mais f requentes os Capt iveiros , pelas CQntínuas 
guerras, que com os M ouros havia dentro no Continente de Hespanha, 
e no de Africa por Mar, e Terra; ~inda hoje se fazião objecto digno de 

-----~-------------------------·-------------
(I ) Viu. o Assento de lO de Junho de 1777, e a L~ de 6 de Outubro de 1784. 
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compaixão, e dn Paternal A mor , com que promovo o bf'm l. e tl'Unfjuilii· 
pade dqs Meus Fiei · Vassallos, daado preferencia aos mais affiictos. 

E quP por quanto o Regimento do Senhor Rei Dom Sebas.ti ão , 
que o Mamposteiro lVJór dos Captivos apresent.ára, peJiodo-mE" '>' rn no
me delles a Confirma~ào das muitas Graças, Mercês, e Privilegios con ... 
cedidos, além dos Alvarás, e Provisões , que o acompanb rirfio , t:ra m;.~is 

· prejtldicial á Caus:• Pública, do CJUe · ainda ulil, e uec~ssario o· mesmo 
Resgate: Pois que por mais pio, mais ulil, e mais necessar io, qíte es·
te se possa consid ... rar, a favor de hum 11 Úme ro ltmilado de pessoas, não 
dFwia por nenhum caso, contra a vf>rdadeira pi~dadf', e preceit(l mai:; 
forte da Justiça, servir de occasiiio a se reduzir· ao CaptivPiro mais ;t ,

pero da fome, e da miseria hum sem CJmparaçào maior nÚ!llf'ro d E> fa rui
l~as, t>m que entrão mui los Orfcios, Vi uvas, e Donzellas ,.innocenLes victimas 
da i ~norancia, e indisc reto zelo dus ,Mamposteiros, cujos desordt>n,tJ•JS 
procedimentos subí rào á Minha Present(a, e tizerão o imp,Jr tante uhej,.,ctc) 
da Lei rle viu te. e nove de Outuba·o de mil self'cenlos cinc ~"e nta e quat ro . 

Pedindo -me em couclusão de tudo o referido a intt>ira extindo do 
Juizo privativo dos Mamposleiros, e até dos seus Otficius, pt>l0 q;,p to
cava á arrecadação da Fazenda; os quaes sem tantos i ncOIIVl,llÍt>nle::. pr•
c!d,> servir os Provedores das Comarcas, que tambeiU sao C.on Ladúl' f'S 
dçll a, com ajuda dos Juizes de Fóra, Escr.ivães da · Provedoria, e d•.) 
Geral, Meirinhos, e Oillciaes, se fosse preciso; fica ndo pur t>sttl ll ; Ín
ci pio sujeitos, eru quan lo á inspecção, ao Conselho da Minha Fazen ; a ; 
em quaoto e:\s re messas, ao Erario Regio; onde se precisavno dous Co
fres, com distioçà0 do qne · produz'issem as eslllolas para os RPsg~ tes, e 
clo qne J rnduzisseru as outra~ rendas, que se po<,erião tamb ' ln ~"lnjll't>
g- I' nas Gu ardas-Costas, meio muito JDais util ·, e preservativo, cu m tan
to flU e se não falia se ao primeiro ohjec.to; esem que com LUJo se ti ras
sem o~ a~i.\'ravos, e .appellactões pam as Relações nos negocios, em que 
ellas tem lugar. ~ 

.. E COJlsiderando Eu quanto convém ao ·público soc!'gn, e á lJ, a 
ad tmm ~tr açao da Justiça, que esta se não confie de pessoas, que ou 
por ~él l_ta de LPtras, ·ou p(}r outras razões, não são cap:-~zes de a bem 
admrnrslr:\J;em: E que para soccon"er a huns poucos miseraveis, que no
vamun~.e tóm~ dt>baixo da Mi11ha Real Protec~o, não he j!lsto f<tzer ou
tros mr seravf't s , e em muito maior número: Sou servido a respeito dus 
sobreditos Capl1vos, e applicaltâo das rendas a elles applicadas, ordenar 
o s guinte. · . 

l. Todos os Oficios de Mamposteiros, assim grandes, 'como peqne
nos, de EscrivãPs, Thesourt>iros, Solicitadores, Meirinhos, t> mais Of
:ficiaes, de qut: se compnuha o Juizo, e Repartição dos Caplivos nPsl es 
Reinos, e Senhorios: Mando, que firtuem ab lidos para sempn" , cr~mo 
se não tivt>ssem existido, para nu oca mais'"' ext>rcitarem jurisdiCl(âo , nent 
émbaraçarrm a que Sou servido commetter· a este respeüo ás Justiças 
Ordinarias, na fórma abaixo declarada. 

li. Os erovedores das Comarcas, Escrivães da Proved9ria, Solicita
dores dos Resíduos·, serão os competentes para se tenciarem, escrevt:
rem, .s.mlicitarem •tudo o que fura bem dos Captivos. Para o qu.;.Gone"
do ~os ditos Pt·ovedores igual jurisdicção á que já tem a respe1to d,)S 
Res1duos, e out1·os negocias que confortue o seu Rt"gtmPnto lht>s com
petem. Nãs Terras, onde ~ão houver Provedores, mas sim Juizes dOI 
~esiJu o-;, a .. estes concedo a dita jurísdicçào. 

J Il.t H uns, e outros poderáõ encarregar as diligenciaiS, e avex1gua-: 
1 2 
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ções, que l~e.s pa~ec~re.m '~ aos Ju~izes ~e Fóra. Os quaes na-s '~erras, 
em que exercll_ão JUnsdiCçao, serao obrigados ·com os s_em's Oilicl.aes a 

-cumprillas, e darem parte de tpdo ? qu e acharem aos d1tos Provedores: 
Vi!)'iaodo não haja descaminho, ou ainda omissão em prejuízo dos Ca ... 
. pti~os, ou em se não arrecadar ó que lh es pt:rteocer. 

IV. Qs bens p t:·rteFlcentes aos Cap,hivos serão: Primeiramente 0 que 
produzirem as esmolas, que o fervor dus Fieis quotirlianamente Ines es• 
tá subministrado, e svbministrará cada dia mais, sabendo o bom uso, 
que Determino fezer dell as; não conselitindo que se desencaminhe, ou 
·que fique por mãos dos Oiliciaes parte alguma desta substancia, cum 
que não só os ricos, mas tam'bern os' pobres ~codem a ou,tJ.l<!>S p0bres; 
que julgão enl maior indigencia. -

V. E como neste beneficio se interesse o espiritual dos que dão as 
sobreditas esmol•as: Encommendarei MS Bispos, e Prelados, como já 
d'aqui '}bes eJílCOtnn'Jenclo, J'>IDOhão ~rand'é cuidad@ , e vigiJaacia, em q O é 
se não esfrie est:e antigo fervor: Mandàndo aos1 Parocos, que no prim~il
ro Domingo de cada n'lez exhortem aos seus Freguezes a continuação de 
h uma esmola tão bem empregada; como já estava recommendaçlo p lé> 
Capitulo Triw~a e nove elo Regimento feil~ no anno de mil quinhentos 
e s'essenta. 

V I. Em Segundo lugar lhes pertenc·em os Legados, e encarggs de 
C apellas, q 1€ Mando se cumprào; não excedendo as quantias taxadas 
nas L eis novíssimas Testamen1tarias'; 011 não lhes obstando outro algum 
im pedi•men to. 'J 

VII. E!'n 'Ferceiro ll'lgar IJtes pertencem as: heranças não addidas, e 
bens, que forem vagos para a · CG>rôa por falta de suceessão; que Sou 
servido de nevo applicar para os sobreditos Capti-vos; como já antece
dentemente se achava disposto no Regimento antigo. 

VJH. Fió•a'lmenle Ines J!le'l'ieneem não só as penas, ql!!e em varias
Ordenações se achão express-e mente applicadas para Cap~ivos; mas · ~arJ·.~ 
bem aquellas, que os Julgadõre costu·mão applicar ametade para Ca
ptivós, eonfc. ríne a Ordenação Livro Quinto, TitulG> Cento Trinta e se
te: A qual <'}-uero que se entenda daquelles JulgadoreS', que tratão de 
iuípôr as ditas penas; e não do;; que tratão sómerHe d~ condemnaçãô 
d'os Réos: Céssando desta sorte a dú•vida, que sobre a intelligencia da 
dila Ordenação se mdvia até àgora no Foro. 

IX. A afl'eoali~'}ão se fará na maneira seguinte. Pelo que toca ás 
esmolas, que he o mais ditijcultoso de arrecadar; evitando-se os desca-' 
minhos; se t:Jã~ p~dirá dinh-eiro p'elas' portas dás Igrejas; ltíaS' na verá em 
todas as Freguezias, Mdsteiros, e Ermidas de rúmagelíl os mesmos Ce
pos, o~;~ Arcas pregadas cofii chapas de fetrõ, que até agora houve; on
de os devotes possão introduzir as esm0l3s pelas s11as proprias mãos, sem 
ó perigo de se eXltrabire!'h delle's•. · 

X. As sobreditas Arcas, Ol!l Cepos S'Glnel'lte podêráõ ser abertas pe
Jos P rovedores com assi~ten.cia dos Esoti~ães, e Juizes das Terras; qua'n
do a e]Jas forem ern Oorr·~!lção todos os a finos. E do que se achar, se 
fórmará Assento pelo 1~est11o Es·et.ivão IH> se(l) Livro; e a assinará o Pro
vedor; fa~endó-o juntatbeflté regist'àf er:h outro 5 que filqiJe na Cam'aral 
tambem pot elle as ignado, par·~ â todo o tempo se póder conférir. 

XI. Pelo que toca aos outros bens: 'A saber: Legados: Bens va
cantes: E penas: Marrdo, que tudo se c9hre execulivan'lente, como Fà· 
zenda Real .: Dando os P<rove~<Yre"s apflellàção , e aggtá\'o nos casoS', 
em que tem lugar , pata · os J UI'Zes d0s Feitos- da F á2enda da Casa -da 
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Supplicação: E levando os ditos Provedores, Escrivães, e Solicitadores 
os mesmos en1olamentos, que costum<'io vencer como Contadores~ o Of-
ficiaes de Fazenda. ·· · 

XII. Mando aos .sobredilos Provedores, que de nenhuma sorte dete
nhão em si alguma das refe rida-s cobranças) éiJ?tes procurem lo~·o fa.zel
las entt·egar no Et·'ario Reg-io ~ deb-aixo d-as l>enas, em que ÍilCórr·em es 
Ministros, e Officí s da· Fa.zen·(Ja, que com m-e tem m~dv:eJ:sa<(ões; e· e't.
ros de Officio, assim como se a-cha estabelecido pelos Titulas Setenta e 
hum, e Setenta e qua t ro d(l)· Li-vro Q uinto das Ordena~tões· do Reino. 

XIII. Mal'l'dlil, que no Era't' io Regio haja hum Cofre separ ado, pa-ra · 
neHe se rec'eber ., e guarda•r' !oel.b o pro·dü-cto clá·s· e'Smo~:as, e· núis rendas 
das Ca-ptivo~, ra'a rrres·má-. fór ma, em que está por Mim dete·rrn-inadt;) na 
Alvará de dous de Junho-_ ~o aano proximo passado. · 
- XJ V. Na 0Mad'e de L i§ boa:· t erá a mesma j u•risrlicç'ã~ do~ ~rovedo
:res das ComaJ•cas O· Pro.vedor• · dlos ·Resíduos; e héts Terráâ àa Rainha: ; 
Minha sébt·e todas ·rnuiLo â-rnacl·a, é pt·ez·ada· Mulhér, aquelfe·, qué nellals 
Í<!Jr contador· da Comarca. ' r 

Pelo que: Mando a0 Iàspector ,Geral dtJ Real Era rio; .é hell~ ~ett 
l..ugar TenenLe; Mt~a do D eserabaJ•go do Pil€tO ; Regeàor da Çasà da 
Supplieação; Jitl'n'ta gas Col1fii·tna'Ç~es Geraes•; Mezà da C@nsç}e'nú~, é 
Ordem~; CorrselhoS' d~ Miaha Real Fazenda, e mu lJ.ltram·ar ~ J unía da 
Admiaistração · dd Tabwdo ;· Governàdor da R elação; ·e Casa do Porlo; 
Junta do Commercio destes Reidos, · e s-eus Domínios; Capüães Ge'ne
raes ·; 6o•vernadotes; Dssembargadores ~ e-mais Magistrados; O(ficiaes 
de Justiça, oui:aze::1da, , a q,uern o conb ecirrl é n~'o desfia pt>rtf'ncet: , que 
a camprão, guarden1, e faç·âb inteÍJ:amente cumprir, e gf1'ar.dar, como 
n-ella se cEJnté-m, sem dúv·ida, oti embargo al·gu'ltl; e não obsta11te qua.es
G?éer Le·.fs, Ordenações, ~egimentos, Alvarás ; r>rovisões, ~entenças; 
ou• ·EstyJos contra-rios, que todos, e todas par à este~ e-treitos sómPn'te 
Hei por derogad'os de .Meu . Mc:>t~-p~o·prio, certa Sciencia, Pqder Real, 
Pleno, e Supremo; como se cle todos, e cad'a ·hum delles fizesse espe..! 
ci-al', e express~ menção; fic~ndo aliàs sempre ern seu vi'go_r. E ao DbU
t0r An.,ton·Í'o José de Afib~seca Le,mos, do Meu Conselho, e Desembár
gàdor •cl-a Pacto, que serve ·de · ChancelJe·r Mén· do :Reino, Mando, que a: 
faç~ pulalicar' D'à ~hancellaria, 'É!' que dellao se remettàa Cópias a todlos r 

os TrihtH1aes, Cab-eças de Comarcas, e Villa·~ des(es' Reinos? e seus 
Dominios-: Registal'1do-S'e em todos os Lugares, onde se costumão re
g·istar semelhantes Leis: E f11andandO'~se· o Orig·inal para o Real A rchi
vo d~ Torre doi Tombo. Dada. em Pancas ~ 4 de Dezembro· doe 177 5. (!) 
Com a Assigryatur'a d1e E! Rei com Guarda? é a _do M'inistro. . 

Reyút. na_Sec1·etm·ia de Estado dos Negocias do Reino 
no Liv. V. d:as Cartas , AZ.Varás, ·e Patentes. , a 

; foZ. 34., e impresso nà' Regia Ojfiâna Typog'l'âjiéa. 

- L 

? I 

~----~--------~ . ~.--~~----------~-~------0) · Vid. o Alv/. de !t>B de: Janeiro' de :1:788, é 0 de ~6 d' Agósto •de 180'1. 

\ 
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EU ELREI Faço saber aos que '€ste Alvará de Declaração, e Am ... 
pliaçào virem : Que sendo-me presente em Cons:..'lta do Conselho da 
Minha Real Fazenda a grande diversidade de Contratos , e Nego
ciações, que cada dia apparecem na execução prática da cobrança do 
Subsidio Militar da Decima·, ·estabelecido, e applicado para a conserva
ção .da paz pública, e da defeza destes Reinos: Resultando dos mesrno&J 
diversos, e não cogi lados Contratos alguma perplexidade na fórma de 
os julgar; ou por serem omiltidos nas Leis, Regimentos, -Al va rás, e 
mais Ordens, que os dispuzerão; ou porque para os identificar com o es
pírito da Legislação se não conforma a intelligencia dos Minis tros no 
literal sentido de todas as sobreditas Disposições, que pela multiplicida
de das convenções geraes de todas as gentes em cornmum, . nu nca po
~ião compr~hender todos os casos delles; e achar-se literal, e especifi
camente expressos nas sobreditas Leis, Regimentos, e Alvarás para os 
prevenir: Supplicando-me o mesmo Conselho lhe désse algumas Regras, 
certas, e invariaveis, por que se governasse em torlos os casos contro
versos , que me consultou. E depois de ouvir sobre todo o referido al
guns Ministros do Meu Conselho, e Desembargo, e outras Pessoas dou
tas, e zelosas do set·viço .de D,eos , e Meu, com cujos pareceres me con
J'ormei: Sou servido ordenar o seguinte. , 

L Por quanto pelo Paragrafo Vinte e oito do Titulo Terceiro do Re
gimento das Decimas de nove de Maio de mil seiscentos sincoen La ~ 
q uatro, mandado observar pelo Alvará de vinte e seis de Setembro de 
mil setecentos sessenta e dous, e pelo Paragrafo Terceiro do outro AI-, 
vará de onze de Maio de mil setecentos e setenta; he determinado po
der-se recorrer a Mim como Rei, e Senhor por via de Queixa, on de 
Recurso: Sou servido declarar, que o referido Recurso extraordiQario 
de nenhuma fót·ma se deve entender prfi!terido o ordinario da A ppella- . 
ção, e Aggravo para o Conselbn da Mioha Real Fazenda, corno se a
cha estabelecido. E Ordeno se cootinúe a praticar, ficando sempre com 
tudo livre ás partes , depois daq uelle meio ordinario, o outro extraordi
nario de Recurso á Minha Real Pessoa, para lhe defirir por via rle gra
ça como for do Meu Real Arbítrio. 

li. Havendo-se agitado muitas, · e muito diversas questões sobre a. 
rleducção, ou izenção da Decima nos bens de raiz das Communidades 
Regulares, e Seculares; das Casas de Misericordia; Hospitaes; Alber
garias; Admif!istradores de Capellas significantes; e ouúos semelhantes 
lugares, que tem pertendido ser escusos da mesma cootribuiç'ão; deci
dindo-se com variedade notavel de Votos as questões vertentes sobre os 
ditos bens: Para fazer cessar de huma vez as referidas dúvidas: Consi
derando, que a paz, e socego público, e a defeza des tes Reinos, · que 
interessa 'igualmente a todos, constitue Causa nã9 só Pia, mas Pia de 
ordem superior a todas as outras Causas Pias; com o excesso que vai da 
Causa P ública, e Commua de toda a Monarquia, e de todo o Corpo 
Collectivo dos Vassallos della, á Causa Particular de cada bqma das 
Corporações delles, por mais Pias qu~ sejão; as quaes não poderião aliàs 
dE~ alguma sorte sobsistit· , se ao Reino , em que existem, faltassem os. 
meios necessal'ios para se co.nservar, e defender: Mando, que sómente · 

----------------~--------~--------------------------------------------------~t 
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sejão izentos do pagament-o ·Ôa Decima os bens chs .primorcli aes funda
ções, · e Dotações dos Mosleir:es, Con•ventus, l1gTejas, Casas de M is e ri~ 
cordia, Hospitaes, e Albergarias: Pagando-a de todos· os mais bens, . 
que tiverem com qua.!quer applic;H(ào qtle seja. Da mesma sorte serão 
·sujeitos ao pagamento àa referid a Decima todos os Adminis 1radores d e 
·Capellas signi fi cantes: Devendo-se te r entendido, que as mercês dos ou~ 
tros superv e nientes ~ens, e as di s pe nsas p ara os posstÜí"en1, não pod ia 
·nunca ser visto toterareru, que além do prejuízo pübli'co de sePf'rr: t.ira
dos do Commencio, fi cass~>m desoh t' ig:1dos do Encargo 'Real ue c gncot
r erem para a• defeza d<.> Rc•ino, a q ue pela soa mesma na tu reza siH.> su 
j E' itos por hum intrinseeo encargo, çlo qual não rodiã0 ser ·escusos sem 
litera•l, posüi v a , e especia l .gra'<~a em .. nada do Thrt, tw : Como com e>s
tas indi·;:;pe·nsaveis ·causas tenho D eternünado nos À h·a·rás de li cent;a , 
que para edifiear propriedades Fui serv·ido conceder aos Cunegos l{e 
grantes de Sauto Agos•tinh0 , ao Provincial (la Orclem dos P•réga Jô'rf·s , 
aos Carmelitas .Oescalttos, e aas Erernilas Descal'ç0s de SarJ'lo Ag~s ti
nho. 

III. Mando, que po t· nenhom ·caso sP imponha aos 'Crédore>s ao h,· i ~· a· 
ção de pagarem ·a Decima cun tr:a a literal Oi~ pus it?ào do Para;.; ralo Vw~ 
te e dous d·a i"rovidefl'áa, e Resolucão Q.t~arta de dezo1 1o Ôf' ~ ~~iuhru 
de mi•l setecentos sess enta e doHs, q•ue ·só a maneia Cl•b rat' dus df vt•d•J
r~s : E qua·ndo se não possa fazer exigiveJ, ou por fill f'ncia, (l D p . H· ltti~ 
g1?sa, se p roceda na conformidade clo que a este respeilu t ~Hlw Deter-
1111 nado. 

JV. Ma•n·d0 'O etro sii:n, que sem emnargo ·d0 disros•to na Hesolu~ i\' r) 
Tt>rceira de> p;rimPiro de Junho de roi! seLPcen1os e se'l<>nta, pt~ss u o 
.Constlho ad w i1tir a todo o t <?mpo o manifesto de quat'squer dívi.ias; 
·quHB lo conhe-c"Pt que- não pruccJeo dólo em as não d eclaJ·ar: O qne se 
entenderá porém debaixo da c.Ja.llJsula de se não acha·rem Jenu ne i,;~~Ja s as 
dívidas ao tem13o qt;c se manifestarem. 

V· Sen<io da M inha Real in t.eoça?, que torlos pa g nPm 11 Dt><"Íil a d1)S 
lucros, que tiverem, não he porém dt>Jia exi girem se Dt>cimas daqut>J
les la~rGs, que ·po'l· muitos, e div e rsos aconteeimentos Sf' não rea:r~bt-'m; 
reduzmdo-se os 'credHos clelles a faJJidvs, ou a htigi usos : E rwtes cAsos 
s: · deverão dar ao manifeste com es'tas d•eclarações, ot! a·inda avr h.t
rem-se a respeito dos futuros contin~·p ntes: :Em, tal for·ma, qüf exclUin
do-se sempre o dolo, que ju·sta, e juridicamente se possa presumir, se 
proceda a este respeito pela verdade sabida; podendo o ConsPlho con-

• ·13ultar-me nos ·casos occurrentes, em que houver variedade de V oü.-s, e 
ta ma teria delles fo1· digna de suhit· á Minha Real Presençá . 

VI. . Todos os pleitos, que estiverem julgados contra o que assim a 
tenho ordenado: Determino, que sendo novamente propostos no CunsP.· 
~ho ,· sejão nelle decididos na sobredita fórma com a mesma Jurisdicção 
Vo1untaria, com que se proferír;ão os primeiro's déspachos . 

. VII. Por quanto muitos Crédores, e Devedores dístratão as suas dí
VIdas, , descuidando-se de requérerem as Verbas dos re feridos distra~es, 
e causão assim desordem, e aHeração nus Livros das Superintendencias; 
PQr·que suppoPJ.Oo ,es tes as · dívítlas ·. existen~es. , quando se .trata das co
branças as achão extinctas, e se lhe faz po1· isso necessano reforma.rem 
os la ncamentos com descommodos e detrimentos g1·aves: Determino, 
<lUe logo que distratarem quaesqu~r dívidas, fiquem os de.vedores d~} ... 
l~s obrigl:ldos a pequererem as Verbas dos distrates no preciso termo d~ 
VInte dias~ contínuos, e peremptorios; debaixo da pena de pag·a rem a 
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Decirpa de todo o tempo,. que retardarem as sobredidas diligencias. Com 
declaração porém, de que mostrando os ditos devedores 1·n continenú, 
que tiverão invencível irnpedimPnto para effeitua'rem as sobreditas Ver
bas de dis trate, fiquem desobrigados, e snj t>ilos á referida p <> ua aquel
]es Ministros, Escrivaes-, ou oulras quaesquer pessoas , que volunlqria
mente houv erem causado os taes impedimentos invencivds , e proveni-: 
entes de factos de terceiros. 

VIII. Porque á .Minha Real Presen~a chegou lambem, que diver
sos d enunciados pe rLendêr·ão excluir as denú ncias cont ra elles dada em 
Juizo; apresentando manifestos informes, e sem datas, com a vehemen
te prf'sumpção de serem anti-datados, e extorfjuidos aos Ollieiaes, que 
os passárào: Mando, quanto ao .. prelerito, que as sobreditas denúncias 
se hajao por provadas~ não obs tantes os referido rnanifest ; em qu an: 
to os denunciados não justificarem verbal, e sumntariamente, que uào 
esteve por elles a omissão de os fazerem no tempo opportuno, com a
<]Uellas plenissimas, e liguidissirnas provas, que sempre incumbem a to
dos os que tratão de excluir a presumpção de Direilo, que nestes ca
sos estará sempre contra os mesmos de nunciat.los: E quanto ao futuro, 
que semelhantes manifestos informes não st>jao mais attendidos: Que as 
partes, que os aprese11tarem, sejão condernnadas nas penas, em que 
tiverem incorrido, como se elles não PXÍ ti sem; e que os Escrivàes , e 
Officiaes, que os lavrarem, fiquem privados de seus Oilicios, e inhabi
]itados para ntrar em outros alguns de Ju tiça, ou Fazenda. 

IX. Ampbando, e rl ec larando o Paragrafo D ze das Kesoluções do 
primei1·o df' Junho de mil setecentos e setenta: Mando, que nos bens de raiz, 
que CfJ n tituem a Jegrtiruas dns filho ; e as respectivas porçõf's dos Co
herdeiros, se não deve lançar 0Pcima, senão á totalidade do rendimen
to delles, em quanto estiverem no acervo commum pro ÚICliviso: E que 
depois das partilhas se lance em particular a cada hum dos Coherdeiros 
peJas quolas p ·•rtt>s, qne a cada hum de iJes pe1·tencer: Observando-se 
literalm ente a respeito do dinheiros a juro, que houver nas heranças em 
dívida aclivas , ou passivas, a literal Disposição do ~obredito Paragra
fo Doze. E Mando outro sim, que mais não torne a vir em duvida a 
quesU'io de se lançar Oecima ás·-iornas compensativas dos maiores valo
res de bens, com que ficão aquelles que as fazem, e as recebem; da 
mesma orte, que por estas compen ações ·se não lançárão até agora Si
zas, nem cobrárao Laudemios, guando são Enfyteuticas. Pürém no ca
so em que as n•ff'ridas tornas fiquem vencendo juro nas mãos dos her
deiros, que as devem fazer: Ordeno, que se observe o disposto Para
grafo Doze das Resoluções do primeiro de Ju nho de mil setecentos e se
tenta. 

X:. Semelhantemente declaro: que o pngamento das Decimas impos
tas nos rendimPntos dos Predios urbanos, e rusticos, não tocão aos In
quilinos, que de novo entrão nos arrendamentos dell Ps, para responde
:rem pelos seus Antecessores: Que são devidas pelos donos dos Predios, dos 
quaes se devem cobrar executivamente nos seus devidos tempos: E que 
faltando os respectivos Superintendentes, e Officiaes á arrecadação del
las, devem ser responsaveis pelas suas Pessoas~ e bens nos casos de fa
leocia pelas exacções , de q11e farão incumbidos, não havendo cumprido 
com ellas no tempo de hum anno, contioúa, e successivameote conta
do desde o dia, em que as sobreditas Decimas se houverem vencido na 
conformidade dos lançamentos, que lhes hobverem sido entregues no~ 
tempos opportunos. 
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XI. Havendo mostrado a experiencia as desordens, confusões, e in
convenientes, que se seguirião de se não cobrar a Decirna dos Criad~s 
pelas mãos dos seus 'respectivos Amos: Ordeno, que da publicá<;_ào des
te em diante haja de ser retida a Oecima dos Ordenados dos Criados,. 
Criadas, e Feitores nas mfios de seus respectivos Amos, e por esles pa
ga; ordenando-se aos Superintendentes. que assim lho declarPm, para 
nos actos dos · pagan et}tos (._J S _mesmos Ordenados lhes fazerem os c~m
}Jetentes descontos· .1as respectivas quotas partes, em que os sobr_edlto~ 
Criados, e Feitores se acharem obrigados ao referido Subsidio. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Inspector Ge
ral do. Meu Reai Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Junta dos 
Tres Estados; Conselhos da Minha Rn.l Fazenda, e do .UILramar; Me
za da Conscienc.ia, e Ordens; Senado da Camara; Governadvr da Re
là<(ão, e Casa do Porto; .Junta do Commercio destes Reinos ., e seus 
Domínios; e a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, 
Magistrados de Justiça, ou Fazenda, e mais Pessoas, a quem o conhe
cimento deste Afvad pertencer, que o curnprão, e guardem, e façfío 
inviolavelmente cumprir, e guardar, como nelle se contém, sem dúvi
da, ou embargo algum, nào- obstantes quaesquer Leis, Regimentos, 
Alvarás, Disposições, Decretos, ou Estilos contrarias, que todas, e to
dos para este effeito sómente Hei por derogados, como se de todos, e 
cada hum dE'lles fizesse especial, e expressa menção, ficando aliàs sem
pre em seu vigor. E ao Doutor Antonio José de Afl'onseça Lemos, do 
Meu Conselho, é Desembargarl0r do Paço, que serve de ChanceJJer Mór 
do Reino~ Ordeno, que o fáça publicar na Chancellaria, e rPgistar em 
todos os Lugares, em que se coslumão registar sem elhantes Alvarás: E 
O· Q~riginal se rerneLterá para o Meu Real Archivo da Torre do Tumbo. 
Da,do em Bancas a 14 de Dezembro de 1775. = Com a Rubrica de Sua 

. Magestade. r 

Regist. na Secretaria de Estado dos Neqocios do Rez·
no no Lz·v. V. das Cartas, Alvm·ás, e Patentes, aja!. 
40., e lmpr. na lmpressáo Régia .. . 

K · 

/ 
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ANNO DE 1776. 

D , . 
OM JOSE por graça de Deos Rei de Portugal, e dos Algarves d'a• 

quem e d'além mar, em Africa Senhor de Guioé, e da Conquista, N á .. 
vegação, e Commercio da Ethiopia, A rabia., Persia, e da In dia , &c. 
Faço saber aos que esta Carta de Lei virem: . Que em Consulta da J un· 
ta das Confi1•mações Geraes Me foi presente, que sendo o Officio de Con· 
tador da Fazenda da Cidade de Lisboa, na sua instituição da maior irtJ.., 
portancia para a boa arrecadação da Minha Real Fazenda; se acha pre
sentemente reduzido qua i a nenhum exercício pelas mais uteis Providen
cias, que tenho dado, depois que fui servido palf'l Minha Carta de Lei 
de vinte e dous de Dezembro de mil setecentos sessenta e hum crear 
hum Thesouro unico, e geral p:..ra nelle entrarem, e sahirem em gros
so os Cabedaes pertencentes ao Meu Real Erario; e pela outra Lei com 
data do mesmo Dia, Mez, e Anno reduzir áunica privativa, einvaria- · 
vel J ul'isdicção do Conselho da Fazenda todas as ma terias concernentes 
a el!a, que necessitassem dos ·exerci cios tias J urisdicções voluntaria ~ 
e contenciosa, com lotai exclusiva de todas as outras Jurisdicções: E 
por quanto pela publicação destas Leis os Almoxarifes, sendo até áquel
le tempo Juizes dos Direitos Reaes, e Executores das suas Receitas, fi
cárão sendo sicnpli.ces Recebedores, e para occorrer á exp ediç ~'lo pos ca
suaes incidentes na arrecadação, e cobran~~a das Rendas Reaes dos Al
moxarifados tia sobredita Contadoria: Fui outro sim servido pelo M eu 
Real Decreto de dezaseis de Janeiro de mil setecentos sessenta e dous 
fazer os referidO$ incidentes da Jurisdicção privativa do Juiz, ele India e 
Mina, com Aggravo ordinario para. o sobredito C(JOselho da Fazenda: 
Por quanto pelas sobreditas Disposições ficou cessando a. Jurisdicção con
tenciosa, que antes nos ditos Almoxarifados tinha o Contador da Fazen
da por Appellação dos sobreditos Almo.xarifes; assim como tamb em a Ju
risdícção Economica, que o dito Contador tinha pela inspecção sobre as 
Mezas dos referidos Almoxarifados, depois que Eu tambem ·Fui servido 
pelo Alvará. de dezaseis de Dezembro de miJ setecentos setenta e hum 
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crear hum Snperinlenclen te Geral dos Contrabandos, e Descaminhos da: 
Miqha Rr'al Fazenda; e ampliar-lhe a Jurisdicr.(ãu pelo o.utro Alvará de 
v in te df' Maio de mi l setecentos setenta e quatro, para por si visitar to
das as Cêisas de Despacho da Ciuade de Lisboa, ú excepqão sómen te das 
trt's Alfandegas dt'J'Ia; ficando-lhe todas as outras Casas , e Mezas de 
Dt>spacho inleiramente subordinadas pa1·a exam inar -o que nellas. houver 
digno de reformar-st>; e Me dar cuota do que requer o auxilio de novas 
l~rl)videncias: E ate a Juri sJicção, qu <:' o mesmo Contador da Fazelllla. 
t1 v era como Juiz Conse rvador do Con tra :o das Ca !·Las de Jog·ar , havia 
j)assado pelo outro Alvará de trinta e hum de Julho de mil setecentos 
sessenta e nove para o· Juizo da Conservatoria da Junta do Commercio : · 
De sode que nos . ref,~ r idos termos só cr.1nserv a v a o Contado,~ da Fazenda 
a facl.ura dos Lançam entos das S.izas dos Lugares do Termo da sobre-

. 1:lit.a Cidade Je Lisbua, e de algumas Villas da mesma Contadoria; com 
os Olncios annexos de Chanceller, e Executor das Dizimas da Chancella
ria dos .Contos, e Cidade: Sendo a liás esles de tania importan<'ia, que 
nao podem ser bem servidos, senão por Minis tros de Letras, que tenhão 
a Juri.sprudencia competente, assim para defirir nos di los Lançamen_tus 
das Stzas; euja factura, e presidencia por isso nas Coruarcas do Remo 
forão encarregadas aos Mll1istros de Letras ·na conformidade do Regimen
to dos Encabe<iamentos das Sizas, e do A:! vará de treze de Janeiro de 
mil quinhentos e oitenta; como tambem para na Chancellaria examinar 
as ~entenças dos Cor·regedores do Civel da Cidade, do Ouvidot· da Al
fandega, e do Juiz de Iodia e Mina, Ministros todos de primeiro Banco, 
e ainda de 01.1tros de maior graduação, que costumão ser Conservadores 
das Nac(Ões Estrangeiras, pot· haverem sid0 as Conservatorias desmt>m
bradas dos sobreditos Juizos; pois que achando gue deve glozar alguma , 
das .ditas Sentenças, tem de communicar com ague!les mesmos Juizes as 
<l?vtdas ua fórma, que o dispõe a Ordenação' Livro Primeiro, Titulo 
-Stncot>nla e lres; e flnalmeute para proceder nas execuções das Dizimas,.. 
ser neéessario que possa bem entender as Disposições dos Regimentos 

7 

e das mais Leis respectivas, para defirir conforme a Direito, por nao 
ser Executor mero, como até aJYora he o da Chaocellarja d.a Côrte; mas 
.juntamente haver de conhecer do mereP,imento dos Embargos, com gue 
as Partes se oppuzPrem nas Execuções, como de todas as mais causas , 
que das ~esmas J?izjmas tiverem origem com A ppellaçãa-, e Aggravo 
para o JUJzo da Coroa : Tendo-se rPconhecido tanto esta deformidade, 
que com o motivo della se havia concedido ao di lo Contador hum Ouvi
(lor Letrado, nomeado pelo Conselho da Fazenda; o qual costumava ser 
num Advogado dos mais ordinarios, t>m C]Ut!lll, por . ser pago pelo dito 
.Contador, carregava o pezo assim das Execuções das Dizimas, como 
das mais causas, e requerimentos da Contaclo.ria; e a quem pelo orde
.nado ser modico, facilmente os Contratadores captavão com os prPjuizos, 
communs, que resulta vão das frequentes oppressões, e vio\encias contra 
a!? Partes, com o pretexto de zelo da Real Fazenda, e ouLras vezes com 
graves prejuizos della, além do bem , notorio inconveniente de servirem 
cumulativamente ambos os ditos Contador, e Ouvidor da Fazenda; sen
do hum subalterno do outro, e dependente da vontade daqu.elie a mais 
a~ pia, ou restricta serventia, conforme o número dos P?Pels, ~e nPgo

_ClOs, de que o queria encarregar: E tendo a tudo consJdera<(aO; que
r:udo por h uma parte. arranca~ Je hum a vez pelas raizes· toda a ?Ppres
_s::o, e violt>ncia das Padf's; e peh outra attender á me lho!' admmlstra
çao da Justiça, e arrecadação da Minha Real Fazenda; confonnando-me 

I ' J( 2 
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com o parecer da mesma Junta: Sou servido Ordenar aos ditos respei
tos o seguinte. 

I. H ei desde Jogo por extinctos, cassados, e abo lidos, como se nun· 
ca houvessem existido, o emprego de Contador da F azenda da Cidade 
de Lisboa com todos os Officios, e. incumbencias · da Conta doria , qu e se 
declarárão no Capitulo Setirno do Alvará da Regu lal(ii. ll de vint e e nove 
de Dezembro de mil setecPntos sincoenta e tres E Mando , que a Ju
risdicçào Economica, que o dito Contador da F azenda ainda conserva
va, ass im nas .Mezas, e Casas de Despacho da Contadoria, como em 
todos os mais Almoxarifados, e em quaesquer outras Rendóls R eaes pE'r
tencentes á mesma Contadoria, fique unida; e · passe para o Superin
t ' nden te Geral dos Contra bando~. e Descaminhos da Minha H e ai Fa
zenda para a exercitar em toda a dita Contadoria; sem que por isso lbe . 
haja de accrescel' ordenado algum, e só haja de levar os. próes, e pre
calços, e mais emolumentos concedidos ao sobredito Contador da Fazen
da. E o Escrivão da Superintendencia, a que fica anrwxa a referida Jl!l
risdicção , PXp dirá as Ordens, Provimentos interinos, e todos quaesquer 
outros Summario , e Processos, qoP a ella respeitarem, e que forem man
dados ordeuar pPlo sobredito Superi ntendente Geral dos Contrabandos, 
e Descaminhus da Real Faze'nda. ·, 

II. HPi oulrosim por bem: Que os Lancamentos das Sizas, q:Je até 
agora fizera o dito ContJdor da FaZf'nda, fiquem pertencendo da data 
desta Lei em diante aos respPctivos Minis tros Crimioaes dos Bairros, 
que o forPtn dos Lugares do Termo da Cidade de Lisboa, Cabeças dos 
Bamos : E os Lançamentos das Sizas das Villas comprehendidas na Con
tadoria, fiquem assim mesmo pertencendo nas Villas de Alverca , e de 
Alhandra ao Prov edor da Comarca de Torres Vedras: Os quaes Minis
tros, que hão de pn·sidir nestas Reparti~ões, e Lançamentos, os farão 
da mesma sorte, que o praticava 0 dito Contador da Fazenda; e expe
dirão todus os negucios, que a elles tocarem com os Escrivães, que fo
rem ante e lles, na conformidade, que dispõe o Regimento dos Encabe
çanwntos das ~iza . 

111. ,Item: Hei por bem unir a Cbancellaria dos Contos , e Cidade 
com a Chancellaria da Côt·te, e .Casa da Supplicação, a hum só, e uni
co Chancellér; sem que por isso tenha mais que o Ordenado de Cbancel
lér da dita Casa da ..., upplicação; e só possa haver os próes, e precalços, 
e emolumento , que pf:'Jo dito t>mprego tinba o Contador da Fazenda. E 
tendo o di Lo Chanoellér dúvida em passar alguma das Cartas, e Sen ten
ças pertencenL s á Chancellaria dos Contos, e Cidade , se dE-pois de a 
communicar com o Ministro, que a houver passado, se não concordarem: 
Mando, que vá tirar a dúvida, levando-a com a Gloza á Ca a da Sup
plicação, como forào até agora, sem embargo da Disposição da Lei do 
Reino mandar tirar a dr.ívida com os Desembargadores do Paço ; e se 
procederá nella na mesma conformidade praticada com as Sentenças per:.. 
tencentes á Cbancellaria da mesma Casa da Supplicação. 

IV. Perante o mesmo Cbanceller continuará a servir o Escrivão, que 
tamb~rn o he da Executaria das Ojzimas da Chancellaria dos Contos, e 
Cidade; da mesma sorte, que servia perante o Contador da Fazenda 
com livros, e repartição separada da outra Chancellaria da Casa da Sup~ 
11licação. Attendendo porém a que os Thesnureiros, e Almoxarifes ficá
rão sendo simplices Recebedores, e por isso com menos trabalho ; e ser 
informado achar·-se vaga a propriedade do Officio de Recebedor da Chan
cellaria dos Contos, e Cidade, que nao tem incompatibilidade com o Of-
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ficio d e Recebedor, que he juntamente da Cha nc e llaria M ór do Reino, 
t> da Chance lla ri a da Casa da Snpplic;H(à.O: Sou s ervido unir estes ires 
Ofiicios a hum só , e unico Recebedor. O qual ·haverá ror todos estes 
tres Officios dFJ s e u O rdf'nado oitocentos mil reis ·, st•m mais alguns e mo
lumentos, pela Min ha l{e a! F Rze nda: A s a ber; qnatro ce n tos ,mil réis pe - , 
lo rendimento da Chaocell a ri a Mór ; d uzen tos m il ré is . pelo ren dirpento da. 
C.hancellaria da Casn da Su ppli c a çiio; e ou t ros d uz entos rnil réis pelo ren
dimento da Chancellari a dos Con los, e C idade : Com d ecl ara ç~lo, que sem 
pre est~s recebim entos se fa rão c om a m esma se pM açã o até agora pra ti
cada ; e assim ~ em elh a ntem ente com entrega sc.>p a rada no fi m de cçld a. 
hum mez em o rlito Me u ThPsomo Geral.. E havendo de 1flr al j)·um Fi el 

I ~ 

para a arr ecad ação dos dinheiros pelo)1uiudo, ell e Recebedor o pode rá 
Jlomear com npprov aç<Yu do Conselho d·a F azenda"; pagando-lhe po rém á 
sua ?u .s ta; e fic ando ig ualmente responsavel por qualquer. fa!la, ou des
tamioho. 

V. P <D r quànto na dita C hancellaria dos Corntos, e €idade , al~m do 
Porteiro, que sempre hou ve , se estabeleceo outrosegundo, que parael
]a yassára por :A lvará de ~ Ll a lro de Março de mil ,setecentos quaren~a e 
se1s , para servir nos pape1s das duas Varas dos Co1·regedoL·es do CIVel 
da Cidade, que ·então forão creados em ]uO'ar dos Juizes do Civel ex tine
tos; e he superflua semelhante serventia, q~ando se póde muito bem exer
cer ~om a dos outros papeis das mais Varas, e dos outros Juizes, eCo~
servat.orias por hum só, e unieo Porteiro: Mand_o, que o segundo elos di
tos Porteiros, r espectivo ás Varas dos Corregedores do ClveJ da Cidade, 
fique desde logo extincto, e ab0lido; pagando se-lhe só mente, em quan
to vjv? fOr, quarenta mil réis cada anno pelo rendimento da mesma .Chao
cellé\na; e cessando estes inteiramente pelo fal ecimento do sobredito ~e
gundo, e desnecessario Porteiro. E Mando ontrosim, que ao sobredito 
p,rimeiro Porteiro não possa accrescer outro Ordenado além do que o que 
Ja t~m de duzent'os mil réis pelo rendimento da Chaneell:;nia dos Contos, 
e Cidade, e só sim pod e rá levar os mais próes, e preca!çns , e e-molu
mentos, que o dito segundo Porteiro tinha pelos pape is das ditas Varas 
das Correições do Cível da Cidad e : E is ~o não obstan te a Regulação em 
cont-rario. ._, 

VI. Item: Mando, qu.e de buma, e outt·a Chancellaria se fação as 
Audi-encias nos mesmos dias de Segund.as Quartas, e Sextas fe iras , não 
sendo alg um delles dia Santo de guarda; 'e o Revedor, que he da Cban
cellaria da Côrte , e C as a da Supplicaçfio, reverá tanto em huma, co
mo em outra Chancellai'ia as Cartas, e Sentenças, sem qne por isso leve 
rnais Ord enado, que o que tem pago pelo rendimento da Chancellaria da 
Casa da Sapplicação; e só poderá levar os emolumentos de. trinta e s eis . 
r éis por cada huma d.as d it as Cartas,· e Se ntençns que revir. E .M àndo · 
üUtrosim, que da dat~ desta Lei em diante se não admittão, nem pas
sem pelas referidas Chancellarias Cartas, oli Sentenças, q ll€- não s•ejão 
formalizadas, e escritas em boa letra , e bem intelligivel ; reprova-ndo 
nellas, e em todo o Processo, e Escritura toda a le t ra .de caracteres.eo
cad~ados, como até agora se tem praticado; e que fazião ilntperceptivel 
a leitura das •uesmns Cartas e Sentencas. E para que os· Escreventes 

~ ' ' E . ~ ]Jossão na sobredita maneira faze.r as Cartas, e Sentenças, os se~Jvaes 
lhes não poderão dar menos de quarta parte, que montar a Escntura, 
como he disposto na Lei do Reino sobpena cle incorrerem nas penas, 
G~e sãd impostas aos Officiaes, .que' levão mais do conteu.do em seus Re .. 
gunentos. 
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VII. Item: Mando, que depois de revistas, e assignarlas as Cartas, 
e Sentenças peloChancellér, cada hum dos di tos Porteiros fará conduzir, 
as que respeitarem, e tocarPm á sua rt>partição, não para as casas dos· 
Escrivães, como até agora se fez; mas sim para as casas destinadas nas 
do Conselho da Fazenda, onde na mesma casa, e Meza se far á a publi
cação das ditas Cartas, e Sentenças em Aurliencia de ambas as Chan
cellarias: Fazendo cada hum dos respectivos Escrivàes os assen los no sPu 
Jivro; e assim mesmo depois se Janc;arão as verbas nos outros livros, se
gundo p~rtencerem á repartição de cada h uma das ditas Chance llari;-~s: 
Com declaração de que nenhum dos d1tos Escrivae~ poderá pertender as
sento no topo da Meza em cadeira; a qual sómente haverá nella, para 
quando fôr á mesma Meza o Ühance]!Rr, ou o Juiz Executor abaixo no
meado. E os ditos Escrivães se assentarão nos bancos espaldares· dos la
dos da Meza; ficando no prim eiro lugar da parte di:·eita o E~crivão 
da Chancelfaria da Casa da Supplica<fãO ; e da parte esquerda o ou
tro Escl'ivão da Chancellaria ·dos Contos, e Cidade; e abaixo de am
bos o Thesoureim. Assim mesmo prefirirá no l·ugar o Porteiro da Chnn
cellaria da Casa da Supplicação ao da Chancellaria dos Contos, e Ci
dade. 

VIII. Item: Mando, que tanto em ambas as ditas Chancellarias, co
mo nas ,Executarias das Dizimas dellas, se observe o mesmo methodo, 
que para se regerem os Olliciaes da Arrecada~ão da Chancellal'ia da Ca
sa da Supplicação foi estabelecido em vinte e hum de Maio de mil se
tecentos setenta e tres, e approvado pelo Marquez de Pombal, Inspec
tor Geral do Meu Real Erario, e nelle Meu Lugar-Tenente, em o pri
meiro de Julho do mesmo Anno. E considerando os grandes, e notorios 
inconvenientes, que se seguem de se extrahirem os livros , em que se 
faz o De·pacbo, e Arrecadação dos Dit·eitos, levando os os Escrivães, 
ou Official das verbas pam suas casas: Prohibo que os ditos O.fficiaes, 
ou outra a·lguma Pessoa, pussão levar da Casa da Chancellaria para as 
suas algum dos di tos livros: 01·deoando, que quando se não puderem for
mar no mesmo dia da A udiencia da Chaocellaria mais do que os Assen
tos das Sentenças, se accuse nelles haver-se tirado verba daquellas, das 
qne se houverem de lançar no Jivro desl i nado para ellas: Ficando na 
mesma casa da Chancellaria par a este effeito as Sentenças, para irem 
os Escrivães, ou OlliciaPS das verbas no dia s·eguinte; e sendo dia San
to 1 no outro dia, á mesma casa da Cbancellaria lanC(ar as ditas verbas, 
que houverem ficado da A udiencia proxima precedente. 

IX. Item.: Pot· quanto para melhor expedição das A udiencias da Chan-· 
cellaria da Casa da Supplicação se crearão dois Officiaes para ajudarem 
o Escrivão della, com Ordenados pagos pela Minha Real· Fazenda; e es
tes .Officiaes devão ser Pessoas de zelo, fidelidade, einlelligPncia naes
critllração dos livros, em fórma que as Receitas, posto que lançadas pe
Jo Escrivão, hajão de ser com metbodo, e regularidade, que em ,ende as 
confusões, que até agora houve: para assim melhor ajudarem, e dirigi
rem os mesmos Escrivães, que regularmente não tem toda a intelligen
cia da referida escrituração: ManJo, que estf's Oiliciaes não sejao no
meados por algum dos ditos Escrivães da Chancellaria: E que estes Of
ficios fiquem reduzidos da ·data desta Lei em diante a Serventias Pes
soaes amoviveis; e se ponhào em concurso pelo Conselho da Minha Real 
Fazenda, para serem provída n lles Pessoas com os referidos requesitos 
em ambas as Chancellar.ias. E cada hum delles na sua laoçar:i diaria
mente as verbas das Sentenças, que rJel·as ditas Chancellarias fizerem 
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transito; corno tambern para dPpeis, «quando as P'rur-tes; não ~i.er ctn1 VB"' 
}untariamente pagar a Dizima, haverem d,e e·xtrahlir Cer tidões da!? mes~ 
~as verba-s; cojvs _a:,sentos, eom~ . as ditas.. Ç<e rt!dões, serã0 9empr~ as'" 
liilg,nadas pdOl Escnvao da resp e c~n~a Cbane.~ehana. _ . .. · 

X. Item: A Hendendo' se.r tambem leigo o J111iz E11'1eCUÜ>r da·s D~zima:s 
da Ghaneella r-b. da Casa da Slllipplicação.; <!l q.líl•al por· iss0- todas as vezes·? 
que· as PaiFtes se o:p-põen1 eóm e-n'lharg(o)s na E,xee[!)·ç-ilo ,_ não póde eo.:.i};b€-
eer do met:eoim cc nto 'delles, c he ob.rig·ado . a reilíle>ttellos ao t>esemldar• 
gador J 01iz cl.a Chanc•Pif.aria. cla meslíl'Jla C,1sa ·u-a Stlf"fJiicaçãío· j:Jat"a ne!La- os 
fazer pt·oeessar, e defirir- com os Arlju:11t1Ds a fim.a.l; vindl)l por es.ta fórn1a 
a 1·esultar maior dremora nas Execuções; além d•a n·otoria V'eXiação pFati~ 
ea:cha pelo- dito. J u·i,z Exe4:llt€Jr com as 1 ''ad~s . co,Jil~ o pretflx·~o do ze,Jo da 

. _Real·, Fazeuda: Matll·Jo, que(!)> di.to Ofll-c:áo de· Juiz mero Executor das 
1 

Dizimas· da Chancellaria da Casa d.ao Supplicação fique e-xtifrl.cto, C0FI)O 

s.e nu»ca bo.lllv.ero existido: _E. Mando ®ub·CJ ·S•im, que o dito Dªselllbu .. 
garlor Juiz da Chancellaria d·1 Jl.ilesma Casa da 81;.1-ppHcaçàe> s€}a o E.xe..i 
cutor das Dizimas, assim ela dita Chancellaria da Casa da SupplicaçàÓj 
como da Char·JCellad.a dos Conlos, e Cidade; e sirvão p~J!oa.J:Jte elle, hum~ 
e outFO Escri\·ão ~téUl sobre di~aos ChaoodJ.arias, como Escrivães, que jun
tamente são das Executarias d€-klas, com todas· {lS mais Oíliciaes de hu
ma, e outra; sem que por .isso haja o dito Juiz da Chancellaria mais al- . 
gurn Ordenado pela Mipha Real F<;1ze,nda; e só haverá das Partes os e
molumentos, que ' lhe sfío devi-ElEJs; e o que lhe he concedido pelo A)va
rá de dezoito de Outubro de mil setecentos e sessenta. 

X L E ainda que sendo Eu servido extinguir todos os Officios, ~m
pregos, e Inc:oJOOtbenoia& da C01ntadorita da Faieocla, e os mais Otliióos, 
n;nindo ou!ros fla fórma, que assima s.e contém;' é\lêm ·de não be.r p®r 
Sllla natureza nelles lugar o erro- do Direito ConsQetu.clinario, d~pois d~ 
reprovado pela Minha Carla de Lei cle vin-te e tres ·de Novembr9 de mil 
setecentos e selernta; nunca 0s Proptietarios poderiào ter Direito par~ 
pedir a C<'Jompe-nsação delLes; poi·s q1:1e sempre nas ·Cartas de semelhan
tes Officios se preserva a utilidade pública ao interesse particQlar de~!t 
Proprietarios; declarando-se l'lellas, que &ào concedidos debaixo da neces ... 
saria condição; de que no c aso de .se .e0'tinguirem, ·não fique obrigada 
a cousa alguma a Minha Rea[ Fazenda : Com tudo poF hum eff'eito da.' 
Minha Real Clenwncia l ·Iei por hem, e por gl"aça. ap(')senta·l' ao actual 
Contador da Fazenda Francisco Antonio Pa lhares com o Ordenado de 
hum conto e duzentos, nlil réis, que llie se:-á pago aos Qua.rteis no E'ra
rio Regio: Ficando ne-lle para este pagamento as quotas partes dedu.; 
zidas d~s ditferen~es Estações, e Al1noxarifados da sobr.edila Contado
ria, e da Chancellaria dos Contos, _ e Cidade, declaradas no sobredito 
Capitulo Setimo do Alvará de Regulação de vinte e nove de Dezembro 
de mil setecentos cincoenta e tres: E Hei outro sim por bem, e pe)l" 
g·raça.,. que os' mais. Officiae.s, que forem Proprietarios com legitimo tj-

1 talo dds Officios .extin.Giios, serido daquelles, em que antes da. Mimha 
Carta de Lei de vinte e tves de Novembro de mil setecentos e setenta 
se contemplava o erro do c-hamado Direito Consuetudinario; ou sejã() 
c?~ preferencia providos··.em outros Officios competentes; ou sejão g~~
tJficados com dez annatas .dos seus Or.denados, qlle l\'lande Jl1es sejao 
paga~ no M.eu Real Erario piDI' qualifficação, e J)espaches do .Marquez 
Inspeetor Geral delle. . . . 

· Pelo que: Mando á Junta das Confirmações Geraes; Meza do De .. 
. sembargo do Pat~o; Inspector G-eral do Meu .Eral'io Regio; Conselho da 
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Mjnha Real Fazenda; Regedor da Casa da Supplicação; Mt~ za da Cons
ciencia ~ e Ordens; Senado da Camara; Desembargadores, Correguue
res, Provedores, e mais Magistrados; Officiaes de Justiça, e Faz , nJa, 
a quem o conhecimento desta Carta de L ei pertencer, a cumprão, e 
g·uardem, e fação inteiramente cumprir, e guardar, como nella se con
tém, sem d9vida, ou embargo algum, e não obstantes quaesqu er Leis, 
Ordenações, Regimentos, Provisões, ou Estylos contrarias, que todas, 
e todos para e:-te e(feito sú tn ente Hei por b t> m derogar, · como se de to
das, e cada hum delles fizesse especial, e expressa mençãó, ficando a
Jiàs sempre em seu vigor. Mando ao Doutor Antonio José da Fonseca 
Lemos do Meu Conselho ~, Desembargad0r do Paço, que serve de Chan
celler Mór do Reino, que a faç~ , publicar na Chancellaria: Registando
se em todos os lugares, onde se costumão' registar semelhantes Leis: .E 
mandando-se a Origina) para o Meu Real Archivo da Torre do Tombo. 
Dada-em Salvaterra de Magos em 19 de Janeiro de 1776. ( 1) =Com 
a Assignatura de EIRei com Guarda, e a do Ministro. · 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Rez'no 
no Liv. V. das Cartas, Alvarás, e Patentes, a fol. 
44., e ~rnpr. na Impressáo Regia. 

•-*<-O>*- * 

Tendo mostrado a experiencia, que os dous Cor;egedor~s do Civel da 
Corte e Casa da Supplicação não podem nella bastar para o expediente 
dos muito~ negocias , que gravão aquell as duas va1·as sem ruina da sau
de dos Minislros que as servem, e grande detrimento das Partes, por 
não oaberem no tempo ' os despachos dos negocias occtHren l:es naqu,t>lles 
dou~ Lugares: Sou Servido crt>ar oulros dous Corregedores do Civel da 
Corle, para que dividindo-se por todos com igualdade os sobreditos des
pachos, poss<1o servir sem pt>rjuizo da sua saurle, e sem detrimento das 
Partes. A .LVJeza do Oesembargç> do Paço o tenha assim entendido, e f.a
ça observar. Salvaterra de Magos ~m 3 de Fevereiro de 1776. =Com · 
a Rubrica de Sua Mag-estade. 

Na Supplicação no Liv. 18 afol. 108. vers. 

:/ 

E x.mo e R. mo Senhot. ~IRei meu Senhor' vendo a petição da cópia 
inclusa; que á Sua Real Presença fez chegar pelo meu expediente Gon ... 
çalo de Sous~ Falcão, em que represeuta a notaria ~i~leocia, qae Vos~ 
sa ExcellenCJa lhe fez, depondo-o dos Lugares de .Mw1stro da Meza Ar
cebiscopal de Vossa Excellencia, que havia eccupade, por mais de trin
ta annos, e de Vig·ario Geral desse Arcebispado por. mais de. vinte e 'se
te annos havendo-o Vossa Excellencia confirmado nos di tos Lugat·es; 

' I . , e tendo-os servido com o mesmo ze o e prestlmo ate ao tempo que o sus-
------~---------·---·-------

( J) Viu. o Alvará de 19 de Julho <le 1794 • . .- . . .. 
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pendeo; sem que Vossa ·Excell enc ia para este pl'ocedirnento lh e fiz~sse, 
como devia, culpa; e sobre ell i\ o ouvisse , e lhe admiLti sse a sua df:'f~
za; para qu e no cQ.so de não ~er esta relevante, tivesse entào lu ga r a 
referida deposição: e não podendo dei xar de se fazer muito reparaveJ a 
indefectível Justiça do mesmo Senhor a celeridade, e ultraje. que Vos
sa Excellencia (usando de pod er absoluto) fez ao sobredi Lo VigaíiO Ge
ral: Manda Sua Magestade significar a Vossa Exc!:'llencia, que deve 

. logo restituir o referido Vigari1J Geral aos s.obredilos L!J gares, de que 
· não podia set· de posto , sPni'ío dep ;) is de haver sido citado, e ouvido, e 
de se guardarem no seu livra men to os termos, qne o direito Natu ral e 
Divino fizen'ío sempre impre teríveis, resultando da falta de observancia. 
delles huma clara violt>ncia, que se ...:ostuma faz er cessar peJo meio de 
Recurso, o que Sua. Magestadc Houve por bem obviar camarariamenl.e 
neste caso, att en dendo ao decoro do caracter de Vossa Excellencia, pa
ra o nào expôr á estripitosa publicidade do Foro nas circunstancias aci- ' 
ma referidas. Deos guarde a Vossa Excellencia. Palacio de Nossa Se
nhora d' Ajuda em 15 de Março de 177~. Marqúez de Pombal= Se
.nhor Arcebispo da Bahia. 

Nos manuscritos de J. d' Abreu Bacellar . 

. EU EIRei Faço saber aos · que este Alvará· virern· : Que tendo mostra .. 
do a experiencia a inutilidade da existencia, e conservação dos a~tigos 

·. Officios, e fo'rmalidades, que co·nstitu.lrão o Governo Economico do Al
moxarifado dos Fórnos de Val de Zebra, creado pPlo Senhor Rei Dom 
João Quarto., com o Regimento de vir)te e sf'is de Julho de mil seiscen
tos cincoenta e tres; e quanto he incompativel a observancia delle, de
:Pois que . por Decreto de dezar:wve d-e Julho de mil setecPntas · sessenta. 
e dous Fui servido mandar entregar á Junta da Administração Geré!l 
d o Provimento das Munições de Boca par a · as Tropas destes Reinos, es
tabelecida pelo Meu Real Decreto do ' primeiro do mesmo Mez, e Ao· 
no, os Moinhos, Fornos, e A rmazens daquella Real Fabrica, com tu
do o que era a elles pertencentes , para debai·xo da Direcção da dita 
J uota se fazer o provimento , e f~tbríco do melhor Biscouto; assim para 
as Minhas Armadas, como para as urgencias dos Meus Exercitos naE; 
occasiões de marchas; em maior beneficio da saude dos Soldados, e dag 
Equipagens das Náo;;, e Fragatas de Gue-rra, e com ~ maior utilidade 
da Minha Real Fazenda: Sou servido estabelecet· ao dito respeito o se~ 
.guinte . 

.Manuo, que desde logo fique extincto, cassado, e abolido, co· 
mo s.e nunca houvesse existido, o -referido Almoxarifado dos Fórnos de 
Vai de Zebra, com todos os seus antigos Re.gimentos,. e fôrmas de Go
verno; com todos os Officios de A lmoxarife, Escl'ivão, Fiel, Meirinho, 
Mestt·es maiores, e quaesquer outros Empregos, e Privilegias do dito 
Almoxarifado, ou da creação delle, ou de qualquer successiva amplia
ção; e com todos os .Ordenados, Ajustes., Rações , .e Propinas, ou. d~ 
costumes antigos, ou modernos; e tudo o que com os mesmos Officws_, 
e Iocumbencias se estabeleceo e concedeo pelo Alvará de · Regulação 
de vinte e nave de Dezembro' de mil setecentos cincoenta e tres. E 
Mando ()utro sim, que todos estes Ordenados, Propinas, ou Emolumen-: 

I . • L 
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tos se ris·quein dos Ass'entamentos nos Livros do Conselho de Minh9- Real 
Fazenda, para não poderem mais ir en1 Folha. 

Mando, que pela referitla Junta do Provimento das Mu.nições de 
Boca, debaixo de cuja direcção já furão feitas de Minha Real Ordem 
todas as Obras das ulti.mas reedificações do Edifit\io, e augmeulos d::~s 
Officinas da dita Real Fabrica; se continue o Govern0 Economwo d ~ l .:. 
]a no modo, que for ·mais util á Minha Real Fazenda, á conserv aç {l 0l 
da r;nesrna Fabrica; ·ao Provimento; e Manufactura do Biscolitq ., e á 
união, comrnodó, e serviço da Geral Administra<ião do Pruvimento da~ 
Tropas, e das Armadas: Fazendo desde logo as o,cc4rref1tes Nomea'(~oe s 
•de Adíninistrãdor, Fiel, 'Escrituraria, .Mestres Bi·scou t'eiros, e quaes.
·quer outras incurnbencias, que precisas forem na dita Fabrica: Ar.hi:. 
trando-lhes os Ordenados, que honverem de vencer: Conservandu .. se aqud
]es, qn"e bem servirem: E des.pedindo-se os que bem não cumprirem as 
suas obrigações, · pa•ra se n.omearem ou.tws nos seus Lugares: Tud0 ná 
f@rma, que se pratíca a respeito das mais Administrações do Provimei'l
to d·as Tropas: E gozando os sobreditos sórnente ' dos 'Privilegias, que 
lhes competirem pelo referido Decreto do primeiro de J-ulho de mil sete• 
centos s~::sse'nta ~e dous. , 

O Administraclor, que for nomeado pela. sobredita Junta, será 
encarregado; da Guarda, e Custodia ·dos E lificios, ·Móveis, Officinas, 
e Instrumentos, que se achão na Minha Real Fabrica; da Capella, em 
que se diz Missa nos Doming-os, e Dia·s Santos, para a ouvirem, assim 
os empregados na mesma Fabric,a, ~oll}o os Povos daquellas vizinhan
ç·as; d·os .Pinfuaes adjacentes, onde se faz em os decotes de Lenhas para 
(I co\n:smno dos Fóro0s; e das pequenas Hortas, ou Fazendas támi»Pril 
-adja·centes, que se costumão arrendar; para de tudo dar conta. como 
fazia o antigo Almoxarife; e assim como o deverá dar slilccessivar-n·ente 
-dos ·produetos das partidas de 'frrige; das, entregas d<!> BiscotJto; d'as 
-vendas de Farellos; e Semeas; e de todas as despezas, que fize.r; assim 
para a conservação dds réferidos Edificios, e Officinas; como para :o ex
pediPnte da labora<ião da Fabrica, e paga,mentos dos Jor~aes dos Obrei• 
1'0S, ·e Serventes, -qtl·e nella se ~mpregarem ·, tudo debaixo das Ordens 
-da sdhred'ita J unt·a. '" · 

Pelo que: Mando ·ao Marquez de Pombal, do Meu Conselho de 
Est:ado·, Illspec'tor Gemi do Meu Real Erario, e Presidente da Junta 
da Administração das Munições de. Boca das Tropas destes Reinos; · ·ao 
Conselho da Mi•nba Real Fazenda; e a todes os'.M!lgistra.dos ,· e Pessoas, · 
a quem o 'eonhecimento deste Alvará pert~ncer; q-ue() cumprão, P gtlfar .. 
dem invi_olavelmenle, como nelle se contém, sem embargo de quaes·qu~r 
Leis, Regimentos, Disposições, \ ou Ordens em contrario, porque to
das, e todos de Meu Motu-proprio, certa Sciencia, Poder Real , :PII•e
no·, e Supremo, para este effeito sómente Hei por derogadas, ticando 
aliàs sempr,e ·em seú v·igor: E valerá como Carta pass11da pela Chance')., 
Jari a, posto que por ella não :passe ., e que o seu effeito haja de ·durai:' 
mai·s .de hum, e muitds annos, não obstantes as Ordenações em Co'nl!ra
rio: Registando-se nos l:Jivrós 1 a' que pertencer: E mand'ando-s'e 'o Ori
·ginal ·para o Meu •R-eal A~dl'ivo da Torre ~o To·mb?. Daçlo ~em -8alvater
Ta de Ma'gós em 9 de Mato de 17"7·6,. =Com a AssJg•aatura dre .Sua ;Ma• 
ges:tade e a do Ministro. , 

'Regz".St. na Secretaria de Elstado do:s Negocias do Relrn.o 
no J,;iv. V. ·dps Cartas., Atvarás ·' e Patentes •a· 
fol. 53 ve.rs • ., e impr. na Imp1·esiáo Rega·a. 
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EU EIRei Faço sabet lios que este A ]vará de Dec]aL·ação, e Amplia-.;, 
çiio virem: Que sendo-me presente em Consulta da Junta ,do Commercio 
dt>stes Reinos, e seus Domínios: Que achando-se estabelecidas pela Mi
nha Carta de Lei de vinte de Junho de mil setecentos setenta e quatro 
as mais claras, e positivas Regras para a decisão das jJreferencias no Con
curso, ou Labyriniho dos Crédores, desde o Paragrafo Trinta e hum até ~ · 
o Paragrafo Quarenta e quatro della: e não podendo duvidar-se de que; 
havendo-se, em beneficio da Navegação, e do Commercio, no Paragrafo 
Trinta e sinco da referida Lei contemplado, para a preferencia dos mais 
CréJores, aquelles, que houvPssem concorrido com os Materiaes, ou com 
o Dinheiro para se fazerem Navios, ou outras quaesquer Embarcações; 
com igual razão devião ser contt"mplaclos aquellés Crédor~s 1 que dando 
dinheiros a risco para o Commercio da Africa, e da As~a, tem consti
tuído hum dos mais importantes ramos do dito Cornmermo: Para pores
te principio; não só não serem preferidos por outros Crédores , que não 
fossem da mesma natureza; mas tambem para lhes serem havidas as suas 
respectivas Letras cle Cambio, e de Risco, conforme a prática geral de 
todas as Nações Cummerciantes, como Escrituras públicas, e para não 
entrarem na Rf'gra da exclusão das Sentenças de Preceito, determinada 
no Paragrafo Quarf'nta P tres da dita Lei , aquellas Sentenças obtiilas 
pelos sobreditos Crédores Mutuantes; sendo ellas Confessarias, e Decla~ 
ratorias da validade, e legitimidade das referidas Letras de Cambio , e 
de Risco, que constituem as melhores , e as mais iadubilaveis provas 
dos seus Créditos. E para obviar as porfiosas discussões , e disputas da 
intelligencia da sobredita Lei; e ás repugnantes, e contradictorias Sen
tenças, que sobre identicos casos se podem proferir: Declarando, e Am• 
pliando a sobredita Lei: Sou servido ordenar aos ditos respeitos o se-
guiute. · 

. I. Dt>claro, e Ordeno 
1 

que os Créd~res ele Letras de Cambio, e de 
R1seo, que em beneficio do Commercio, e que pela identidade da razão 1 
ordenada pelo Paragrafo Qual'enta e hum da mesma Lei, se devião en
tender excepluados; o fiqu em expressamente, assim como todos os outr~~ 
Crédores, nos difi'erentes casos, que se acbão expressos desde o Para
grafo Trinta e quatro até o Paragrafo Quarenta: Para serem graduados 
em pt'imeiro lwgar. no concurso dos outros Crédores de differente condi~ 
çao, e natureza; a respeito das Mercadorias, que forem üaosportada~ 
pelos Navios, em beneficio de cujas Carregações, e N avegações se hou
verem passado as Letras de Cambio., e cel ebrado os Contratos de Risco: 
Ficando todos os outros. casos debaixo das Disposições das Minhas Leis :
.De sorte, que os sobreditos Mutuantes hajão os seus pagamentos pelas 
mesmas fazendas, ou pelos productos dellas, pertencentes ás referidas 
Negociações, e Carregações: Com tanto porém, que as mesmas fazen
clas, ou productos se achem ainda em separa~ão da Massa dos outros 
Bens dos seus respectivos Oe,vedores. ' 

li. Declaro; e Ordeno, que as Sentenças de Preceito., qué se h?u
verem obtido, e obtiverem por effeito das referidas Le~ras de CamLJO, 
ou de, Risco uos sobreditos casos tenhão a mesma validade das outra9 
Sen·tení?as havidas em Juizo Cont~nciojo; como proferidas, :=~o~re a vali-

L. 2_ 
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dade, e legitimidade das sobreditas Letras; as quaes ficarão tendo todo 
o vigor, e fortta de Escrituras públicas com clasula hypothecaria, e es
pecialissima a respeito das sobr-editas Mercadorias , na maneira assima 
declarada . 
. JII. E por quanto me tem sido presente ~ preJUIZO commum, que 

trem causado a Supposição, de que a Ois~osição ~l'o· Parag-rafo Quarenta 
e quatro da sobredita Lei he diversa da outra .Disposic;ão de Paragra.fo 
Trinta e tres della: Reprovo, como erronea, e contraria a Direito ex
presso, a dita Su.pposição: E declaro, que o sobredito Paragrafo Qua
remta; e quatro se de\le concordar em tl!ldo, e por tudo com a o~:.~trr a Dis
posição: E declaro, que o sobredito Paragrafo Qua~·enta e quatl:o s.e de
ve concordar em tudo, e por tudo com a outra Disposição do referido 
Paragrafo Trinta e· tn~s: De sortf', que as Sentenças de Preceito funda
das em Escrituras pwbli-cas-, ou _Escritos particulares, nos quaes concor
rrão os re111uisitos ordelil'aclos no selbnedito Paragrafo Tril'lt.a e tres, fiqN·eilll 
.em tudo, e por tudo igualadas com as outras SentenCias havidas· em J ui~ 
zo Contencioso, para o eífeito de darem preferencia. 

· Pelo que: Mando á Meza do Oesembargo do Paço; Regedor da 
Casa da 3u pplicaç.ão; Meza da Consciencia, e Ordeos; Conselho da Mi
nha Real Fazenda, e · Ultramar; Presidente do Senado da Carnera; J un
ta do Deposite> Geral; Governador da Relação, e Casa do Porte; Gover
nadores, e Capitães Generaes; Junta do Commercio. destes Reinos , e 
seus Dominiqs; Corregedores, Provedores, Ouvidores-, Juizes, Justiças, 
assimCivt'rs~ , colftwCrimÜlaes, aquem, eaos q.uaes o conhecimen,todes ... 
te .Alvat·á em quaesqner casos pertencer , que o cumprão, guardem, e 
:façw inteira, e literalmente cumprir, e guardar, como nelle se contém, 
sem hesitações, e interpretações, que alterem o que nelle disponho; não· 
~bsta.ntes quaesquer Leis, Regimentos, Alvarás, Disposições, Práticas, 
ou Estilos, que ern contral'io se tenhão passado, ou introduzido; porque 
todos, e todas derogo, e hei por derogados , como se delles fizesse es
peci-al menção em todas as suas partes, não obstante a Ordenação, que 
o contrario determina., a qual tambem dero.go para este effeito sómen te, 
ficando aliás sempre em seu vigor. E ao Doutor Antonio José da Fonse
ca L~mos, ·do Meu Codselho, e Desembargador ,do Paço, que serve de 
Chancellér Mór destes &eioos, Mando, que o faça publicar na Chancel
Jaria, e que delle st> remeltào Cópias a todos os Tribunaes, Cabeças de 
e omarcas, e Villas destes Rejnos: Registando-"se onde se coslumão re
gis~ar semelhanhes A lvads: E marHlamrdo-se o Original para o Meu Real 
Archivo da. Torre do Tombo. Dado em Salvaterra de Magos em 15 de 
Maio de 1776. = Com a Assiguatura de ElRei, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Jlstado dos N egocios do Reino 
no Livro V. das Cartas, Alvarás, e Patentes a fol 
56., e impr. na Impressão .Régia. 

A ttendendo ao que os Supplicantes representão, e ·á utilidade pública, 
que res:ul tar~ de se estabelecerem as Fabricas de que se tracta; e -ao louva· 
vel zelo, com que os mesmos Supp.licantes a promovem ': Hei por bem 
e por €;raçá especial Confirmai" o Edilal por elles mandado a fixar~ cuja 
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Cópia, baixa assi-gnada por 'Clemente Iz.idorio Brandão , O_ffic'i.al ~~ior 
da ~ t' cre.taria de Estado dos Neg:ocios dB Reú'lo, e aliüalf d.e. P.agame.lilo
to da Siza to.~l.as as· Pessoas tp1.e C(:),m,pra,rellíl p~édió.s. Jlllrtllli ·~a_dos 1.; dist.uui.-

- dus, ou Terrenos para se rei di ficarem -Casas, ou faze.fe~, o:utras de IJO."' 
vo na Villa de Alcobaça pelo tempo de doze alílnos.eontad0.s da data des; 
te em dia.n t P. O Conselbo da Faze-Elda o tenha ass,im jlilteBd:ido e faça 
executar com os Despachos necessarios. Salvaterra de Magos t.llU 22 d~ 
Maio de 1776. = Com a Rubdca de Sua Ma~esLade. 

Regist. no Conselho da Fazenda no Liu. 2. 0 dos De
C'1'etos a faZ. 245. 

Eu I(LR~I Paço sa.ber aos q'\lle este A. I vará vüem: a~e: teJíld:e.r-"se. JTI-ª.
nifestado p.or lmma successiva expe_rieneia <iJS grayes. p;r~f!UZo~ ., q.u~e ~~·<!'" 
decem os Póvos clas giHn.des ViU ;J s, e Censelhos, onde a Ju~tiç<t be .~d ... 
miaistrada por Juizes .Ord·i:Lua-rios, e Leigos; fie.an,ào CDS, gra~~ Ô!2~ip~oJ;· 
f!t:'.m a eo,mp.etente sat:i1sfaça't'o, por :fialta das preci$aSJ a,ver~g~ut;;t<j,es, ~ dei>$ 
jl!lslos procedimentos; e '1nas Caus·as Ci,veis preterida ·toda a. or;4lero JIJI..d~ 
dal, e as dt?cisões de!Jas •sujei las ás paixões da a.ffeição, e ,d0 odi<il: E 
sendo informado de que a ViJla de Mezàó Frio na C~marca .d~. Lp.mega 
he muito ·pop1ulosa, e nella se c<Dmprehen,de hum grafid€' vú.mer.0, de ,mo ... 

. radwrces ., na m.a:ior pant::e •ne,!iJ!l!Jnda;Jit.tes, .e na oubra . .p:al'tte ar~~a:stadcs de @eos; 
E que tmindo-se-l.h.e 0s ConseMlos de ~arqueir;@.S, e de Teixeira, q·u.e _s.~ 
achão em h1,1ma igual necessidade; e creauda Eu b;um J,uiz . .de Fóra, e 
Orfães da sohr.eclita Vüla, e Conselh0s, iearão · r.e<i!il:l:zJidos os Meus V a_s,. 

s~HGJs deUeS~ t á p.az, •e ao soceg<D, li)Ue entFe .eHes • .d~ve rnsl'~·f'li: SoU JSt'lr'l' 
Vt!cl<ll .cMar para .a <ih11~>m.Í1S1t.ra.r a Jus.tiça na r·efer·itla Willª de Mezã0 Fii@ ·, 
e Conse~lbCJs de . .Bar.que.i.rt:~, e rrei'){.cira, bum Ju.iz doFór.a do Divel, Có-. 
me, e Orfàos., o0rn :os mesmos erdena,C.os., .e ,emoluJnffiltos., .. que vesc~ 
o Juiz de FQra, 'e . ÜJrtã0s· da Vil la de Santarem, sem differe.Jl.ça alguma. 
E pt;~•Rqt~:e a dita 'V.illla -se acha gJuarme.cicl:a· c0m IDtl!llll,ila Comp.a'm!hia .de :Or1: 
d'enanças, e estabelecida Casa de Camara: .Mando, qu.e neUa se est.a, 
beleçào todas as A udiencias do sobredi lo Juiz de Fóra do Civil, Crime, 
e Orf.àos; e que n'eiJa .tenha a ,s.ua resicl.ef1cia, dl!I em algum dos lugares 
mais vizinhos; alugando as casas, em que houver de residir; ou por 
convenção com as partes; ou por apose0 tadoria com avaliação de Lou
vados. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Inspector 
Geral do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Meza d~ 
Çonsc-ieneia, 1e Ordens; Conselho da lMinha,,Reiil li'aQ~e~iid.a; · G\l>veFn-ª
d~.r da Relação, e Cas__a clm ·PQrto; e a ~od~s ps Hro~edprrs ., Ç,ar.rege
do:res, Ouvidores, Jujz.es Magistrados .de Justiç~, e Fa.zenda. ~ ~ maÍ$ 
Pessoas~ a GJ.I1e:tn p .o.Dnhecimem'LfJ deste ALvará pertencer, qqe o CUIJl

prão, ,guat~~dem.., e fag'ão :invioJaN~:~lm~nte CJumprir, e guam:lar, pomo neJ
le .se OIDJiíll•ém, S.I!:Jln dú·Vifda ., l!lJU ,erntbarg.o ..alg-um, nãe .ph_s•tanb~s ·q~es.
{,)ue.r Lt;;is ., Ordet1arçõ.es., 1Re,g;inientos, Ahvar:ás, Disposições, Dea!}Ões • 
Decrelas, 01:1 .es.t~los c.outrarios., que toeas, e todos para este effeitp só
menLe Hei .por de11lílga'tilos, camo· se .de ~oclos, ~ c.ad.a hu.m ,delles ,fizesse 
es;pecia~., .e gx:[i!rtl~.sa me.n~ã.a, , .fic.ando .aliàs .se.m.wr.e: ;e,m se..u I}IIgPr.; ,Ap 
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Doutor. Antonio José de Affonseca Lemos · do Meu Conselho, · e Desem
bargador do Paço, que serve de 'Chanceller Mór do Reino, Ordeno que 
o faça publica1· na Chancellaria, e registar em todos os lugares, em que 
se costumão registar semelhantes Alvarás: E o Original se remelterá 
para o Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dado em Sa·lvalerra de 
Magos em 23 de Maio de J 776. =Com a Assi.gnatura . ..de ElRei e a do 
Ministro. 

Regist. na Secretarz'a de Estado dos Negoáos do Reino 
no Li-v. V. das Cqrtas , Alvarás, e Patentes. , a 
fol. 6 J. vers. , e 1'mpresso na Impressão Regia. 

·--illt.O">li'-!11 

Por justos motivos, que me foriio presentes, Sou Servido, que logo 
que os Co11egiaes do Collegio de S. Paulo da Universidade de Coimbra, 
e da Mi"nh·a ·· inl"mediata protecção, tivereui acabado o teiDJllO das. suas 
Collegiaturas, e se acharem promovidos a algumas das Cadeiras das suas 
respectivas Faculdades, ou providos em algumas das Doutoraes, ou Ma
gistraes da nomeação da Universidade, hajão de sahir do referido Col
legio, para •que sejão logo seus Lugares providos em outros Doutores 
benemeritos, nos quaes coneorrão as circunstancias, que 108 habilitem 
para elfas; e abolindo inteiramente a · pratica ~de se concederem ·pela 
Meza da Consciencia e Ordens Provisões de prorogãção das referidas Col
Jegiaturas: Sou outro sim Servido ordenar, que mais se oão concedão 
semelhantes Provisões, e se suspenda no effeito de todas as que se achão 
collcedidàs, reserv.ando á Minha Real e immed'iata Mer-cê a concessão 
de taes pr.oroga<fÕes, no caso de se não acharem os· ditos Collegiaes pro
vi•dos na fórma acima declarada, e nelles concorF.ã(i) circunstancias, que 
os fação dignos da Minha Real Consideração. O Marquez de Pombal do 
Meu Conselho -de ' Estado, e M~u Lugar-Tenente na nova fundação da 
Universidade ·o ' tenha assim entendido, e o fa~a execut·ar. Palacil!> de 
Nossa Sedh.ora da Ajuda em 25 Maio de 1776. =Com a Rubrica do 
Sua' Magestade. 

li. t • (. . 
manuscritos de M. Antorru'o d.a Fonseca. 

I tJ (" 

- ~ ~l 

·--· *..o-.*-· 
' I I I 0 '! 

D 0M JOSÉ por Graça de Deos Rei de Portug·al, e dos Algarves, 
d'aquém, e d'além mar, em Africa Senhor de Goiné, e da Conquista, 
Nav'egação, Commercio ·da Evliliopia; 1'\rabià, P·ersia, e da Inclia, &c.• 
Faço saber aos que esta Carla de Lei. 1virem :. Que sendo-me presente 
em Consulta da Meza do . Oesembargo do Paço: Que entrando nella por 
occasião do paragt·afo Sessent!l e tres do Meu Alvará de vinte de Abril 
do unno proximo preterito hum grande número de requerírnentos dos que 
se entendü'lo habiflitados ,para pertenderein •Sobre-Alvar(is de izenção das 
Jugadas de Pão, ' Vinho,- e Linho: Vendo, a dita Meza por huma: parte., 
que nas Secretarias, qu·e lhe são· sobordin,a:da~, não apparecião yestiglos 
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al g uns de se terem expe"dido por eUas aquelles pertendidos Sobre-Alva
rás: e vendo por outra parte o ponto de relaxa~·ão a que tinha Sllbido 
a izen({ão de huns dir.eitos, que O$ Senhores Reis, Meus Preclecesso1•es 
para si exprt>ssa, e expt>cificamenle reservárfí.o, quan1do de pois das Con· 
(jUÍstas mandáràu distribuir as Terras pelos Povoadores: Enlrára no exa
me de tão· importanle malerin ; e na mais séria iodagaç.ão das causas, e 
razões, pur que se linhüo arrogado a izençfío dos sobreditos Jireito~ tan~ 
tas pessoas, quantas fizerê1o figurar para esse fim nus se:)s es.critus os 

· Praxistas do Reino: . E qu e quando imag inava, que humas i~enções tão 
notaveis estarião tão bOiidamente fundadas, que não pudessf'Ul _contes
tar-se; tivera muito pt>lo contrario o dese ngano , de que as sobreditas 
izenções uunca 'existírrio ·, nern se deduzírào de outra origem mais, <}Ue 

dos escritos dos mesmos Praxistas, e dos Arestos, que copiárão sobre a 
errada suppu~> iç:1o, de que os encargos R ea Ps das Terras conquistadas, 
em que os Senhurt'S Reis se r t"servárão áquellas pensões, quaodo as con
cedêrão aos Ordinarios Colonos, erào- encargos pessoaes daquelles , em 
<jlle tem lugar a di~tinçãu de Nobres, e Plt•beos 'para. a izenção, ou pa .. 
gamento das imposições públicas: Nem tiverão oútro progresso, que não 
iàsse o que lhes dPo a supt"rsliciosa preocupação, <jUe estabeleceo no St'• 

quito, e na credulidade dos Póvos o imperio da opini~o, em huns Secu.
los, em que a A uthoridade tomou todo o lugar d·as Leis , e da razão: 
Sendo; flUe até essa mesma Authuridade faltava, porque nuuca realmen· 
te existirão aguellas abusi vas izenções desde o gov erno do Senhor l;{ei D. 
Manoel até o presente, cumo se de monstrava, e conclui a por factos chro!". 
nologicamente deduzidos, tão respeitaveis como erão: 

PrirrJ.áro: 10 de que supposto pelos Foraes antigos dados com as 
Terras aos Povoadores fossem izentos dos Di'reitos da Jugada de Pão, 

· Vinho, e Linho os Escudeiros, os Cavalleiros armados pelos Reis , ou 
p elos Capi tã.es pas .Guerras da A frica, e da As ia: Os que conseguião 
o honrado. titulo de Vassallos: e outros da mesma jerarquia, que cons
tituião naquf'lles antigos tempos a primeira Nobrt>za do Reino: Crescêra. 
tanto com o tempo o número daquelles Privilegiados, e com ellt-s o pre
juízo das Rendas Reaes, ·quE' o Senhor ,Rei D. Manoel revogára todos 
-os ditos Privilegias por h uma Lei ge-ral compilada nas Ordenações do di
to Senhor, do Livro st>gundo Titulo dezaseis, deixando sómente em seu 
·vigor o Privilegio dos Escudeiros. 

Segundo: O do Alvará do Senhor Rt-i D. João oTercéiro, pela 
·qual rev ogára ainda aquelle unico Privilegio dos Escudeiros, que ficará. 
·reservado na Lei geral do dit0 Senhor Rei . D. Manoel: Ordena.ndo, !V,J.e 
Pessoa alguma se não pudesse escusar do pàgamento dos sobred!tos direi-· 
tos: E deste Alvará faz rnencão o mesmo Senhor Rei D. João o Terceiro 
no outro de mil quinhentos trlnt.a' e oi lo, que mandou expedir á instao,. 
-cia do D. Prior de Tbomar. · 
. Terceiro ::• O da Assernbléa Ger.al dos Pó-vos havida noHeverne da 
dite 'Senhor Rei O. JQão Terceiro, em que sendo o mesmo Senhor reque
Tido, que fêsse servido ·escusar do referido pagamento a todo o Escudei .. 
J::o de Linhagem, que tivesse Armas, e Cavallo, sem embargo da Orde
Dal'(à0 d(!) t di to ·SenJmr, por ser esle o meio .de haver no Reino muitos Ca .. 
\Vallos, e A r mas, 1!: '@ iãm, por '.q-ue o Senh@r~ Rei O. Manoel os ~xcept~~á,. 
':l'.a na Lei Geral ·: Forma.ndo esta prQposta o Capitulo cento e vmte e Slllr 
~-o da<juella. Assem blea Gel1<ll, não foi deferida peJo mesmo Senhor; dei .. 
.xa~~o em 1toda _a StUa Í(m;a aqueJla geaerica, e univ.e~:$al r~v.ogação d~ 
P r J v.JleJgãos. · 
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Quarto: O do Assento tomado na Casa da Supplícaçã.o, .e na Pre
sença do dito Senhor Rei O. João T,érceiro a·os vinte e nove:> de JJ.n t> it·o 
de mil qui nhen tos e vinte e nove, que transcre ve João .Ma rt ins da Costa 
sobre a dúvida, em que entrá rã'o os Ministros da mesma Casa , se. u l'a
ragrafo final da Ordenação do Senhor Rei o. -Manoel do ctitu L ivro .st:l
gundo, Titu lo dezaseis, em que de terminára = biue. os Cavalleiros feitos . 
pelos Capitães desde vinte e hum de lv.Ea·io de mil e quinhentos e dous ·em 
d1'ante, não fossem escusos da Jugada, salco se em sua Conjinnoção fos 
se expressamente declarado que não a pagassem.= haveria lugar nos C a
valleii·os depois do dito tempo feitos por .Mallda'do' do.dito Senhor, o·u nus 
qu e fossem accrescentados depojs em suas moradias de Escudtiros a Ca
valleiros? Foi declarado pelo dito Senhor, que a referida Ord enaç iío ti
vesse lugar em todos os sobreditos casos; e que nenhum Cavalleiro fosse 
escuso de J ug· aJa, sal vo tt·: ndo exprf'~sa Provisão, qu e o escuse. 

Quinto: O da Ordenação do Livro segundo, Titulo trinta e trés, 
Paragrafo vinte e nove da p!"nultima Compilação, em que depois _de se 
colligirern todos os -~ !vará::~ refP.ridos, e mais Leis, que se promulgárão 
desde o Governo do dito Senhor Re i O. Manoel até áquelle tempo se ac
crescenta (além do que continha o Paragrafo final da Ordenação do . di- ' 
to Senhor Rei O. Manoel do Livro seguudo, Titulo dezaseis ) a Legis
lação seguinte = 9 que outro sim ha·verá lugar nos ·que J.Vús accrescen
ta?·mos de Escudeiros a Cavalleiros, por guarita nenhum Cavalleiro que
remos que se:fa escuso de pagar Jugada ., se para isso não tiver Provisão 
nossa. -----: Accr esce ntnmentu a ·que dera lugar o posterior Alvará do di Lo 
St>nhor Rei D . João Terceiro, pelo goul acabára ·de revogar' o unico Pri:.. 
vilegio dos Escudeiros, que ficára reservado na Lei Geral do Senhor Rei 
D. Manoel da reforma dos Foraes. 

Se.r:to: O da Ordenação do Livro segundo Titulo cincoenta e oito 
da mesma Compilaç.ão, que tratnndo dos Privilegias, que éompetern aoi 
Fida lgos , se não espt'ci fi ca algum, pelo que respP. ita ás J ugad as de Pão, 
Vinho, e Linho ; nem sería possivd, que sendo compilada aquella 
Ordenação df'pois da Lei , e Alvará Geral dos ditos Senhores Reis 

-. .O . . Manoel, e D . João Tercei~o ·' que revogárão todos aqueljes Privile-. 
gios, se fiz esse nella mençélo de al g um respectivo á izenção dos sobre
ditos di1·eitos: Vindo necessariamente a concluir-se, que os Sobre-Al
varás, de que fallt'io as sobreditas Ordenações, são de nova, e especial 
conc essão, de que dt'pendem todos aquelles, que se não mostrão privi
leg iados por Lc:>is, Alvarás, ou Oe.cretos; e que por não caberem nes
tes termos no expediente dos Tribunaes, por isso· se não achá:rão v.esti
gios alguns, de que por e1Jes se expedissem. 

Set-imo: O do Decreto do Senhor Rei O. João Quinto, Meu Se
nhor, e Pai, de vinte e quatro de Janeiro de mil setecentos quarenl·a. 
e dous, em que o mesmo Sen'hor, depois de declarar abusivas as izen
ções introduzidas na cobrança dos referidos direitos, e de suscitar a ne
cessidade dos ditos Sobre-Alvarás, Ordena ao Proçurado1· da Corôa se 
opp~nha, e faça declarar nullas as Sentenças, que se houvessem prole-
rido em o contrario espírito. , · 

Representando-me a dita Meza, que por quanto tinha feito ma
nifesto por factos da mais pública, e respeitavel notoriedade; por huma 
parte, que, depois da Lei Geral da reforma dos Foraes promulgada no · 
Governo do Senhor Rei O. Man0el até o .presente, nunca realmente 
.e:xistí.rão aqueJles qoimericos Privilegias; e po1· outra par~e o prejuízo, 
que tem causado ao Meu Real Erario os Doutores, que sem l':lzes al-
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gumas das Leis, e da Histeria do Reino, os susten t{Lr<1o nos seus Escri
tos, e Arestos, passando até a fazerem diiTeren~a entre Jogadas, e Oi
tavos, sendo estes comprehendidos na mesma denomina~ão de J ugadas 
na sobredita Ordenação Livro segundo Titulo trinta e lres no principio; 
e no referido Decreto de v·i·nte e quatro de Janeiro de mil setecentos qua
renta e dous; e ·tudo Direitos Reaes , de que só póde escusar-se quem 
mostrar Privilegio especial: s~ fazia jodispensavel que Eu fàsse servidg 
tirar ·esla importante maLeria da O'onfusão , com que tem si,do tratada: 
Declarar nullas, e abu "ivas as referidas Opiniões, assim como os Ares
tos, em que erradamente se fundárao: Proscrever , e abolir do Fu1'0 a 
sobredita differença entre Jugadas , e Oitavos: E ullirnamente reduzir 
este p0nlo aos puws, e simplices termos, em que o puzei·ão as sobredi-
tas Leis, e Alvarás. · · · -

E conformando-me com o Parecer da dita ' Consulta: So·u servido 
declarar, e Ordenar aos ditos respeitos o seguinte: Reprovo, ~omo abu
sivas, temerarias, e opposlas a todas as sobred\tas Leis, Alvarás, e De
ct·etos, todas · as Op>ioi t"les, e Arestos, que ate agora servírão de pr·étex
tos ás sobreditas izenções; Declat·ando, como declaro , que não forão ., 
nem devem ser escusos·, de pagarem Jt~gada de Pào, Vinho, e Linho, 
senão as Pessoas, que por Leis, ALvarás, ou Decretos rnostra·rem e~pe
cialmente que lhes foi concedido o di to Privileg·io : Ou aquellas, que 
pot· alguns serviços dignos de attenção, ou por Graças especiaes , obti
verem, ou alcançarem a absolvição do sobredito encargo Real, para dei• 
le serem izenlas as suas respectivas Terras: E Mando, que todo, e qual
quer Julgador, que decidir o contrario do que fica estabelecido, fique 
por esse mesmo facto · pri~ado dos empregos, 'e Officios, que tivet· no Meu 
Real serviço, e inhabilitado para entr~ir em outros. Na mesma pena in
correrão os A d v<:>gad.os, que nas suas Allegações transgredirem esta MI-
nha Real Resolução. · · 

Pelo que: Mando á Meza dn Desembargo do Paço; RPgedor da 
Casa da Supplicação; Meza da Consciencia, e Ordens; Conselho daMi-
11 h a · Real Fazenda; Govemad0r da Relação, e Casa do Porto; Governa
dores das Armas; Capitães Generaes,; Desembargadores, Corregedores, 
Ouvidores, Magistrados destes Meus R~inos, e aos que o conht:cirnen(o 
della pertencer, que a C11mpn1o, e guardem, e fação inteiramente cum
prir, e guardar, como nt!lla se contém , não obstante quaesquer Leis, 
Alvarás, Decretos, Ordenações, e Opiniões, Ares los em centrario, por
que todas, e todos derogo, e Hei por derogadas de Meu Motu proprio, 
certa Sciencia, Poder ·Real, Pleno, e Supremo, como se dt>lles, e dd
]as fizesse especial menção. E ao Doutor AntoflÍ0 José ·de Aflooseea Le
mos, do Meu Conselho, Desembargador do Paço, que serve de Cban
cellér Mór: Mando, que a faça publicar na Chancellaria, e que della se 
remetlão Cópi~s a _ todos os Tribunaes, Cabeças de Comarcas, f' Vil] as 
d~stes ~einos, registando-se em todos os lugares, onde se costum~o re
gtstar semelhantes Leis, e mandando-se o Original della para o Meu 
Real Arquivo da Torre do Tombo. Dada em' Lisboa aos 25 de Maio 
de 1776. = Com a Assignatura de EIRei com Guarda. 

Regz'st. na Secretaria de ·Estado dos Ne_qoáos do Râ
no 11.0 Lz·v. V. das Cartas, Alvarás, e Patentes, afol. 
62 vers., e Impr·. na Impressão Rlgia. 
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Eu ELREI Faço saper aos que. este Alvará' virem: Que te.·ndo·se
manifestado por huma succes'siva experi.encia os graves prejuízos, qu.e pa~ 
decem ós Póvos das grandes Villas, e Const>lbos ,. otJde a Jui1tiça he ad· 
ministrada por· Juizes Ordinários, e Leigos ; fic~ndo. os graves delictos 
sem a competente satisfaç,ão J)or falta das precisas averiguações , e dos 
justos proc.edimentos; e nas Causas Civeis preterida toda a ordem judi
cial, e. as decisões dellas sujeitas ás paixões da atfeição , e do odio : E 
sendo informado de que a Vi lia da Sorltdba na Comarca de Castello-Bran~ 

I co he muito populos·a, e nella se compréhende hum grande , número de 
Moradores, na maior parte redundantes, e na outra parte abastados ·de 
bens: E que u nindo-se-lhe a Villa de Belmonte, qne se acha em hum a 
igual necessidade; e creando Eu hum Juiz de Fóra d0 CiveJ, Crime.,, o 
Orfãos para as sobreditas ViJ.Ias,, fioarão reduzidos os Meus Vassallos deJ ... 
las á paz, e ao socego, que entre Elles deve haver: Sou senrido cr.ean 
para administ1'ar a J wstiç·a nas referidas Villas da Sorte! h a; e· B-elmonte 
hum Jui-z ele Fóra do Cível, Crime, e O rfãos eom os mesm@s .ordeaad0s, 
e emolumentos, que vence o Juiz (i! e Féra, e Orfãos da .VilJa. de Santa
rem, sem ditferença alguma. E po1:que na düa. Villa da Sortelha s.e acha 
estabelecida Casa de Camara: M~ndo, q1ue· nella se estabeiN:(àO todas as. 
Audienoias db sobredito Ju'i.z de Fóra doCiv~l, Crime, e Orfãos, eque 
nella tenha a sua residencia; ,'ou em algum dos Lugares mais vizinhos t , 

alugando afl casas em 'que houver de residir ; ~u por convenção com as 
pa~tes; ou pbt -Aposentadoria com avaliaçã:o· ele Lou,vados. 

Pelo qur.: Mando á Meza do De.sembargo de Paço; J.nspector Ge .. 
ral do Meu Real Erario ; Regedor da Casa da Supplicação; M eza da 
Consciencia e Orden , ; Conselho da Minha Real Fazenda ; Governador 
da Relação, e Casa do Port0 ;. e a tocl(!)s os Prov·edores , Corregedores, 
Ouvidot·es, Juizes, Of.Eciaes· de Justiça·, eU Fazend.a , e mais Pess0as, 
a quem o conhecimento des·te Alvará pertencer, que o cump~:ão, gl!lar
dem, e fação inviolavelmente cumprir, e ·guardar, como nelle se con
tém, sem dúvida', ou embargo algum , não ol!>stantes quaesquer Leis, 
Ordf!nar;ões, Regimentos, Alvará~., Disposições , Doa{(Ões, Decretos , 
ou Estilos eontt·ariôs, que todas, e todos_ Jõ>ara este efTeito sómente Hei 
por derogados, como se (le todos, e cada hum deJ.les fizesse especial, e 
'expressa mençãG>, ficando aliás sempre em seu vigo·r. Ao Doutor Anto• 
nio Jgsé de Affonseaa Lenws, do Men Con~elho , e Desembargador d<J 
Paço, ' que se·•·ve de ChanceHér Mór ,dg· Reino, Orden1o, 'JUe o faça pu
blicar na Chanoellaria; e registar em todos os lug~ues , em que se cos· 
tumão registar semelhantes Alvarás: E o Origir:1al se mandará para a 
Torre do Tombo. Dado no Pa'lacio de Nossa Senhora da Ajuda em 3 d f~ 
Junho de 1776. == Coui a As·signatura de E!Rei, e a do Ministro. 

Reqút. na Secretaria de Estado dos Negocips do. Reino 
'tl@ Liv.. V. das 'Cartas; Alvarás, e Patenl.es, a fol . 
6 S vers. , e impr-. ·na J.m:pres'$á(') Regia. 
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EU ELRei Faço saber aos que este A ]vará virem: Que temlo-se 
manifestado po1· huma successiva experiencia os graves pre.JUIZos, que 
padecem os Póvos das grandes Vil las, f' Conselhos, onde a Justiça he 
administrada por J uizPs Ordtnario~, e Leigos; ficando os 'graves 'delic
tos sem a .competente satisfação por falta das prt>cisas averiguações, e 
dos justos procedimentos; e nas Causas CivPis preteri·da toda a Ordem 
Judicial, e as dt>cisões dellas sujeitas as paixões da a(J'eição, e doodio: 
.E sendo informado de que a Villa do Sabugal na Comarca de Castello· 
Branco he mui to populosa , e nella se comprPhende hum grande núme
ro de Moradores na maior parte redundantes, e oa outra parte abastados 
de bens: E que unindo-se-Ih<• a V.illa de Tooro, que se acha em huma. 
i12;ua l necessidade; e creando Eu hum' Jo'iz de Fóra do CivPI, Crime, e 
Orfãos para as sobreditas Vil! as, ficarão reduzidos os Meus V a sallos del
las á paz, e ao socego, que entre eiiPs deve haver: ~ou servido crear, 
para administrar a Justiça nas 1·eferidas Villas do Sabugal, e de Touro, 
hum Juiz de Fóra do Cível, Crime, e Orfàos, com os mesmos ordt>na
dos, e emolumentos, que vence o Juiz de Fóra ., e Orfãos da Villa de 
Santarem, sem differeoça algnma. E porque na dita Villa do Sabugal 
se acha estahelecida Casa de C~rnara: Mando, que nella se estabelt>ção 
todas as Audiencias do sobredito Juiz de Fóra do Cível, Crime, e Or
fàos, e (JUe nella tPnha a sua residP.ncia, ou em algum dos Lugares 
U1ais vizinhos; alugando as Casas ern que houver de residir, ou por ·con
ven<tão com as partes, ou por Aposentadoria com avaliação Je Louva-
dos. · 

. Pelo que: Mando á Meza do DesPmbar~o do Paço; ' JnspPctorGe
ral do Meu Real Erario; Regedor da Casa . da Supp]icação; Meza da. 
Coosciencia, e Ordens; Conselho da Minha Real Fazenda; Governador 
da Relação, e Casa do Porto· e a todos os Provedores, Corregedores, 
Ouvidores, Juize.s, Officia<:'s de Justiça, ou Fazenda, e m-ais Pessoas, 
a quem o conhec imento deste Alvará pertencer, que o cumpr•ão, gilaf
i!em, e façi'io inviolavelmente cumpri!', e guardar, como nelle se C( o
têm, sem dúvida, ou embarg-o algum, não obstanles quaesqut>r Lf'is ~ 
Ordenações, Regimentos, Alv:n{ls, Disposições: Do11 çôes , DecrPios, 
ou Eslilos contrarias, que todas, e todos para este F.ffeito sómen le Hei 
por derogadas, como se' dP- iodos·, e cada hum dPlles fizesse espf'cial, 
e expressa menç~o, ficando aliás sempre em seu vigor. Ao Doutor A n
tonio José de Affonseca I ,emos, do Meu Conselho, e Desembargador 
do Paço, que serve de Chancellér Mór do Reino, Ordeno, que o faça 
publicar na ,Chancell,aria, e registar em todos os lugares, em que se 
costuruão regist.ar semelbaoles Al·varás: E o Original se mandará para 
a Torre do Tombo. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 3 
de Junho de 1776. = Com a Assígnatura de E! Rei, e a do Ministro. 

Regz"st. na Secretan·a de Estado dos Negocias do Reino 
no .Liv. V. das Cartas, Alvarás, e Patentes a foZ. 
67. , e impr. na Impressão Regia. 
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S EndoJ-Me prestim~e, que havendCi> s~do fu.m.dados os. dous Re.aes Coi.Le.
gios de S. Pedro, e cl.e S. Pa1:1·lo da Univ.ersidade de C oimbra, .e ~da Mt, .. 
11ha immedi-ata protec::cção, com o louvavel e util fim de serP.nJ •neHes ad
m.i.tt.ilclos p.er hum determinado nú,mero de anuos· aquelles 0ol'ltGr€s da . 
'Th.eelogia., Calil~.nes· , e Leis, aos qua.e.s faltã0 os opp.ortu.nos: meios pa!'lt: 
a sua necessaria e clec·ente Sl!l.bsis·t:enda, e cle.ss·em bem fl!l.ncladas es_pe ... 
r-anças de qwe &e fari-ão fd,ignos. do Magisterio das mesmas Faculdaà·€s; 
e que havendo ·sido hem. permitttda a 0s Reitores co~líl as CapelJas dos di
tms Collegi:os a liberd-ade c!la e-),e•ição ., e acei~ação dCl>s ditos. DCD~ton'•s, (']l\le 
acha r e:- m benemeritos1 clJas Q.o.ll~girall!lras deNes, , assim ' e cla m•a·ueü·a 'l ue · 
J>Or longos tempes, e e.Oimtra os esforços dos qlll-e mecditárào a ru.~Jla cla 
Uriive>rsiclaue, a souberão s.u.stentar, viera .Snahnen-le a ser JÍ-1'1>1pussive], 
(jUe os mes.mos Collegios se mantil·essem il'lesos ·do cont-agio, ~·ue entre ... 
golíl totalmente a sobredita Un.iversida·me, •e fez n:ecess·aria, •e incl1ispen-. 
savel asma nova fuwdaçào; e sendo bem conforme ás Minhas Pa,te.rnaes;. 
e Regias inte-Eções, que as sa.ud_aveis pr~videncias, com que tel1JL10 fun
dadcil a dita Un.ivertlioiade, cheguem: ae>s sobr-editos dous Reaes Oollegios, 
para os resti lnir ao prime.iro decero, e ohservancia do util Insl~tUlo, em 
t]Ue forão estabelec1idos, e para os :pr,e•servar, colill ma•iores demonstra
'iÕes da Miaha Re-al Benevolencia, é da Minha indefe~iivel PruJleoção, 
estendendo a amhos os dous Collegios as Mir:1has R eaes Or.deflS de 25. 
de .Maio · proximo precede·nle, e <dando-~lhes aos refer·id9s respeit<~s to&as 
as mais opportunas providelilCÍ.as: So~1 Servido que as CoUegi'a·tur-as clus 
referidos .Collegios não p'o ~ são estar ~aga.s por mais tempo ql'le o <!leseis 
mezes, que havendo causas tão ponderosas, pelas quaes (') •referido ter
IJH> de seis tuezes baja d.~ prorogar-se, se me fação logm presentes para 
Eu o prorogar, ·oorno me parecer q1ue be jl!lsto, e que logo que BC!JUver 
Jlelles alguma ColJ.eg-i'atura vaga, se ponha em rigoi'QSO Concu•rso 'fla<ra 
t odos os Doutore-s das referidas Faculdades, sem atter1ção á m~i0r o'U 
Jnenor antiguidade dos Gráos A-cá'i'Jemicos, para entre eJJes ser aceito, 
o que se achar mais digno, ua csmforú1idade do qoe a respeite das Ca
deiras So.u Serv·i<l0 ordt'.nar pel0 M.eu Real D ecreto de 11 cle Setembro 
de 1772. E para que' estas ~lei<(Ões iie bajão -de fuzer mais .esti.mav•e4s , 
e mais proprias pa<ra excita.r a honr0sa emulação dos j'l~rtenden'tes dellas, 
passando ao M·eu R eal e immediato Conhecimento: Hei por bem oonce-.. 
der aos Reitores com as Capellas dos referid0s Colllegios, vota C(')ns·alti-

' vo na Minha Real Presença para 1ne propo-rem para as Collegiat•ura-s va,g·as, 
aqMelles que dentre (1)S Opp<:>sitores se ac•harem mais benemeritos dellas, re
mettendo nas Consultas, q•ue nes,ta coz;)formi<lade me fizerem, as Diser
tações O~iginaes, ~ue houverem fej~o nas Oppes~ções das ~i tas Collt'>gia- . 
turas, e Informando sobre os merecimentos, e cuctms·talltmas, ·q~e con
correm. em huns para serem providos , e as ra·zões de desi'I.lerito, ol'l de 

' desigualdade de talentos, e de costumes, que houver em outros, para o 
não serem , para não só · me ser presente tudo referido p.ela Se~retaria 
de E stado dos Negocios do Reino, mas para nella ficar registado em 
hum Livro distiucto, e .de segredo ta.lllo o co.nthe.udo 11as sobreditas Con
sultas. O MarquPZ de Pombal, do Meu Conselho de Estado, Meu 1Ple
J.lipotenciario, Meu Lugar-Tenente em a nova Fundação · da U~iv 'ersi-
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dada. de Coimbra o tenha assim en~endido, e o- faça exeeu t:ar com os. 
despachos necessarios. Palacio de Nossa. SenW:>I'a da Ajul,la, e.m 7 de J.u-,. 
nho de l77 6. ( 1) = Com a Ru.brica de Sua lV;la.g·e.stade. 

Nos manuscritos de JY.J. Antonio. da Ronceca. 

f 

E. U ELREI Faço sabe.r aos que este Alvará virem: Que re.presen .. 
1lando-me os Officiaes da Callíla~:a da Vi.! la da Arruda: Que. sendo o Po~ 
v.o della o-brigado ao Oi.reito 11eatl de hum. jar;tar, que aos antriJgos ten~
pos, em. que os Senhores Rei'S destes Reinos vi,sitavãe os seus Póvos, s~ 
compuzera de vari0s generos comestíveis; fôra depois redw_zido aquelle 
Direito p€!.lo Fot·al, qLJe o Senhor Rei O. Manoel dera á dila Villé\, a 
quantia de ·seis mil e setecen.tws réis: Que pas.sanld.O p.or Doa-ctão o sohlre
d.ito Di,r-eito a0s Ascenden~f'S da Casa dos. Condes: de Uohão, e·nirárãto a 
inquietar aquelle. Povo, para q.ue lhes p.ag·asse o <:lit0 Direito em espe-

, cie, na fórma da primitiva creação deHe, fundados em huma ~entença 
do anno de mi-l quatrocentas quaroo~a e quatw, profe.rida 'no Goverog. 
do. Senho.r Rei O. Joã0. Pri,lilte·Ítuo; e na outra d~ mi.l quiFlb.entps tr.inta e 
tres, <qUie se estabelecêra em hum Alv.ará do. Senho,r Rei D. João Ter- · 
oe-ii'o, per que mandára emE>n0ar e For ai , no caso que a reducção nelle 
:f.eita se achasse pre.judioial á Cor-ôa: Q.ue terminando-se as referidas in., 
quie ta ((Ões com a composic,ão, que ft>z e mesmo Pvvo com huns daqwd~ 
Jes DonataFios, em trinta, e ct!lJU out,r0s em cineoenta mil réis, não fG
pa i.ssq b.astant~ para imped·ir a ndva coatroversia, que no anna de mil 
8€ tecentos ci mçoenta e huru se susci.tá ra contra o dito Povo, em que se 
julgá1-a, que o Donatario per-cebesse sórnente a 'quantia taxada pelo .Fo
ral, e qu.e restituiss~ 0 excesso de!Ia, q~e tivesse cobFado; porém <qu·~. 
incefl.diados os Autos daque.Ua causa Ji>elo terFemota ~o anno de mil se
tecentos cincoeula e cinco, se viera a julgar ultimamente no anoo de 
Ulil setE>centos sessenta e sPis, que o referido Povo pagasse aquelle Di
:reito.em espec}e desde a lide contes-tada em diante, e pelos arwos an
teriores a razão de cincot>nla mil réis cada. hum, na fórm.a da ultima 
eo111.1p·osic;ão, es:tabf>lecendo-se Psta Sem tença nas duas assim a referidas 
dos anfJos de mil quatrocentos quarenta e quatro, e de mil quinhentos 
trinta e tres, sem atte.nção alguma á Lei do Fora!: Que esta ultima 
Sente»~a não só os gravava intQierave}tilenle de futuro, pelos excessivo~ 
pr.~ços, a que tem s.ubido ·16H:los aquelles generos, eSC achar J!UUÍto di.
llliOI:ltO 3 (1tllelle 'Povo, e izento do perter:idido pagamento, o que perten
ee á Ordem de Sant-Iago, que cons-titue a teFça parte delle, além das 
mais imposições, com qtHl se acha 0neradc:>; mas os por-ia na ultim~ rui
na, sendo á mesma proporção executados pelos annos d.ecursos, s•e Ea 
por hum effeito da Minha Real Clemencia não fosse servido soccorrellos 
na comsternação, em que se a-chão. . 
. E ordenando á Meza l!lo Des~rnbargo do Paço, que nella se vis
se, e se Me c.onsultasse o sobredit€> re-querimento I Fazendo-me presenl.e 
a tnesrna Meza, que as sobreditas duas Sentenças proferidas nos annos 
d~ mil quatrocentos quarenta e quatro, e mil quinhentos trinta e tres, 
nao podião servir de fundamento para a de que os supplicantes se quei------------' ___________ _.__. 

(I) Vid. o Alv. de 1 de DezemÇ>ro de 1804. 

I • 
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:xão, e que conlra e!Ies se executa: Não a primeira:, porque como ante
rior ao F ora!, perdê ra toda a força, e authoridade, dE" pois da promul
gação delle: E -nem a segunda, como a ~lle contra ria; e supposto se 
fundasse no referido Alvará do Senhor R ei D . .João Te rceiro, em q ue 
ordeuára se emPodasse a reducção [t' Í ~a no F ora!, no caso de se achar 
lesiva contra us ioteressPs da Corôa; nem o dito Alvará foi di t' igído aos 
Juizes daqu eJia causa, para emendarem a reducção no caso de prej ud ici a l; 
nem cons ta que por e ll e se fize sse obr a al g uma , por nfío a ppa recere m no 
dito Fora! as precisas verbas, e declarações, de f] UI'! se emen dá ra naguel
la parte por virtude do dito Alvará, sendo t>sta á · fórma auth entica, e 
legiLima ele se alterarem, ou declararem as Leis dos Foraes : ' Devendo 
p elo contrario entende r-se, na falla daquell as a nthenticas declarações, 
que se não emendára o di to Fura}, por se não poder mostra r les iva. a 
mesma reduc~ào; o f!Ue se fazia mais que verosimel, compu lados no 
tempo della os preços dos reft>ridos generos: Que desvaneci dos ·na so
bredita fórma os fundam en tos daquella Sentença, e das mais proferidas 
no mesmo espírito , se just i fi cava o recurso dos supplicantes, e se fazi áo 
dig nos de que Eu fosse servido, eYitando por huma vez ·mai s controve r
sias em ponto tão claro, Mandar pôr na mais indP. fectivel observancia 
a reduc<(ão feita naquelle Fora!, para g11e ella só si1·va de regra fixa, e · 
invariavel, tanto para o pagamento, que os mesmos supplicantes hão de 
fuzer de futuro, como para a liquidação do que deverem de pre te ri lo. 

E confiwmando-me com o Parecer da dita Consulta: Mando , se 
ponha na mais indefectível observancia a reducção , que dns rPferidos 
gf'neros comestíveis se acha ·feita no Fora), que o Senhor R ei D. Ma
noel deo para a Villa ·da Arruda; e que ella sirva de regra cer ta , e 
i.nalteravel ,. tanto para o pag amento , que os moradores da mesma Vil
la hão de fazer de futuro, como para o. que deverem de pret erito: De
clarando, cumo d'eclaro, nullas todas as Sentenças, que se acharem 
proferidas contra o dito F ora], püL' constituir huma Lei expressa, ·que 
só per outra, ou por Alvarás, ou Decretos Meus póde ser revogada, 
ou alterada. 
· E este Alvará . se cumprjrá inteiramente, çomo nelle se contém, 
sem dúvida, ou embargo algum .., qualquet· que elle seja. E Mando a 
todos os Tribunaes, e Magistrados, a que o conhecimento delle per
tencer ; o cumprão, e guardem inviol ave lment~, não obstantes quaes
quer Leis, ou Oecret,os em contrario. E Mando outro sim , qu e não 
passando peJa Chancel laria, o seu eH'eito dUI'e mais de hum, ou muitos 
anoos ,. sem .ell) bargo das Ordenações, que o contrario det ermio i'io: que 
se registe nos Livros da Camara da dita Villa da Arruda; n os da. Cor .. 
reição da Comarca de Torres Vedras; e aonde mais fôr necessario; e 
que o Original seja guardado no ·Meu Real AL'chivo da Torre do Tom
bo. Dado em Lisboa aos 14 de Junho l de 1"776. = Com a Assignatura 
de ElRei. ~ 

Re,qist. na Secretaria de Estado dos Negocios do Reino 
no Liv. V. das Cartas , Alvarás , e Patente$ a foZ. 
~9. ve1·s., e impr-esso na Impressão Reg·ia. 
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EU ELREI Faço sa-ber aos que este Alvar.á de De.claração., e Ani>-
pliação virem: Que achando-se estabelecici(l)· pela Ondenação do Liv,r~ 
Quiuto, Litulo Oi lenta, Paragrafo Quinze: Ql!le Por se não. se, de~ruir 
a. creaçá@ dias Aves ; e por não se perder () pn'mor , e· a arte de!_ tiTYJJTI a 
ponto com Espingarda ; nenhuma Pessoa use na Espingarda , Arca/i~, 
nem em outro qualquer tiro de fego de munição de pelouras 'pe-que!J'00:$., 
nem tire com ella, n.em a traga eomsigo. Pela. owtra Ordenação. d~. m,es ... 
1110 Livro, Titud(j) Oitenta e sete : Q.ue. 'l;láo h.oJa dannúlhQs, qu·e façria 
pr·duizos nf:!S fa.zendas alheias. Jlela outra Ordenação cb;> mesmo. LiVIJlo,, 
Titulo Oitenta et>ito: Q.·uepessoa alguma náomalle, nemc.~eB P'érdtizes., 
Lebres , Coelhos com boy , nem com jilJ de arame , nem· con·Mmtr.o~ alguns., 
nem tomem, nem qneb1~em Ovos da..s Perdt'zts, n.'em eom redes., fias, ~a-. 
ros, &c. E q l!le Jwveu.do ~anta creaçâf9· de CrJel!ws em a~q?JI,'Jfl$ lu.qq'll~s · , que 
façiJo danmo ás novidades, os Qffieiaes das Camera;s na-lo poderão esq e-
ver, inviando com as suas. Cartas ib~fonnaçáo do PFOvedor. da Comarca ~ 
E acbandu-se estabelecida:; para a melhor execução das sobreditas Or~ 
dena'-'ões plt)r Lei de vi·nle e tres de Feve·reiro de ,. tnil seiscentos. vinte e 
quatro as rlilesrnas Jilenas: d0s Caçadores contra os que vendem munição, 
ou a vazam, ou fazem fôrmas para ella: Me fui repr~sentado por hum 
grande número de Donos, e Possuidores de Quintas, Fazendas, Vinhas, 
e Terras, que de alguns annos.. a esta parte muitos hom.ens ociosos, va .. 
dios,, e de máo viver, h uns en tr~gando-se á priguiça , outvos deixand(}. 
~s Arles f ,brí.s, que apncn.dêrão, e fa~endo vid.a. de Caçadores, infestão 
armados as sobreditas Quint~ts, Fazendas, Vinhas, e Terra~: Invadin
do lodas. por força, eviolencia: Abusan.do dos frutos, que nellas achão 7 
como se fossem pl'Oprios: Pizando, e destruindo no agro os que 8e achãa 
verdes nos Campos , e Arvoredos : Resistindo com as armas de fogo~ 
que publicamente levão, aos Donos, Feitores, Caseiros, Guardas, e 
A bogão~ , que, usa o do _do s-eu direi to, lhes per tendem impedir a entra-. 
da: A te os excess.os de maltratan•m h uns, ferirem outros, e chegarem 
a privar oulros da mesma.. vi.da: E passando debaixo das apparen.cias de. 
Caçadores a roubar nos Caminhos,, e Estradas os Passa.geiros, e Vian
dantes, que ou encontrão., ou procurão de proposito encontrar para os assai., 
tarern. E porque huns abusos tão pemiciosos, cnmo os sobreditos, não 
podiao deixar de fazer urgentes objeclos da Minha solícita, e Paternal 
Providencia: Depois de ter mostrado a devassiào de tão escandalosos 
eelictos, que para os cohibir, não tem bastado até agora as penas es .. 
tabelecidas nas sobreditas Leis: Sou servido Ordenar em Declaração, e 
Ampliação dellas o seguinte. . 

I. OrcLen.o, lijUe toda a 'Pessoa, de qualqHer estado, e cçmdição., QIJe. 

em qua lquer das Provi1ncias d~stes Reinos de Portugal, e do Algarve, 
entrar em Ql!li.nta, Fazenda, Vinha, ou Terra murada, ou valada, con
tra vontade dos seus respectiv-os Donos, Feitores, Caseiros, Guardas, 
eu A bog·ãos, sem precederem licenças ou dos mesmos Qonos ,, ou dos 
~eu.s rú!.feridos PEoposlos, possã·o por eU.f's se.t• p.rezos nos mes~o~ actos cl.e 
lnv-asões, em qee forem achados: Convocando para isso os V1z1nhos mal~ 
chegados, ou as Pessoas, que presenciarem as mesmas inv~sões: E f~-: 
z~~do-os levar prezas no mesmo acto successivo. ante os Magistrados mais 
'VIZinhos. · 

. \ 



96 1776 

IJ. Item: Mando, que os sobreditos .Magistrados: Perguntando logo 
verbalmente as Testemunhas, q ne lhes forem apresentadas pelos sob re
ditos queixosos: E fazendo r~colher na Cad eia de baixo de chave com to
da a segurança os referidos invasores: Os tenbào nella d ebaixo de cha
ve com toda a segurança por tempo de tres mezes, e depois delles pelo 
ma-is, que necessario for, em quanto não pagarem anov eado o damno, 
qu e houverem feit o ; liquidado tambem verbalmente pelo juramento do 
Off~ndido, e por duas T es temunhas legaes, que presencee m o acto da 
apprehensão. O que terá lugar no caso, em que a invasão contenha só
mente a viQiencia de entrar na fazenda alheia contra a vontade do Do
no, ou dos seus Propostos. Nos outros casos porém de entrarem com ar
mas, ou de fazerem com ellas pizaduras, contusões, ou feridas: M ando 
outro sim, que além das sobreditas pE'nas, se lhes imponhào as de dez 
annos de Galés; · send@ pt:;ões; ou dos mesmos dez annos de degredo irre
missivel para o Reino de Angola, sendo Nobres . As quaes pernas lhes 
serão tal!lbein verbalmente impostas pelos respectivos lVIagistrados, com 
Appellação· para as Relações, a que tocar. E nellas serão da mesma sor
te julgadas summariamente as sobreditas Appellaç_ões, que a ellas vie
rem,· pelá verdade .sabida, e constante dos Processos verbaes, exclui das 
todas as -formalidades ordinarias. 

III .· Item: Ordeno, q 11e as sobreditas penas, e procedimentos de lias; 
no Termo de 'Lisboa, e Província da Estt·emadura, tenhão lugar ; não 
sómente ·nas Quintas, Fazendas, Vinhas, e Terras muradas, ou. vala
da-s., 'mas tambem igualmente em tudas as abertas, em que houver se
menteiras feitas, ou frutos pendentes nos Arvoredos, ou nos Campos, 
sem differença alguma. 
1 1 V . Item. : Ma ndo, que no mesmo Termo de Lisboa e Província da 
Estremadura, em nenhum tempo do ao no possa ca<(ar Pessoa alguma, 
que não t enha aqu elle gráo da Nobrt>za ·Civil, que _d-i-st1ilgue a ordem 
dos Cidadãos dos Gremios da Plebe: E Mand0 que todas as Pessoas 
della, que se·ac ?arem com armas, armarlillras, laços, 011 quaesquer ou
tros instrntnentos de caça, dos que se achão declarados nas sobretlitas 
Ordenações do Üvw Quinto, Titu lo Oit.t>nta, Paragrafo Quinze, e dos 
Títulos Oitenta e sete, e Oitenta e oito: Sejão prezas nas Cadeias pú
blicas debaixo de chave por tempo de tres mezes, e degradadas para a 
Calse ta por tempo de tres annos pela primeira vez, e pela segunda se
rão condemnados em seis mez,es de Cadeia , e em seis a nos de degre
do para ó Reino de Angola; não tendo cornmettido outro crime, por que . 
lhes deva ser imposta maior pena. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço ; Regedor da 
Casa <la Supplicaçào; Conselho da Minha Real Fazenda; Meza da Cons
ciencia, e Ordêns; Governador da Relação , e Casa . do P.orto; e aos 
Corregedores, Provedores, Juizes de Fóra, Superintendentes, e mais 
Magi:strados, Officiaes de Justiça, e Fazenda, a quem o conhecimen
to deste A !vará pertencer, o cumprão, guarde m, e f~:1ção cumprit·, e 
guardar tao inteiramente, como nelle se contém , sem dúvida, ou em
bargo algum, não ob :; tantes quaesquet· Leis, Ordenações, Regimentos, 
Alvarás, Provisões, ou Estilos contrarias, que todos, e todas para es
t e-s eU'eitos sómente Hei por derogados, como se de toJos, e cada hum 
delles, e deJJas fizesse especial, e expressa menção; ficando aliás sem
pre em seu vigor. Ao Doutor Antonio José da Fonseca Lemos, do Meu 
Conselho, e Desembargador do Paço, que serve de Chan.cel lér ,Mór des
tes Reinos, Mando, que o faça publicar na Chancellaria, e que delle 
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se remettão Cópias a todos os Tribunaes , e Cabeças de Comarcas des
tes Reinos: Regislando-se em todos os lugares, onde se costumao re
gistar semelhantes Alvarás: E mandando-se o Original para o Meu Heal 
Archivo da Torre do Tombo. Dado no Pala f" io de Nossa Seqhora da. 
Ajuda em l de Julho de 1776. = Com a Assignatura de E lRei, e a 
do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocios do Re~'no 
no Liv. V. das Cartas, Alvarás , e Patentes a 

· foi. 74 vers., e irnpr. na Im.p-ressáo Regia. 

D OM JOS.É por Graça de Deos Rei de Portugal, e dos Algarves d 1a• 
quem e d'alérn mar, em A frica Senhor de Guiné, e da Conquista, Na• 
vegação, e Commercio da Etbiopia, A rabia, Persia, e da I ndia , &c. 
F aço saber aos que es ta Carla de Lei virem: Que Eu fui informado de 
qu e hum grande número de EofytPutas, que tendo afforado Casas, 
Quintas, ou Terras ., huOJas vezes pelu valor dos interesses respectivos 
aos preços f1as vendas; outras por preços, ou quasi equivalentes , ou 
ig uaes ás rendas das sobreditas Propriedades, quando e vírão obrig a
dos ao pagamento das pensões enfy leuticas, tendo agi ta do o foro pa ra. 
se eximirem: Recorrendo ao meio de prupôrem embargos de lesão enor
míssima: Pedindo nelles a r.educção das mesmas pensões ao arbi trio ele 
b om varão, chegando a aleançar sentenças de reducção, fun dad as nas 
doutrinas de differentes Doutores Praxistas, que para as pre text a rem 
.impropriárão T extos e xcogitados no Direito Civil: Transgredindo-se-> nH
las notoriamente as Ordenações do Livro Quarto, Titulo Tr ze, Para
grafo Sexto, que deixa ao ar.bitrio daquelle, que fe~ o Contrato com le
são e.norme, ou receber a causa, de~fe it o Contrato, ou redu zil la ao 
seu JUsto preço, refazendo-o; a mesma O rdcnat:(ào no Paragrafo Dez, 
que determina no caso da lesão enormíssima, que a causa seja precisa
mente restituída ao seu anlect!d.enle Dono; e a do Livro Primeiro, Ti
tulo Sessenta e dous; Paragmfo Quarenta e cinco, que estabeleceo, 
que os bens das Cape! las, Hospilaes, Albergarias, e Confrarias se af~ 
foreni pelo maior lanço que houver na Pr;, ça, deb-aixo da pena de nulli
dade dos afforamenlos feilos em outra fórma, confundindo-se para a sim 
se pertender, e ju lgar a natureza do Contrato enfyteutico, que essf'ri
cialmente consiste em afforar ou Terrenos para edificar Casas, ou T er
ras incultas, para abrir, com a outra di vel' a natu reza do Con t rat o de 
Locação por longo tempo de annos, ou de vidas, que consiste em afforar 
Casas, Quintas, e Terras fructiferas pela mesma renda que costumão 
anda1·, sem a necessidade de nellas se fazer bemfPitoria alguma para 
pro.duzirem as sobreditas rendas em que são afforad as: E inferindo-se 
~1 SSJm a todos os Senhores Directos dos Prasos. e até aos de ber.s de 
Wlo~gado, com an tboridade Minha, o i o toleràv~l prejuizQ de verem re
duzidos. os seus Fóros ás pequenas porções da quinta.., .. ou sexta parte a 
be.neficio dos Enfyteutas dolosos, que em contradícção com ?s seus pro
pnos factos pertendêrào os emprazamentos com a sinistra mtenção de 
n~garem depois as PensÕPs nelles estabelecidas, e de pedirem as red úc
'ioes dellas a menos do que esUpulárào, para com esta maquinação se 

N 
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appropriarém dos bél'lS alheios contra vontade de seus Donos., com o pe• 
queno gravame âas insignificantes porções, a que fazem reduzir as ren
das delles. E obviando a todas as sobreditas 1 transgressões, clólos, e pre
juízos, que dellas, e delles tem resultado de preterilo, e resulLarião no 
futuro com huma geral perlurbaç.'ío, se a ella não se occorresse por mo
do efficaz: Sou servido ordenar o st>guinte. _ 

Para cessar de h uma vez a dita confusão: Declaro, e eslabPle
ço: Que todos aquelles Contratos, nos quaes se emprazárão, ou em
prazarem Térrenos para edificarem Casas, ou Terras, e Matos incultos 
para abrit·, e melhorar com os fins da Lavoura, e de plantios de Vi
nhas, e Arvoredos, forão, e são verdadeiros Coptratos Enfyteuticos, os 
quaes se devem julgar pelas regras ·dos Prasos: Que todos os outros 
Cbntratos, nos quaes se afforárão, ou atforarem Casas já feitas, Quin
tas habita~~is, e Terras fructiferas pela mesma renda, em que costu
mavão andar, contiverão, · e contém pela sua natureza Contratos de lo.
cação por longos teFnpos de annos, e de vidas, ou Colonias pel'pétuas, 
para serem julgados pelas ontras ditferentes regras, por que se costu
Jnão decidir as convenções entre os Rendeiros, ou Colonos, e os seus 
respectivos Senhorios, sem outra different;a que nào seja a de setem 
obrigados os Colonos desta nova especie aos Direitos Dominicaes esti
pulados nos seus respectivos Contratos. 

Estabeleço, e Mando, que o sobredito se observe, e execute: 
Restituindo-se os Contratos á sua origem, não só quanto ao futuro, mas 
tambem quanto ao pret"erito: Havendo, como Hei, por nullas, e de ne
nhum effeito todas, e quaesqul"r Se.ntenças até agora dadas 'a favor dos 
referidos Colonos chamados Enfyteutas: Como proferidas coiltra Direito 
expresso, e contra o espirit.o das Leis Patrias, e das em que tenho des~ 

, terrado o pernicioso abuso de se invalidarem as Determinações das Leis 
do Reino com argumentos excogitados nas vastas compilações das Leis 
Romanas, que tanto implicárão o P'óro ·em grave prejuízo ,do socego pú
blico, e do Direito da propriedade dos Meus fieis Vassallos. 

Pelo que: Mando á IVIt'za do Desembargo do Pa.ço; Regedor da 
Casa da Supplicação(; Governador da Relação, e Casa do Porto; De
semb,argadores úas di las Casas; Conselhos da Minha Real Fazenda, e 
do Ultramar; Meza da Consciencia, e Ordens; ~enado da Camara; Vi
ce-Reis; Governadores, e Capi Uies Generaes de todos os Meus Domí
nios Ultramarinos; Desembargadores das Relações; e a lodos os Corre
d0res, Pr0v~dores, Ouvidores, Juizes, Justiças, e QfJjciaes, e Pe~soas 
dos Meus Reinos, e Domínios, que comprão, e guardem esta Minha. 
Carta de Lei, assim, e da maneira que - nella se contém, e lhe fação 
dar a mais inteira, e inviolavel observancia, nfío obstantes quaesquer 
Leis, Ordenações, Resoluções, Constituições, Sentenças, Artigos, e 
Assentos de Cortes, que hajfio em contrario, as quaes todas, e todos de 
Meu Motu-proprio, certa Sciencia, Poder ' Real, Pleno, e Supremo, de
rogo, e Hei por derogadas, havend'o-as aqui todas por expressas, como 
s·e de cada hum a dellas fizesse literal, e expressa menção para este e~ 
feito sómente, ficanào aoJiàs sempre em s.eu vigoi·. Ao Domtor Antonio 
José da Fonseca Lemos do Meu Conselho, Desembargador ·do- Paço, 
que serve de Chlar.~celler Mór do Re-ino, Ordeno que a faça publicar na 
Chancel·laria, e que remetta os Exemplares impressos della debaixo do 
Meu Sello, e seu sinal a todos os Triht:waes, e Ministros, a que se cos
tuma remetter semelh-antes Leis, registando-se em todos ·os Lugares, 
1.1a fórma do estilo; e o Original se remetterá para o Meu Real Archi-
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vo da Torre do Tombo. Dada no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda 
em 4 de Julho do Anno do Nascimento de N osso Senhor Jesus Christo 
de 1776. = Com a Assignatura de EIRei com Guarda, e a do Ministro. 

Regist na Secretan"a de Estado dos Ne_qocios do R eino 
no Livro V . das Carias, Alvarás, e Patentes a fol. 
77. vers., e Impressa na Impressão R égia. 

DOM JOSÉ por graça de Deos Rei de Portugal, e dos Algarves? 
d ' quém, e d'além mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, 
Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da In dia, etc. 
Faço saber aos que este Edital virem: Que sendo ultimamente informa
{)o de que as Colonias da America lngleza por hum Acto emanado do 
Congresso, que ti verão em quinze do me:~. de Maio proxirno preced ente; 
Ilào só se declarcí rão inteiramente apartadas da sujeição á Corôa da Grão 
Bretanha ; mas fica vão já formando Leis estabelecidas na sua propria 7 

e p:nticular Authoridade, para resistirem á legitima de EIRei Britani
co, Meu Bom Irmão, Amigo, ·e Alliado: E devendo hum exemplo tão 
pernicioso interessar até os Príncipes mais inditferentes para negarem 
todo o fa vor, e auxilio, directo, ouindirecto, ahuns Vassallos, que se 
a c hão tão pública. e formalmente sublevados contra o seu natural ~obera
llo: Sou servido Orden:H, que em nenhum dos Portos destes Reinos~ 
e seus Domínios se dê prátic a , ou entrada a Navio algum,- q ue a elles 
chegar com ca rga, ou sem ella, vindo d e qualquer do Portos da gobre
di la A merica S t> ptent i ional Ingleza ;. mas que pelo contrario sf"j ào dus di
tos Portos rept>llidos nos mesmos Actos, em que a elles chegart"m , sem 
lhe se r daclo soccorro algum, de qualquer qualidade que seja. Os Mt>s
tres e Capitães, a que até agora se honver pt>rmittido a entrada na. c nsi
·deraçâo de que não havia motivo para lha pr bibir, serão notifica tlos pa
ra sahirem com os se ns N avias dus sobreditos Portos no termo de oito 
dias contínuos, su-ccessivos, e improrogaveis: Examinando-se ant es de ~ 
sahirem se levào Polvora, uu Armamentos alguns dos que já prohibi pe
las Minhas Reaes Ordens expedidas em vinte e huru de Outubro du an
no prox imo preterito ao Arsenal do Exercito, e ao Consulado da sahida: 
E confiscando-se a b neficio das Obras públicas quaesq.ucr dos ditos Na
vios, em que se possão aGhar cland'estina, e furtivamente introduzirias 
as sobreditas l\1 unições prohibidas, como bens pela corpora l apprehen
são manifestamente vistos serem de levantados. EIRei Nosso Senhor o 
Mandou por seu Real Decreto de quatro do corrente mez de Julho diri
gido ao Conselho de sua Real Fazenda, Ordenando q·ue se mandasse es· 
tampar, e ailixar por Edital em todos os lugares públicos da Cidade de 
~isboa, e Portos deste Reino, e do Algarve, para que chegue ~ notí
Cia de todos, e não possa. alguern allegar ignorancia. Luiz A n ton10 La
r a o fez em Lisboa a 5 de Julho de 177 6. = José Paes de Vasconcellos 
o fez es,crever .. · - Conde de Azambuja P. 

Impresso avulso. 

, 
' ' 
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EU' EJRei Faço· s•aber. aos· que es•te. Al'va.rá de Pl!otrogação, Declara
ção, e Amplia·ç.ão V'~rem: Q11e, a.ttendendú ao que Me representou Au
gusto Ludovico Thymme, primeiro inventor neste Reino da Fabrica das 
Folhetas para a cravação dos Diamantes, e outras Pedras prt>ciosas: A 
especial razão ·de tt>r mostr•aldo· a· eXJi)'€·rienG.ia, que não cabe na possibi
lidade da sobredita Fabrica diffundir-se o segredo das cores das Folhetas · 
della por muitas pessoas com o eJ'eito de tirarem dellas a sua competen
te- su·hlsistencia: A@' gra:Il'tde númeir(!) ele obJ'eiros , q.ue instruio, e occu;.. 
pa rios outws diffe11enles ministerre& da <dita· Fabr:ile:a: E a se ter feito 
digno dre re'mHnera~ãa, eotrtCil ir:Jventor· dei]II:a,_rflestes R eim1os :. Hei pm:r. beiil'.l; ,_ 
e por graça, qme o Pri•vilegio exéltus•ive, qu.e• lhe eoncedti pel<!>• Alva;rá 
de vinte e dot!ls de Ag:mste de· mil setecentas sessenta e sei.s se· perpe• 
tue na sua, Pessoa:; na, de sem Filho J<D<i@' Pedro Henri·qtJ.e Thyn1me; e 
·na-s de suas, Fi•}has .:hnnr.na .Antonia Tlllymme, e Hem:riq,ueta Doro·thea 
T~y'mme: Fica•rudo· o u•l,Cimo deHes, que soh>reviv.e•r, obrigado á.<dleclara:.J.! 
e- veferido sêgtedo antes1 de go~aJr cl& Priv~legio por 'FeFffiO assignado na; 
Junta do Commeroio desiles Re·~fl•es, e sBus Oominios: PodeFldo estabe
lecer temos, e e3lma hum Cil:eHes as su~s Fa<b11i.eas· em qu~esqt~eli lugaFes 
destes Reinos' que aeb~ret~í) 'fiYais commmclos-. 

Pelo que: Mando á Mreza do Desé(inhatrgo do· Paço; Regedor d1a1 

Cas·a da SuppFrcação; Cm,tivs e1~h0s da Minha Real Fazenda, e dQ UJ (,ré\
mar; Meza da Consciencia ~ e 0Fd·ens; Senad~- (i}Ja Ca·mara; Governaclor 
da Relaçãa, e C.asa do Porbe; ./JuMa· de Cotnmet•eio des•tes Reinos, e 
sei1S Doril.iFrios:; e ai t0~0S ' os Cotre'ge:do·re:s' ProvedoteSI· '· Ouvidores ' Júrj ... 
zes, e mais Pessoas, a que o eehlrecirnento deste· Al~a·rà pertencer, que 
f) CUinprão, guatoerri 'i e façfío cumprir, e guardar juvi u}ayp}mente, Co-· 
m0 nelle se etmtén1 ; se;m dúvida, oa enl•bargo algum, nã<? abstalihes 
f)tJaesquer Leis 1 'Regirílem.tos, Alva1~.s, ou Disposições em contrario: 
E valerá. como Carta passada' pela Cha:ncellaria, posto que por ella nã.a 
ha de passar, e que o ·seu effE!~to haja de durar mais de hum, e muitos 
armos, sf'm emb-argo das Ordenações, que o contrario det~rminão. Da
do no Palacio de Nossa Senhota da Ajuda em 5 de Julho de 1776. = 
Coin a Assignatura de EIRéi, e a do Ministro. 

' ' 

' ' 

Regist. na Secretària de Estado dos ' N egocios do Reino 
no Livnv V. das Cartas, Alvarás, e Patentes a fõl 
89,, e ~·mpw. rUi lmp:reSS'áo Ré!Jia .. · 

! 

Eu ELREI ·FCÍ~t(d sábér aos que · este
1 

Álvar:á vir·êm: Que tontendo 
as Congregações do Clero Regular dós Meus · Reinos, e Domínios- huns 
Corpos )'OHva.ve~, e u'tílmente dedicados ao serviço de Deos , e á Instruc- , 
ção, e Edificação dos Meus Vassallos: Tendo Eu, como Protector da 
Igreja, e c0mo Defensor da Observancia dos Estatutos · Religiosos nos 
Meus Reinos, e Dominios, procurado sempre prover em tudo o que póde 
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conduzir para a sua colilservnção; e obviar o que p6d.e- tender para a su·ll 
rwioa: Havendo tido certa informação, de que as Temporali:dades da 
maior parte dos Conve~tos das sobt·editas Congregações furão até agora 
in holeravelmente gravadas cm.m divülas passivas de· dinhei•ros tomados a 
juro pelos Prelados Lo-caes deiiPs até o excesso de absorberem, e exce
derem com os interesses dos sobreditos dinhleiros tomados pot· empre ti
mo; em h uns todos, e em ol!lli10S qnasi tod0s os seus resp&.ctivos J'e·ndi.
menbos, até virelill a fiallir, e a. r ·<Hecer quebrados cle cabedal, ec~édi·
to com prejuízo ' extensivo dos Mutuantes, e escandalo público : E que
rendo efficazmente obviar aos sobrt·ditos inc0nvenientes em materia tào 
grave: Sou senido Onl•enar o segu~nte. 

Ampliando a Provic)encia, que ·1s Mi·nlílas Lei:s tem cla'da para ~s ' 
em,pero,hos CQ\ntralillidog de.lbaixo da bypolhe·ca de bens de Morg·a<J<:> , e a 
que a favor da Casa pia da Misericord1a da Cidade cle Lisboa tenho da·"" 
do pelo Meu Alvará de vinle e dous de Junho de mil setecentos st?ssen
ta e oito: Mando, que nenh:uma Pessoa, de qtnalqu~r esl!ado, (i)'l!l condi
ção que seja, possa d<l!qui em diante dar €i;inh~iJ:o a ju,ro aos sobreditos 
Conventos, ou Conguegações Regulares, debaüo da .wena de nuUidade 
dos Cont1·atos, e de não rocJerern produzir effeito, ou prestar impedimen
to algum em Juizo, ou fóra d·elle; S"em que preeedãO' as. soJemnidades, 
e se acautelem nos contratos as seguran,~as estabel•eei·das no soLff~di~a 
Alvará de. vinte e dous de Junho de mil setecent0s se·ssen;ta e oito . elft 
tudo o que forem applica.veis aos casos oc:eorrentfi's. 

Pelo que: Mando ~í Meza do Desembargo do Paço ; Regedor da 
Casa da Supplica~ão; C r\oselh0s da Minha Real Fazenda , e do Ultra
mar; Meza da CoB,sciencia, e Ordens; Senado da Cama.ra ; e a toclos li>!i· 

Corregedores, Pwvedore>s, Ouvidures, Juizes, e rnais Pessoas, a que o 
eonhecimento deste Alvará pertencer, que1 o cumprão, gwardem, e fa .. 
ção cumprir, e guardar inviolavelmente, como nelle s-e oontém sem dú .. 
v~da, ou embargo algum, nã.GJ obstantes quaesquer Leis, Alvarás, Re
gm~entos, Disposições, ou Ordrns em contrario, que. todas, e to.dG>S 
He1 ~or derog·adas para este eífeito sómente, ficando aliás !'!empre em 
seu vigor. Ao Dou!o( Antonio José da Fonseca Lemos, do Meu Conse
lho, e Desembargador do Paço, que s.erve de Chancellér Mór do Reino_, 
Ot•den~, que o faça publiear na Chancellaria, e qme remetta os ExPm
plares Impressos delle debaixo do Meu Se Mo, e seu sigo al -a todos os Tri-
9unaes, e Minis,tros, a que se costumãa remelter semelhantes LPis: 
Reg·istando-se em to.dos os lugares na fórma do estilo; e o Original se 
temetterá para o Meu Real Arcbivo da Torre do Tombo. Dado no Pa
]acio de Nossa Senh~Ha da Ajuda em 6 de J olhe de I 776 . ..,..... Com a A.s
sigHatura de EIRei, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negoc1'os do Reino 
no Liv. V. das Cartas , .Alvarás, e Petlentes. , a 
fel. 8 I • , ' e impresso na Impressão Regia. 

EU ELREI Faço sàber aCils que este Alvará virem: Que em Con• 
à~ha da J t:Jnta da Casa de Bragança me forão presentes as controver
&las., .e discoFclias eutre ~s Atmoxarirt'es, Repdeiros, .e Morado~es da Vil· 
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Ia de Porto de Mós, e seu Termo, que por muitos annos tem agitado 
aquelles Póvos, e causado os multiplicados pleitos, e recursos, que uo 
Foro do Juizo da Corôa, e no Despacho da referida J un la se tem a
montoado com grandes vexações daquelles Vassallos = Dando a tudo 
causa a alterac;ão da Lei do Fora!, ew que o Senhor Rei Dom Manoel 
est.abelect>o o Direito certo para a pacífica arrecadação das J ugadas, e 
Oitavos da refPrida Villa, com o motivo de buma Escritura intitulada. 
de transacção, e estipulada em tri n ta de Janeiro de mil sei~centos no
venta e hum, entre o Procurador da Fazendada mesma Casa, e Esta
do, e. os sobreditos Moradores . . E querendo pôr fim a tão inveteradas 
uiscordias; favorecer os referid'os Póvos; e rest:iluir o socego público en
tre elles: Sou servido Ordenar o -seguinte. 

I. Ordeno: Que a sobredita Esc ri tu r a celeb!'ada, para durar por de
zoito annos sómc n te, no de mil sE-iscentos noventa e hum, e por isso 
ha muitos anuas acabada, se haja por inteüamente finda, e que nem com 
ella se possa mais fazer argumento algum ; nem o irregul.ar Contrato, 
que nella se contém, possa maisser renovado poroutro algum meio, ou 
modo, qualquer que elle st>ja; antes pelo contra trio fique iuteiramente 
anniq.uilada, como se nunca houvessem existido. 

JI. Item: Ordeno, que daqui em diante se não possa mais gravar os 
sobreditos Póvos com a vexação, que em si contém, sempre reduzirem
sé_ as referidas Jugadas, e Oitavos a quotas certas, para depois se co
brarem por derramas; nas .quaes os mais poderosos costumão pagar mui
to menos do que devem, e os pequ(•nos serem constrangidos a pagarem 
muito mais do gue devem: E que a arrecadação das ditas Jugàdas, e 
Oi ta vos se reduza a fórma natural, e justa, estabelecida pela Lei do 
Fora I, pagando separadamente cada . hum dos Colonos Lavradores, e Sea
reiros o gue respeclivamt>nte deverem, salvas sómente as avenças, que 
cada hum delles quizer voluntariamente faur com os Rendeiros, f>elo 
que ,pertence ás suas respECtivas searas, e frutos, que houver de reco
lher. 

JII. Item: Para beneficiar ao mesmo tempo os sobreditos Póvos: Or
deno: Que por ora, e em quanto Eu não mandar o contrario, se obser
ve na dita Villa de Porto de Mós, e seu Termo para a anecadaç.ão das 
sobreditas Jugadas, e Oitavos o novo Foral, que por EIRei Dom Pedro 
Segundo Meu Senho1·, e Avô foi dado para a VJ!la de Ou rem , e sett 
Termo no anno de mil seiscentos noventa e cinco, não obstante o di to 
antecedente Fora) do Se'nhor Rei Dom MarilOeJ, o CJUal não poderá, mais 
servir de tifulo, ou de argumento a respeito das sobreditas arrecLldações. 

IV. Item: .Sendo me presente, que a maior parte dos sobreditos 
Moradores consiste em rusticos, induzidos a entrarem nas sobreditas 
questões, e a se negarem ao pagamento dos Oitavos do Vinho, e Li
Ilha, que devii'ío pHgar, por Pessoas malici.osas, que abusando da sua 
mal instruida eredulidade, os precipitárão nos referidos abusos: Hei por 
bem absolvellos de todos os mesmos Oitavos, de CJUe se acharem {leve:.. 
dores, até o fim do anno proxÍ1í10 passado de mil setecentos setenta e 
cinco, ·para delles lhes não ser pedida causa alguma. 

PeJo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Inspector Ge
ral do Meu Real Erario; Regedo1· da Casa da Supplicação; Conselho da 
Minha Real Fazenda; Meza da Consciencia, e Ordens; Junta du Es
tado, e Casa de Bragança; e a ~odos os Corregt:>dores; Provedores , Ou
vidores, Juizes, e ,mais Pessoas, ·a que o conhecimento deste A I vará 
pertencer, que o cumprão, guardem, e fação cumprir, e guardar invio-
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Iavelmente, como nelle se contém, sem dúvida, ou emba:rgo algum, 
não obstantes qoaesquer Leis, Alvarás, Regil?lentos, Foraes, Dispos.i
ções, .ou O rdens em contrario, que 1àdas, e ~omos Hei por derogadas 

. para este effei to sómente, ficando aliàs sempre em seu vigor• Ao Dou
tor Antonio José da Fonseca Lemos, do Meu Conselho, e Desembarga
dor do Paço, que serve de Chancell r> r Mór do Reino, Ordeno, que o 
faça publicar na Chancellaria, e registar em todos os ll!lgares, eHl que 
se costumão registar semelhantes Leis; e o Original' se remetlerá para. 
o Meu Real A rchivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Nossa Se
nhora da Ajuda em 13 de Julho de 1776. =Com a Assignatura de El
Rei, e a do Minis~ro. 

Regist. na Chancellaria Mór da Corte e Reino no Lz·
vro das Leis a foZ. 20 vers. , e impr. na Impressáo 
Regia. 

) 

·-lloe>li!-· 

EU ELREI Faço saber aos que este Alvará virem: Que tenclo ll!lOS

trado a experiencia, que nos quarenta contos de réis do fundo da Com· 
panhia das Pescarias do Reino do Algarve não podem caber todas as 
despezas oecessarias para o costeamento daquella . Negociação, igual
mente ulil aos que nella se interessao pelo Commercio; que o augmt:>nto 
da iudustria dos Meus Vassallos daqudle R~ino, que tenbo procurado 
favorecer, e animar, levantando-os da decadencia, em qtJe por tantos 
ao nos estiverão: Hei por bem ampliar-lhes as faculdadt>s, que lhes con
cedi pelo Meu Alvará de quinze de Janeiro de mil setecentos setenta 
e tres, permittindo, que o sobredito fundo capital de quarenta contos 
de réis Sf. possa accrescentar até o de oitenta contos de réis consisten
tes em outras quatrocentas Acções estabelecidas a favor de todas as Pes
soas, qtle se quizerem interessar em hum tão util estabelecimento: Fa~ 
zendo-lhes commons todos os Privilegios, e izenções· declaradas nas vin
te e huma Condições, que pelo Meu sobredito Alvará se a-chão confir
madas: E ficando os A ccionis r as del1as igualados em tudo, e por todo 
com os outros Accionistas originarias, sem differença alguma, para com 
elles entrarem a vencer os seus respectivos lucros. E Hei ou'tro sim po.r 
hem, que huns, e outros Accíonistas da mesma Companhia gozem do 
beneficio dos Paragr,afos Segundo, e Oitavo do Meu A I vará de doze de 
Novembro de m.il setecentos setenla e quatro, pelo que .perte-nce á so
lução do Subsidio Militar da Oecima na mesma fôrma nelle estabeleci
da, tendo pelo menos vinte Acções na mesma Companhia. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; IP.spector 
Geral do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Góver~ 
nadar da Relação, e Casa do Porto; Conselhos da Miuba Real Fazen
da, e do Ultramar; Meza da Consciencia, e Ordt>ns; Senado d11 Ca
I~ara; Junta do Commercio destes Reinos, e seus Domínios; e bem as
s.Im ao Governador, e Capitão General do Reino do AJgarve _; e a todos 
os Desembargadores, Corregedores, Juizes, Justiças, e mats Pessoas, 
a 'quem o conhecimento deste Alvará pertencer, que o cumprào, guar
d,em, e fação cumprir,· e guardar inviolavelmente, como nelle _se con
tem, s.em dúvida, ou embargo algum; não ad.rnittindo requerimento,. 
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que seja em contrario em todo, ou em parte ao effeito dns Condições 
do estabelecimento da sobredita Companhia por tocar , á l\1 eza dos De
putados della tudo o ql!le lhe pertence: E Mando outro sim, que valha 
como Carta passada pela Chancellaria, posto que por ella não ha de pas
sar, e que o seu effeito haja de dur:H mais de hum, e moitos annos, 
sem embargo das Ordenações, que o contrario determinão. Dado no Pa
]acio de Nossa Senhora da Ajuda em 13 de Julho de 177 6. = Com a 
Assignatura de EJRei, e a do Ministro. 

Re_gist. na Secretan~a de Estado dos Negocias do Reino 
no Liv. V. das Car·tas, Patentes , e Alvarás , a 
fol. 8.4 . , e lmpr.;sso na Irnp1"essá9 Regia. 

*-. -lf.c.0>*--'11 

EU E L REI Faço saber aos que este Alvará com força de Lei virem: 
Que á Minha Real Presença chegou por informações certas, que alguns 
Lavratlores de Vinhos dos Terrenos do Alto Douro, unidos com alguns 
Habitantes das Tres Províncias da Beira, Traz-os-Montes, e M inho, 
degenerando em Inimigos communs da sua Patria, com .hum a estranha 
prevaricação das indispensaveis obrigações, que tem de observarem as 
Minhas Leis dirigidas ao bem público do Commercio dos ditos Vinhos, 
se tem precipitado no absu rdo de se· fazerem . esc;,ndalosos, e prejudi
ciaes Contrabandistas: Introduz indo os Vinhos de Ramo nas Cidades de 
Porto, de Aveiro, e de outras Tet·ras, com o simulado pretexto de qua 
os conduzem para dellas os passarem aos Lugares, que pela Lei de dez 
de Setembro de mil setecentos cincoenta e seis lhes são permittidos: 
Transportando-0s depois c landestinamente per si;' ou por terceiras Pes~ 
soas, não só para fóra do Reino com fraude, como Vinhos de Embar
que; mas {ambem para as Tabernas dos Districtos do Privilegio exclu
sivo, que Tenho concedido á Companhia Geral da Agricultura das Vi
nhas do Alto Douro: Tudo com manifesta transgressão das Minhas Leis, 
principalmente do sobredito Meu Alvará de dez de Setembro de mil se
tecentos cincoenta e seis, e de outras, pelas quaes Fui servido restabe
lecer em beneficio do Commercio dos Vinhos Nacional, e Estrangeiro, 
a decadente Agricultura das Vinhas do Alto Douro, e a pureza das suas 
producções, prohibindo para se consegui1•em estes saudav,eis e/feitos, as
sim as misturas perniciosas dos Vinhos Legaes com os inferiores, de gue 
antes tinha resultado a notoria corrupção de ambGs; comú o transporte 
dos segundos para os Paizes de fóra do R e ino, de que se tinhào segui
do graves prejuízos aos Commerciantes Exportadores, e aos que lhos 
compra vão nos mesmos Paizes . E porque as sobreditas prevaricações, e 
os temeràrios, e nocivos Conlrabando's, e Descaminhos, que dellas se 
tem seguido, req Dererem por sua natureza hum a providencia prompta, 

_e efflcaz, que os faça cessar inteiramente cor~ o público escandalo, que 
delles tem resultado aos Meus fieis Vassallos, e até aos mesmos Com
merciantes Estrangeiros, de boa fé, e probidade: Sou servido Oi·denar 
aos ditos respei(os o saguinte. 

I. Ordeno, que naCiclade doPorto, eem . Arnellas, ou outrosquaes
qner Portos do Rio Douro, mais pi"Oprios, e aptos para extrahir os Vi
nhos de Ra~o do Alto Douro, para as Terras, em que são permi lli dos; 
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se estabeleção logo Armazens Geraes por conta dos Carregadores; pa
ganJo elles o aluguer correspondente a cada Pipa; E que praticando-se 
com os sobreditos Villhq_s o mesmo, que se pratíca a reS;peito das Fa
zendas' que entrão' e sabem por baldeação; se recolhào 08 q.ue tiverem 
despacho para fóra dos districtos exclusivos da Companhia, debaixo das 
chaves, e Inspecçào da Junta. 

Jl. Item: Ordeno, que dos ditos Armazens Gerae~ r.ão possão se!! 
reexportados os referidos Vinhos, senão com Guias da mesma Cqmpa;
nhi'a; rias quaes se lhes determinará o termo i.mprorogavel de dez dias 
para apresentarem na Junta della Certidões dos Juizes de Fóra ge Villa 
dó Conde, e da Terra da Feira, nas quaes attestem que com effeito fa
rão os Vinhos descarregados nas Tavernas das ditas duas Villas para o 
consumo da Tena, nas partes onde não chegar o Privilegio ~xclusivo da 
dita Companhia; e riào accumulados em Armazens para serem delles 
reexportados por fraud~ para a Cidade de Aveiro, ou . de outro qualquer 
porto de mar, e deUes para os Paizes de fóra do Reino. Todos os Vi
nhos, que se acharem sem .Guias, e AtLesta<(Ões ,. serão confisc_ados; e 
c producto delles applicado na fórma abaixo declarada. . . · 

IIJ. Item: Te.nbo prohibido pela Minha Lei da Instituição da Com
panhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, e por outras 
muitas, o transporte de Vinhos inferiores pela Barra da Cidade do Por-

. to para os Paizes . do Nor·te em beneficio commu.m dp Cotpm.er.cio deste 
género, Nacional, e E'st.rangeiro, que· por esta cansa das misturas, que 
com elles fizerão, se achava na ultima decadencia: E concorrendo as 
mesmas identicas razões nos Vinhos dos Terrenos de Viana, Monção, 
Aveiro, Bairrada, Aoadia, S. Miguel doOuteiro, .,Coimbra, Figueira, 
e. Algarv~s, por sert'ro de igual inferioridacle, ou ainda maior, que a 
dos Vinhos de Ramo do A !Lo Douro: Prohibo a extraccão de Vinhos dos 
referidos sitias para os Paizes Estrangeiros, assim pel~s Barras de Ca
minha, Viana, e Villa de Conde; como pelas da Cidade do Porto, A
veiro, Figueira, Buarcos, e Algarves: E Orden-o aos Superintendentes 
Geraes das Alfandegas dos sobreditos . Portos., e á Junta da Adminis
tração da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,_ 
que não facultem Despachos, nem passem Guias para os ditos transpor
tes, debaixó da pena do dobro do ' valor dos mesmos Vinhos pela pri
meira ve.z; e do tresdohro pela segunda; aN,gmen L ande-se a pena á mes
ma proporção, no caso de reincidencia, con_tra os Transgressores; e ap
plicando-se o producto das tomadjas na fórma abaixo declarada. 

IV. Item: Ordeno que os Contrabandistas Nacionaes já prezas, e os 
que se prenderem pela pronúncia da Devassa, a que actualmente está 
procedendo o Desembargador Juiz Conservador da referida Companhia 
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro; e aquelles, que para 
o futuro forem culpados neste Contrabando, sejào remetlidos á Cadeia 
do Limoeiro da Cidade de Lisboa á sua custa, com os traslados das suas 
respectivas culpas extrahidas dos Autos., para deHas serem transporla
d0s ao Heino de A n.go.la, como inimig,os communs· da sua Patria . . 

V. Item ,: Ordeno, que a respeito destes Contrabandos se observe. a 
disposição do JJaragrafo Quinto _dQ Alvará de dezas~is de Janeiro de miL 
sete~en~Qs sessenta e oito, para ·se tomqrem denúncias em segredo.:, 

VI. .J~em: Ordeno_, c:Iue não o~s .tanté., ó ài:sposte nb Pangra.f~ lf.er:-. 
ceiro do, outro Al~ará de dezaseis de Novembro de mil setece·utos seten_.. 
ta e hnm, se appliquem os p~oductos das -t~madias: A meJa.dc_Jlara as 
obras da Relação do Porto, e a ou.tra -ametade a beneficio dos Denuu~ 

o 
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ciantes: Para ó que ftei por derogàda a disposição do dfto A!Yará nesta 
parte, ficando aliàs em tud0 o mais no, seu pleno vigor. . 

Vll. Item: Ordeno, que asS~ntenças dadas nos casosdossobre(htos 
Contrabandos, se executem logo, sem se esperár que sejão remetlidas a 
esta Corte, não obstante a Disposição do Paragrafo Setimo do mesmo 
Alvará de dezaseis de Novembro de mil setecentos setenta e hum 1 que 
t~mbem Hei por derc)gada nesta parte, ficando em tudo o mais em seu 
vigor. · 

VIII~ Item: Ordeno, que nestes casos de Descaminhos, e Contra· 
bandos, tenha o Juiz Conservador da sobredita Companhia Geral do A J. 
to Douro Alçada até trezentos Qlil réis, sem appe!lação, nem aggravo; 
como a que lhe fni concedida nas Deci~ões em Junt~ pelo garagrafo Se· 
timo da Institl!liçãõ da tnesma Companhia. 

Pelo que: Mando á Meza dél Desemb
1

argo do Paço; Regedor da 
Casà da Supplicàção; Governador da Relação, e Casa do Porto; De· . 
sembargadores f<las ·ditas Casas; Conselhos da Minha Real Fazemlà ; e 
tlo Ultramar; Meza da Consciencia e Ord Pns; Senado da Camara; Vi
ce-Reis, Governadores, e Capitães Generaes de todos os Meus Domi
nios UHramárinos; Oeset~qargadores das ({eJa~ões delles; Junta da Ad
rninistràção -da Camparihia Geral cla Agricultu~a das Vinhas do Alto 
flguro; e a ' todos os Oorrégedores, PrõvedGres , Ouvidores, Juizes, e 
mais Pessôas, a que o CGnhecim.ento deste Alvará pertencer, que o 
éúrnprão, guardetm, e fação ct~mprir, e guardar ihviolàvelmente, como 
nelle se contém' sem dúvida' ou emhla_rgo algum' não obstantes quaes~ 
C!jl:iet Lei_s, Alvarás~ Regiltltmtos; ou Ordens em contrario, que todas, 
e todos H e~ tpot derbgadas ·para este effttito sómenLe, fiqando ali às sem
pre ém seu vigor. Ao Doutor Antonio José da Fonseca Lemos, do Meu 
Conselho, e Desernh>a'rgador do Paço, que serve de Chanceller Mór d() 
R~i no ', OrQlenG 7 CJ ue é faça publica r na Chancellari a ,_ e regis ta r em to
dGs os h:~gar'és na fórm.a do estilo; .e o Original se Féti1etterá para o Meu 
Real Archivo da Torr-e do Tombo. Dado no Palacio de Nossa Senhora 
da Ajuda em 4 de Agosto de 1776. (I) Com a Assighatura deElRei, e 
a 'do Ministro. · 

Rer;isu na -Se'&t:e-ta;rz"oeJ.. tle -Estado dos Negotií:Js do Reino 
no Liv. V. Wf!ls Cà1'lás , Alvarás, e Patentes, a fol. 
9 5 , e impr-. rta Irnpressáo Regia. 

E·u -ELRei Faço ;saber aos .qu~ ·~ste Alvará virem: Que Eu tive 
cer.ta infol'ma~ão de que depois das Minhas Reaes Ordens de dous de 
Abril de ;n)il setecehilos sessenta-é 1seis, em que par~ tet· lugar ~os Pór~ 
tos do Bra~il a concorrerícia rl'0S' Vinb•os da Província da Estremadura, 
é Ilhas aqjacentes com os da Oompanhoi!l Gerá] da A·g·ricultura das - Vi
tlhàs do A-ltJó! Douro•, 'i!fém prej~Jizo do e0n'SI!ltnt> de·ambos -os referid0s Vi
nho§: b~i~' as l?rbvideAcias qtiié fiáS éir.cutnstancia·s daquelle templo pare
cêrãu ·fil-ais ~rópti-as ~ ~ dimi•nuind<ii os preços dos Seg-utldos dbs referidos 
Vinhoã; ~· iguàiJandlo 'Cóm e'lles as Pareias; medid•as ; ' e preÇos do'S Pri~ 
~ ..:......_--~- . ~--L-.!. _......___,.,. 

· ('J)· Vid.. o Alv. de 9 áe Ag0sto de 17717., r 
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melros; mostl'üu huma successiva experiencia que as sobreditãs Provi-
de ncias não tem bastado para obviar aos inconvenientes, que fizerão os 
{)bj ectos dell3s: E para occorre_r ao bel'!e:ficio commum, que resulta do 
Commercio do referido Genero, que, contendo huma producctão propria. 
das Terras dos Meus Reinos; e hum interesse consideravel dos Lavrado
res delles; se faz digno ela Minha Real A tienção: Qúerendo de bun1a 
vez fazer cessar os estorvos, qu.e tem implicado hum, e oulro Commer~ 
cio, com reciproca utilioade rios .interessados nPI!es: F.az.endo cessar as 
implicanci~s, e controversias, que até agora os tem illaqueado para se ...
-oppàrem mutuos impedimentos ·: Sou servido ordenar o seguinte. 

. Ordeno: Que os Pórtos da Bahia; Pernambuco, Paraíba, e to-
<los os outros· da. Africa, e Asia, fiquem l-ivres para o Commenria dos 
V inbos, Ãguas arden~es, . e1 Vi!í1ag1res d<a Provi_nci a clar Es tremadura ~ e 
)lhas adjacen,t1es ;· sem qu-e a e.Jles possa mandar a Companhia Geral da 

· Agricultura das Vinhas _do Alto Douro os referidos Generos: E que a 
Porto. do Rio _de Janeiro, e os que jazem ao S~l delle , fi(juem abertos 
sómente para o Commercio exclusivo dos Vinhos , · ~guas ar~entes, e 
Vinagres ~a ·sobredita Qo_mpanhia Ge·rah; sem !que d·e parte alguma cles~ 
tes Reinos, e seus Dom i nios se possão embarcar ; ou reexportar os so· 
breditos Generos: E tudo~o referido debaixo da péna de perdimento do,S 
sobreditos Vinhos, Aguas: ardentes , e Vinagres, e do tresdobro · x~·elles 
nos casos de· entrarem por fra1~de nos s0breditos l?órtos respectivos con
tra a . l).isposiçüo des_te1;• a metade a favor dos De:filunciantes, e · a outra 
metade a favor· das Obras · públicas das Cama r as, em cujas jurisdicções 
se cdmmelterem as · referidas fraudes: · 

. Pelo , q.ue: Mando â Meza do Desembargo do · Pa·ço; Regedor da 
Casa da. tSu,pplicação ;1 c:onseJI;).Qs .da ·Minha Real _Fazencl1a•, e do : Ultr.a... .. \ 
mar; Gov·er_nador da Relação, .e Casa do Porto; V. ice-Rei, e . Capitão 
General de Mar, e T~rra , do Estado do Brazil; Governadores, e Capi-
tães Generaes dos ~eus Dominios iUI tramarinos; Junta da Com panliia 
Geral da Agric.uttura das Vinhas .do Alto OourQ; Mezas da lnspecttão 
do Rio de J aneir0, e 'Balhi.a , ; DesembargadG>res, Corregedores, Juizes~ 
e Officiaes, assim de Jústica, como de Fazenda, aquem oconheciinen-
to deste Alvará per.tencer .,·o cumprão, e guardem, sem dúvida, ou in-
terpretação alguma, e sem embargo d'e quaesquer Leis, Regimentos, 
Disposiçõ.es, Ordens, Costumes, ou Estilos contrarias; que ,para este 
effeito Hei por derogados, cotno se delles. fizesse espressa menção. Eva-
lerá como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não ha 
de passar, e o seu .effeito .haja- de durar mais .de bom anno, não.obstan-
tes as Ordenações em 1contrario ~ Regista·ndo-se em todos · es lugares, on-
â.e s·e costurnão reg.istar •semelhantes Leis: .. E rnandando~se o Original 
para o Meu Real A rchivo da Torre do Tombo. Dado •DO Palacio de Nos-
~a Senhora da Ajuda a 6 de Agosto de 1•776. (I) = ·Com a Assignatu-
ra de E1Rei, e a do Minisbro. 

' 

'1 I 

Regist . . n·a .Secretaria de Estado dos Negocio; .do Reino 
nó Liv. V. das Cartas, Alvarás, . e Patentes a fol. 
9 8. , e ' ir:"pr.. na Impressão Régia: 

. r ' 
0Jj\' f 

• I 

,., 1 J I, t• .., 

!I 

~~----...w......... ............... ~ ..... --.... --· ........ -.....".~~~ ............ __ __., .... -..... ~~~ 

· (1) Vid. · o Alvará de . .9r de A·gosto de 177-7. 
o 2 
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Eu ELREI Faço · saber aos que este · Alvará virem: Que por Me 
ser presente, e se tPr manifestado pelos ola.mores dos.Moradores d~ ViL-

, la de A rouca, que pela razão da Abbadessa do Mosteiro das Rehgiosas 
da Ordem de Cister, fundado, e sitúado na mesma Villa, ser Donata
ria della, com isenção da Correição da Comarca de L 'amego; a que pPr
tence, se acha admin,ish·ada a Justiça por Juizes Ordinarios, não sô lei
gos; ficando os delictos mais graves sem a competente sa>tisfa~ão por fal
ta das precisas aYeriguações, e dos justos procedimentos; e nas Causas 
Cíveis preterida toda a ordem J udiciai; e as decisões · dellas sujeitas ás 
paixõe~ de affeição, ou odio; mas ainda rusticos ;. que apenas sabem .pôr · 
o seu nome, e por isso dirigidos p.elos Ady;ogados, Escrivães, e outros 
Officiaes de Justiça da dita Villa , que se tem coadunado com outras 
Pessoas Seculares, é Ecclesiasticas poderosas para satisfazerem as suá.s 
paixões, e interesses; de sorte que por hum abuso nelles inveterado de 
nl\o observarem as Leis, Divfnas, e Humanas, nem o·bedecerem ás Mi
nhas Justiças, •se tem precipilado em taes atroéidades, que no dia sin- · 
co de Fevereiro do anno proximo passado pelas dez para as onze horas 
da noite chegárão a man-dar chamar aleivosamente por hum Homem ves
tido em traje de Mulher ao Paroco da dita Villa; para que ffisse admi .!. 
JJistrar o Sacramento da Penitencia a Casa de F lavia Maria; e sahindo 
elle acompanhado de hum criado, e ·clo .filho de hum seu vizinho' para ir 
cumprir com bom acto tão santo, como da sua C>brigação; o assaltát·ão 
huns mascarados, dando-lhe com hum .varapáo tal pancada na cabeça, 
que o ferírão gravemente, e ·e lançárão por terra; e outras par.lcada~, 
com as quaes 'lhe fizt>rão duas contus0es tilos braços; representando o mes
mo Paroéo no Meu Tribunal do Desembargo do Paço, que na Devassa 
de tão atroz insulto se não havia proceJido pelas Justiças Ordinarias da
quella Villa com a devida av_eriguação ; . e se mandará tirar por outra ordem 
do mesmo Tribunal, ,expedida a vinte e tres de Outu_bt·o de dit0· anfilô 
preteri t<:i. ao Provedor 'da sobredi ~a Comarca de Lamego, pa·ra averiguar 
não só o referido deficto, mas tàm bem outros respec.tivos ·a Salarios ex
cessivos, e descaminhos de Direitos Reaes; pelos quaes fôra pronuncia
do e Escrivão da Camara da &ta Villa: E q.qe r,nanda.ndo o dito Prove
d<!>r ·pt-emdello, e pemmórallo ·.pe,lras .Custas. cl·a . dit.à1dev-assa., corno a o:1~'lr0s 
pelos seus Officiaes; não só se não effeitu0.u a prizfio. ; "' m~s 'quando se 
retira vão os Ofliciaes , para a: Cidade de LamE>go, encontrárão no mPÍo 
de buma montuosa Serra,· das mais as.peras, e sólitarias, que cércã'o a 
dita Villa., em ci sit-to cbam;ado 1 do GO/l'amáo·; meia legt.Fl distante della, 
huma embuscada ue quatro homens armad@s, e diSfarçados em trajes 
de Caçadores, que occupárão o uni co, e estreito caminho, que ali i só 
havia; pelo que rec._f'ando os ' di1t6s Officiaes o fim, a qnE3; taes homensse 
dirigião, se retirárão" perteudeodo cada hum escapar nas densas matas 
da mesma Serra á fut·ia-·,. com Gjtae ~ão m.alvadG>s.' hiDr~le'li1s os pet·seguírão, 
disparando varias tiros, com que chegárão a ferir ao Official José .Ferrei
ra Raymundo, e a matar o Escrivão da Provedoria Luiz Antonio Ferrei
ra, atravessando-o por hum lado com hum a bala; e assim mesmo farião 
ao Meirinho J.os.é de Siq.ueü:a..,_a...q.uem .passárão. a~bal.as -p0r--sima-da-e-a- · 
beça, senão chegára a occultar-&~-.lh~ em ~hUQlia . grUJta dta 1li.tla rserta; 

(' 
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põi contra etle en fão protervo o ani'mo dos sobreditos homens, que ten 
tlo la rgado a besta, ern que hia, para melhor escapar , e an dando pro
curando-a o arrieiru José Gomes, fora este apprehendido por eutra es• 
culta de seis homens armaJ@s de espa,rdas , e armas cle fc>gtJ, aÍr;HJJa das 
pruhibidas pe las Minhas Leis , .que eneontrára ·em hum ribeiro p>el'lü da 
estrada, e em pouca distancia da primeira em buscada; e q ue só o lat·
gárào depois de lhe darem al g umas pa ncadas, e declararem o seu pre
verso animo contra o sobredito Meirinho. · E por quanto não só estes i 
colll t) out r<:Js alt•ozes delicf.os, lt>m grassado, . e g ~tassão na dita V.illa:, e 
Termo, á vis ta, P. face dos Ofüci aes Je Justiça della, os qwa es por ffe• 
rPm 1gualmenie delinq we nt es. os nã >prendem; e a Donataria, como Re .. 
]igiosa, mais ha il para cuidar da Ob ~rvancia da sua Communidade 
do q t~e na A drnloistração da Jurisdicção Secular, que pelas Ooaçõe; 
lhe pertence, não poJ é'ria occorrer a estes grand·f's males com ~emedios, 
que não fu~sem illudido~, e d·esa provei_tados '· se Eu COffi(!) R Ef' E' se ... 
n·bor Supremo não apphcar outrus mews ma1s efficazes ,. pa-ra consi itui':.. 
rem a Administração da Juslic;a na liberdade; que he indi pensavel; 
e os Meus V assai los h.al.útan lf'S na dita Vil la, e Ter~no na paz, ~niblica i
e socPgo, que entl'd elles deve haver; livrando-os de vexações l"ào i·nto .. 
]era~eis ; e restaht>lecendu entre elles' o público socego, que constituem 
aquelle B~m coma1um, .que. sP.mpre deve ser preferido a todo o interE'S
se particular; não podendo aliás subsistit· Do<~çàu alguma. · desdé que w 
(i)bservaocia della a malilifesta conlra11ia-- á uLilidacde pública: Suu servida 
ordenar o seguliot.e. 

Ordeno, que ã i-senção, em que até a.gora esteve a uita Villa. 
da Correição da Comarca d ~ L \mego, fique inteiramente cassad a, e 
(\bolida., e exüncta, C<iHllO ,se nunca l!!ouvesse ex.i~S tido; e qtte os Corre
gfldures da referida C(:){l'J.arc'a enlrem 'na dita Vi.Jla, como em as out-ras 
della, s<>m dilfcrença ' alguma. E aLlendendo a que as Curreições ordina .. 
:rias, qllt! &Ómente se faz Pm anoualwenle, não serião bastantes meioS! 
pa '"a se conseguirem os sobred)t.os fins, s~ .o ioterior da mesma Vil
la, e · Termo ticasse entregue nas mãos dos sobreditos Juizes OrJi
·narios, e l ~igos, que dirigidos por bemcns tão perversos, não servi~ 
rao até' agora senão tle perpetuarem ª's facções, e empenhos, com gue 
se fomentár:'ío, e systent~ r ;1o as sobr.editas atrocidades: Sou servido, 
que fique suspensa, e sem mais exercício algum, a Jurisdicção que a 
dita Donalaria tinha na dita Vi ll a, e seu .Termo, e crear para neUa 
adminislrar Justiça hum Juiz de .Fór:a do Crime, Cível, e Orfãos, com 
os mesm os ordenados, e emolumentos, que vence o Juiz de Fóra, e 
Orfãos da Villa de Santarem, sem . differença alguma: D erogando, eo· 

· !IDO por ~~ st~ clenlgo l(lfl,ra.:estes e.ffil;! itos ~~pecifiqament~- com pleno conhe
cimento de causa, e de Meu, Motu -woprio, certa Sciencia, Pnder Rea-l; 
.Plen J, e Supremo, todas as Doações, ou Titulos_, em qu~ até ao-ora se 
~stabelece0 a di!,a isen~ão, e, 0 exercício da J uti~dicção da Do~atarria 
sobredita, não".obs1bar},~~: que'.te11hão ,asd üa,usulas :4~ Remuneratoria-s:,, da 
.Q-nerosa$, de Perpetuqs ,1 ou ,qua;esq.~;~el pq~rq-s f!i !tda, tnai ~ exubEHant~s-· ; 
.porCJUe todas Hei por J? resente~, .' com,o se p~ste , Alqrá fus-~m insei'las, 
palavra por palavr-~ ; p.é\na que a t~Jo o interesse- particula11 da Don~ta
ria b é~ja . semp_,re de pr.evaJece(, a utilidade. púbhca da livre Administra
~fiPt d J4~tiç,~, ~, dq~,SQCJ~got Ji>9!blricQ tfR~ 1...Pó,vos .;1 q.u.G! até agora p<Jdecê
r{lo j()'l}fillnessõ~s . tã.o iQCOil}-o~a~ivei&. C09.). a o4uthorida:d~ Regia' ,cem.o- i-FIJ
praticàv.ejs E!ffi PaizeB.J çj,vilizados, e)regjdos' pela : o~ecliencia das Leis.; 
s pel.a,. stll.eiç.~til 'ás .R~gcas1 da P9lieia. 1 ~, 
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E porque sou informado -de que a Vma de A rouca he com o seu 
Termo populosa; mas que unindo-se-lhe o Conselh0 de Alvarenga, on
de os Moradores · padecem t.ambem graves prejt~izos, porque a Justiça 
he administrada por Juizes Ordinarios, e leigos, póde o mesmo Juiz de 
Fóra igualmente administrar nella Justiça: ~ou outro sin) servido~ que 
0 dito Juiz de Fóra de Arouca o seja igualmente do Conselho de Alva
renga: M'andando porém, que por quanto na dita Villa de A rouca se 
acha estabelecida Casa da Camara, nella ~e estabeleção as Audiencias · 
do sobredito Juiz de Fóra do Crime, Civel, e Orfãos, e que nella te
nha a sua residencia, ou em algum dos lugares mais vizinhos, alugan
d0 as casas, em que houver de residir, ou por convenção com as t>ar
tes, ou por Aposentadoria com avaliação de Louvados. 

Pelo que: Mando á Meza do D f" sPmbargo do Paço ; Inspector Ge
ral do Meu Real Erarío; Regedor da Casa da Supplical_(ãu; Meza da. 
Conscie.ncia, e Ordens; Conselhos da Minha Real Fazenda , Governa
dor da Relação, e Casa do Porto•; e a todÇ>s os Provedore's ·, Cor.rf'gedo
a·es, Ouvidores, Juizes, Ofllciaes' de Justiça, ou Fazenda, e mais Pes
soas, a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, que o c um prão, 
guardem, e fação inviolavelmente, cumprir, e guardar como n elle se 
oontém sem dúvida, ou embarg-o algum, não obstantes quaesquer Leis;. 
Doações, ainda que tenhão as .clausulas Rernuneratorias, de Onerosas, 
e de Perpetuas, •Decretos, ou Estilos contrarias, ·que todas, e todos 
para este effeit0 sómente Hei por derogados, como se de todos, e cada 
hum dell es fizE-sse especial, e expressa menção~ ficando aliás sempre em 
seu vigor. Ao Do:utor Antonio José •da Fonseca Lemos, do Me-u Conse
lho, e Desembargador do Paço, que serve de Chancf>ller Mór··do Reino, 
Ordeno, que o faça publicar na Chancellaria, e registar em todos os 
lugares, em que se costumão registar sein elhantes Alvarás: e o· Origi
Jlal se mande para o Meu Real Archivo da Torre Tombo. Dado · no Pa-. 
}aoio de Nossa Senhora da Ajuda em 26 de Agosto de 1776. = •Com a · 
Assignatura de EltRei, • e .a do Ministro. 

'' 

Regist. na SecretaTia de Estado -dos Negocias do Reino 
no l.1ivro V. das Cartas, AZ.varás, e Patentes a fol 
1 09'. ve·r·s: e i~pt. nci llnpressão Régia. 

I ' 

EU ELREI Faço saber aos que• este Alvará virem: Que havendo· · 
me sido presentes os grandes beneficios, que á l:avoura, e ao Commer· 
cio Nacional , ~e Estrangeiro se 'segúlr'ao do Estabelecimento da Campa· 
nbia Getal da Agricultu'ra (las Vinhas do 1 Alto Dotuo, no •decurso 'do 
témpo da sua Outorgá: E q1:1érendo ' contin~ár a todos os sobreditos In
teressados ós mesmos benefici'os, Héj por bein proro'gar o Termo da me·s 
ma Compalnhié;l por outrds vinte arí'nos ) rque hão 1ter principio no dia pri
meiro de J'aae'i-re do •anbo 'proximo futuro 'de mi·l1 'setecentos se•teota e se'
te e aca'bar no ulti'mó; de D~zembrd 1dê mil setecentos noventa e ' seis; 
pa;a: se conti!Juar a duráção ?ella. d'ebaixo da observancia das mesmas 
Leis, Privi-legios, Arvarás, f?lsÍJOSHíÕ~s, e Qfdens, por que a~tualmen
te se acha governada, ; ·· 'E He1 ootro~ stm por bem conceder~lhe alétn dos 
Privilegias, de que presentement€ ,goza, os que clepoij tlo. Bstaeéleci• 
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mento de lia concedi á Companhia Geral do Grão Pará, e Maranhão, a 
á de Pernambuco, e Paraíba, em tudo o que forem a esta applicaveis. 

Pelq que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Inspector Ge· 
ral do Mei;J Real E_rario; Rege dor da Casa da Supplicação; Meza da 
Consciencia, e Ordens; Couselho da Minha Real Fazenda, e do Ultra
mar; Governador da Relattão, e Casa do Porto; Vice- Rei, e Capitão 
General de Mar, e Terra do Estado do Brazil; Governadores, e Capi· 
tães Generaes dos Meus Domínios Ultramarinos; Mezas da Inspecção do ' 
Rio de Janeiro, e Bahia; Junta da Administração da Companhia Geral 
da Agricultura das Vinhas do AI to. Douro; e a todos os Corrogedores, 
Ou vi dores, Juizes, Officiaes de J ustiç::> , ou Fazenda ·, e mais Pessoas, 
a quem o conhecimento deste Alvará {Jertenéer, que o cumprão, guar
dem, e fação inviolavelmente cumprir, e guardar, como nelle se con- · 
tem, sem dúvida, ou embargo algum, não obstantes quaesquer Dispo
sições, Regimentos, Decretos, ou Estilos cootrarios, que todas, e to
dos par·a este effeito sómente Hei por derogado~, como se de todos, e 
cada hum delles fizesse especial , e expressa menção, ficando aiiàs sem-. 
pre em seu vigor. E Hei por b~.::m; que este Alvará valha como Carta, 
sem passar pela Chancellaria, e sem embargo da Ordenação Livro Se
gundo, Titulo Trinta e nove em contrario; posto que o seu effeito haja 
de durar mais de hum anno. Dade> no Palacio de Nossa Senhora da Aju
da em ·2a de Agosto de 1776. = Com a As-signatura de EIRei, e a do 

. Ministro. 

Regist. na SecTelaria de Estado dos Negocias do Reino 
, no Livro V. das Cm·tas, Alvarás, e Patentes a foZ. 

J oz. , e Impresso na Impressáo Regia. 

EU ELREI Faço saber aos que este Alvará virem: Que havendo-me 
sido presente com Recurso do Cardeal Regedor- das Justictas o Assento 
escrito, e Assignado nas sete Paginas alraz escritas, e tornado na Ca~ 
sa da Supplicação em nov.e de Abril de mil setecentos setenta e deus; 
(1) sobre se fixar em beneficio do Páblice socego dos Meus Vassallos a 
Jurispruclencia dos Casos, em que os Ascendentes, Descendentes; e 
Consanguineos Transversaes se de;vem, ou não devem alimentar huns 
aos oulroll: .Sou ser·vido dar ao mesmo Assento, assim como se acha la
'Vrado, toda a força, e authoricla{le de Lei e·m todos os PontQs nelle es,. 
iabelecidos, para qua se fiquem perpétua, e inviolavelmente observan· 

· do, e mais não tornem a vil· em dúvida as deciSões, que nelle se con· 
-tém : ·Probibiodo debwixo das penas de nullidade, de suspensão dos seus 
üfficicn'l, e de pagarem ás · Partes em dobro .os prejuizos, que. Jhe ea.u
sarem contra os Julgadores, que determinarem o contrario do que pelo 
sobredito Assento se acha estabelecido: E ·revogando, e ha.ve~do por 
de nenhum efl'eito todas, e quaesquer Leis, Disposi<fões de 01reJto, Pa
üio, oú Ci~vil, e Opin1iões de. Doutqres, que sejão, ou se possa en.ten-

.. (1) Este 'Assento foi impres~o juntameate com 'este Alvará nâ Officina Regi.a Ty:.. 
pografica; porem o Assent'o vai em o seu competente lugar em o anno respect1vo dé 
17U. 
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der que são em eóntrario. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda 
em 29 de Agosto de 177 6. = Com a Assignatura de EI Rei , e a do Mi
nistro. 

Re_qist. na Secretaria de Estado dos Negocios do Reino 
no Livro V. das Cartas, Alvarás, e Patentes a' fol. 
I 03. v~rs. , e Impresso na Impressão Regia. 

·*-*<.0'>*-* 

Sendo-Me presente que nas Devassas~ a que annualmente mando pro
ceder por Inconfidencia, se tem pronunciado Réos, que pela qualidade 
de suas pessoas,. e insignificancia das culpas, se faZfilD mais dignos de 
castigo por correcção, do que das severas penas, que por hum tão hor
roroso delicto merecem, e estão estabelecidas: Sou Servido, que o Dou
tor José Antonio de Oliveira Ma9l;tado, do Meu Conselho, do da Mínha 
Real Fazenda, e Juiz da Inconfidencia; ouvindo breve e summariarnen
te a semelhantes Réos, os Sentenceie em Relação com os Adjuntos, 
qué com elle despachão ,_ e assistencia do J?esembarg·ador Procurador 
Fiscal peJa verdade sabida, impondo aos mesmos Réos por correcção as 
penas' que acharem conducentes segundo suas pessoas e culpas: para 
o que Hei por derogadas quaesquer Leis, Deúetos, ou Ordens em con
tr~rio. O mesmo Desembargador Juiz da Incoufidencia o tenha assim en
te~dído, e o faça executar. Pala cio de Nossa Senhora da Ajud~ em 28 · 
de Setembro de 1776. = Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Nos manuscritos de .M. Antonio da Fonseca. 

Sendo-Me representado por parte dos Meus Vassallos, que se a c hão 
ausentes destes Reinos por Crimes, que, havendo Eu perdoado aos Cri
minosos Civís, e Militares por Decretos de trinta de Maio de mil sele
centos setenta e cinco, seria muito conforme á Minha Real Benignida
de, que com elles exercitasse tarnbem a mesma Clemencia, em quanto 
a justiça, e a decencia o podem permiltir: E attendendo benignamente 
á sobredita representação: Hei por bem, que todos os Meus V ilssallos, 
que por Crimes estiverem ausentes . dos Meus Reinos, .e que a Elles se 
recolherem no termo de ' tres mezes contados da publicaç·ão d:este: Ten,.. 
do pat·tes, que appareção, e contra Elles requeirão seu direito, ( ao 
qual não he da Minha Real Intensão prejudicar) se livrem como segu
ros, sem ficarem sujeitos á prizão: E não Lendo, ou não apparecendo 
partes prejudicadas, que contra Elles requeirão, ou a~uelles, que no 
caso de as terem, mostrarem perdão déllas, fiquem absolutos da. satis
fação da Justiça: Servindo todos nas Minhas Tropas Regulares, ou Na
vios de Guerra com soldo, e vencimento de tempo pelo de cinco annos ,. 
tendo para isso apti.dào; ou dando no seu lugar outras . pe~soas, aquel
les, que por annos, ou achaq!Jes se acharem impossibilitados par~ ~~ 
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servirem na sobredita fórma. Exeptúo porém deste Geral Perdão os Cri
mes atrocissimos, que pela sua enormidade se não podem izenlar da 
disposição das Leis, sem offensa de Deos, escandalo , e_ preju ízo pÚ· 
blico: Quaes são: Blasfemias de Deos, e dos seus Santos: I ncon6den
cia: Moeda falsa: Propinação de veneno, ainda qne morte se não se
guisse: Prejurio, ou testemunho f~1lso em juizo: Homicídio commetLi-:
do de proposito atraiçoadamente contra quaesqoer pessoas indefezas; 
ou ainda por diante, e por modo visível, se fosse commeuido com fa
ca, ou qualquer outra anna occulta, e aleivosa. de fogo, ou de mão. 
Tambem exceptúo do beneficio deste Perdão Geral aquel!es dos Meus 
ditos Vassallos ausentes, que deixarem passar o referido termo, sem se 
recolherem aos Meus Reinos, e se apre~ ~n tarem nelles pe rante os Cor
regedores das suas respectivas Comarcas; porque nesse caso, aléin de 
ficarem privados do referido beneficio, ficarão pelo méro Jarso do tempo 
desnaturalizados, e os seus bens serão incorporados no Meu Fisco, e 
Camara Real. Em todos os outros casos be porém Minha Vontade, e 
Mercê, que este Perdão Geral tenha o seu efT"eito na sobred i l,a . fórma, 
t'lll beneficio dos Criminosos ausen Les destes H.êi nos. A M eza do De
~embat·go do Pac(O o tenha ·assim entendido, e faça executar, rnanrlan
do logo publicar por Editaes em .todos os luga res costum ados desfa Cor
te, e Cidade de Lisboa, e Comarcas destes R~inos, para que chegue 
á noticia de todos, e tenha oseu cumprido effeito, não obstantes quaes
quer Leis, ou Disposiç.ões, que em contrario sejão. Palacio de Nossa 
Senhora da Ajuda em 9 de Outubro de 1776. ~Com a Rubrica de Sua 
lVI ages ta de. 

Impr. na Impressão Régia. 

llf--* <Q> --· 

Sendo-Me representado por parte dos Meus Vassallos Militares, que se 
achão ausentes destes Meus l:$einos por criri1es, que havendo Eu per
doado aos criminozos Civís, e lVJilita .re s por Decreto de trinta de Maio 
de mil setecentos e ·setenta e cinco, seria muito conforme i iVJínha Real 
Benignidade, que com elles exercitasse lambem a mesma clemeocia, 
em quanto· a justiça, e a decencia o podem permiltir. E alLendendo 
benignamente i sobredita represeutação: Hei por uem, que todos os 
.Meus Vassal10s Militares de toda, e qualquer graduação, ,que pur cri
mes estiverem ausentes dos Meus Reinos, e que a elles se r ecol.he rem 
no termo de tres mezes contados da publica<(ào deste: tendo Parles, 
que appareção, e c.ontra elles requeirão seu direito, ( ao qual não he 
da Minha Real lnJen.ção prejudicar) se livrem, co~no seguros, sem fi 
carem sujeitos á prizão: e não apparecendo Partes prejudicadas, que 
contra elles requeirão: ou aqoelles, que no cazo de as terem, most ra-· 
rem perdão dellas, fiquem logo absolutos da salisfação da Justiça. E do 
mesroo beneficio, e absolvição gozarão tambem aquelles, cujos crim es 
~onsistir~m em deserção para fora dos. Meus Reinos, pelos quaes tenbão 
~ncmTido na pena de morte, estabel ecida no Paragralo setimo do Alva
rá de seis de Setembro de mil setecentos e sessenta e cinco: restituiu-. ' . p 
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oo-se todos aos seus respectivos Regimentos, ou Corpos, ('m que· hou 4 

verem tido as suas Praças. Exceptuo porém deste Geral Perdão os cri· 
rnes alrocissimos, que pela soa enormidade se não podem izenlar da 
disposição das Leis sem ofiensa de Deos, escaodalo, e prej uizo püblico: 
quaes são: Blasfemia de Oeos, e dos seus Santos: Incontidencia: Moe
da falsa: Propinação de venPno, ainda que a morte se não seguisse: 
Perjurio, ou tPsternonho falso em Juizo: Homicídio commeUido de pro
po ito atraiçoadamente contra quaesquer pessoas indefezas, ou ainda 
por diante, e por modo vizivel, se fosse commetlido com faca, ou qual
quer outra arma occulta, e aleivosa de fogo, ·u de mão. Tambem ex
cepluo do beneficio deste Perdão Geral aq uelles dos Meus V assa !los au
zenl.es, que deixarem passar IJ referido termo, sem se recolherem aos 
M us Reinos, e se appresentarem nelles perante os Commandantes dos 
re~ pecti vos Regimentos, Corpos, ou Praças; porque nesse cazo, além 
de ficarem privados do referido indulto, ficarão pelo mesmo ·lapso do tem
pu suj itos ás penas do sobredito Paragrafo setimo do Alvará de seis de 
Setembro de mil setecentos e · sessenta e .cinco. Em todos os oottos ca
zos be porém Minha Vontade, e Mercê, que este 'Perdão Geral H~uha o 
seu e.lfeilo na sobredita fórma, _em beneficio dos crimiuosos Militares, 
é Desertores destes Reinos. O Conselho de Guerra o tenha assim enten
dido, e fáÇa exPcutar, e publ icar por Editaes nesta Corte, e Cidade 
de Lisbo'a, Provincias, e Praças destes Reinos, para qne cbegue á no
ticia de todos. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 9 de Ootubro dé 
1776. (1) =Com a Rtlbl'ic.a de Sua Magestade. 

Impr. na Impressáo Regia. 

*-*<C>•-- • 

EU ELREJ Faço saber aos que este Alvará de declaração, e amplia
ção virem: Que havendo EIRei Meu Senhor, e Pai publicado huma Lei 
em vinte e cinco de Junho de mil setecentos quarenla e nove para co
hibir os delictos, e homiciFiios, que frequentf'rnente se comrnettiao com 
facas de pnnta nesta Corte, e em todos os Lugares destes Reinos, e 
suas Conquistas; assin1 tie ferimentos, como dê mortes; pél~ qual )no
hibio o uso das oorf>fli1:~s facas' cán\vetes' e outros quaesquer seme
lhantes inl'ltrurnentos de ponta agõda; excitando ao referido fim a obser
vancia de todas as Leis, e Ordens, que já tratávào destas prohições: 
E Ordenando, além de outras mais Pr0videncias, que nas Alfaodee:as 
se não d-ésse Despacho a facas, éaniv'étes, navAlhas, e mliis attnas -se- · 
Ín 'elhantes, sem que primeiio se .fizessen\ rorubas, ou quebrassem as pon
tas de lias, debaiX'o das penas de não serem àdmittidas a Despacho, e 
éle se tornarem a ree:xportar para fóra destes Re1t10s, e seus Dominios. 
E porque tem mostradó a experienc·ia, na execoç.10 prática da sobredi
ta Lei , a impossibilida·de clE> s'é poderem qnebrár dehtro n&s Alfande
gas as pontas de todas as facas chai\ladas flamengas, ou de cabo de pe
zo, dos trincheles, qoe servem ao Officio de Çãpateiros; dás navalhas, 
e do~ canivetes de a'paraT p'énn-às: En1 fórma, que por hum a parte não 
<'aberia no tempo potler-se dar exp~diçã'O ao Déspacho de t~ntos Il.lilhei
ros dé duzias de fa:cas da sobredita qua4idadé, que annualmente entrão 
na Alfandega de Lisboa, se a cada huma se estivesse quebrando a pon-

(1) Foi prorogado o tempo desta gr-aça p·éló Debré'lo de 1' de Sett!mb\·ó dê 1780. 
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ta: Pot· outra pal'te ficàrião as mesmas tacas com este estrago incapâ-4 
zes de venda, e de poderem ter uso: E pela outra parte finalmente nãcr 
poderião servir para o gt·ande Commercio deste Genero, que actua!.ot 
mente gyra para os Portos, e Domínios Ultramarinos destes Reinos, 
onde n<l o poclem ter uso sem as di tas pontas: Do que tem resultado â 
difnclildade de bem ' se executat· a referida Disposição; servindo sómen
te de ·se fazerem com esta Causa vexames áos Negocicantes, que per ... 

. tendém despachallas , co :nu elil Heq uerimentos das J unlas das Compa• 
nbias Geraes do Grão Pará, e Maranhão; Je Pernambuco, e Paraiba ~ 
e de outros Negociantes, que pertendi ão izentar~se do referido prejui:z:o; 
Me tt:>m sido presente: A ttendend0 á difficuldade de se poderem quebrar' 
as poÓ.las das facas nas Alfandegas; ; prejuizo, que dista resulta acr 
Commeroio deste Genero; e a que pelo estabelecimento da Le~ da Po..
licia sé acbão tirmadas ·as Di!!posições mais sólidaS" p<lra a paz, e soce• 
go pú-bl~rco dos Meus Fieis Vassallos, com outras mais amplas Providen .. 
ci as para cohibir os delictos commetticlos eom as sobreditas armas insi• 
dio:sas: Hei por bem a beneficio do Commercio, e do expediente dO' 
Despacho das Alfandegas, declarar, e ampliai' o sobredito Alval'á, tãO' 
sómente para effeitiJ de izentar aos Officiaes das Alfandegas da incum
bencia de fazer quebrar as pontas das sobreditas facas, e mais instru
mentos dos que costumão ter Despacho nas mesmas Alfande·gas-; para 
que os -de.ixem sa-hir sem a- estrago, que lhe poderia caussr a s·obredi .. 
ta execução: Ficando porém sujeitos a todos os outros exames·,. que no· 
Despacho delles praticárão até agora: E ficando a dita Lei em seu vi
gor pór tudo o mais, que nella se co-ntém, e que por Mim se não achar· 
expressgmente revogado. . 

Pelo que: Mando á Meza do Desernbargo do Paço; Regedor dá 
Casa da Supplicação; Conselhos da Minha Real Fazenda, e do Ultra
mar; Governador da Relação, e Casa do Pot·to; Administrador Geral da 
Alfandega de Lisboa; Superintendentes Geraes das Alfandegas destes 
Reinos; e a todos os Desembargadores, Corregedores, Provedores, Ouvi
dores, Juizes, e mais Pessoas, a que o conhecímen'to deste Alvará per
tencer, que o cumpt·ão, guardem, e fação cumprir, e guardar inviola
velmente, como nelle se contém, sem dúvida, ou embargo algum, não 
obstantes quaesquer Leis, Regimentos, Alvarás, ou Disposições em 
contrario: E valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que 
por ella não ha de passar , e que o seu e~eito haja de durar mais de 
hum, e muitos annos , sem embargo das Ordenações, que o contrario 
determinão. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 26 de Ou
tubro de 1776. = Com a Assignatura de ElRei, e a do Ministro. · 

Regút. na Secretarz·a de Estado dos Negocios do Reino 
no Liv. V. das Cartas , Alvarás, e Patentes., a 
fol. 120. vers., e impresso na Impressáo Régia. 
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Por ,ser coqve;niente dar providencias ao Governo dest,s ({einos e seu~ 
Domínios, ~m qu&nto durar a moles~ia ., çom qu,e presen\t'lrne·qte m.~ 
Acho, par~ q~e C\ ~USP.ensão dos Negocias, ainçla sendo breve, os nãq 
açcumule, de sorte que depois s~ faça mais custosll a e~.pediç.~o del_les: 
Hej por bem encarregar o sobredito Governo á Rainha Minha seb e to
~~~ IÇ\]ÍtQ c;trn!=!-da, e presada Mulher, pa1 a em qu.al')to .Eu nãe cçQvales
Ç~;r 9 ~Xt:Jrcita~ em tod;:t a 8Qps::f1na J misqicção l~eal, e A I to P<ilder, 
qu~ lVle çompt;te, confia,ndo seguramente das Suas Reaes Virt!lde~ , ~ 
e;c~Lle~t~~ quâlida,qes, que admini strará justiça aos Meus fi~j~ . Vassal
]ps, e obrar~ €\TI tpcl9, o mais çom o acert9., que Desejo; e para que 
cppste des~a JVIinp(! Reªl i;{esolução: Ordeno, que 9 Mar-q.mlz de Pom
b'*.l, çlq J,VJ~q Çoq~elj10 pe Estado, e Gabinete, depois qu.e este J)eçre
to fôr por 1\'lim rlJPr.icado, ·envie a toçlos os Tribunaes Cópiqs de!le, á!l 
qp(le~, inflo p~~<:> sopredi~o l,VJ~rque~ sqbscritas, se dará tanto qrédito 
c<;>.m.o <\O prqprio Original, corno já se tem a este re13p.eito praticado , e 
11~9 o~sJ~!ltr: q'l!~f?SQIJ.er L~i~, Di&posições, e Or·d~n~ em contrl}rio. ·P&
la;,çiÇ> d,e, Nos~ª S~pl}orª da, Aj9da em. 29 ele Novçmbro de 1776. = · Com ' 
~ Jlubp~éi d~ Sga Mªg~~taq~. 

l;VQ~ r»,(lrtu_sqrüqs qe JJ{. A'lí/,tqm·Q d.a. Fon~eca, e d~ J. 
d' Abreu Bacellar. 

P~r qup.,nto oos i ~tw.e.dü.n,e.líltos do h tendente Geral da Polid:a d~ve ser· 
~ir Q l,t,fga.li d~.le oJ ~linis.tro Ch~B.ce.llér da C a~ a da Su pplicaçãQ: E suc
q,~.d;e q 111~ 'il• Q.g1u lier1 Bar.t:ho)o.l)lle,q, José Nunes Cardozo Gi raldes de A adra
~~~, Q,q, Meu Cof)sgl:bo,, De~~oob~~tg.adoll do Paço, Proc·u~~lil·0l1 da Fa:z.en-. 
ck,; ~ ~C~I!la) Chan,c~llér, p,elas s.u.a-.s muitas occupações não, pqdé €om o, 

fttah-5\lllO QQ ~~ped~ente. da PQiicia ~ Fui Servido nomear o Dol!ltor José, 
l?t.Íii1Jto1 ~e.~ Mor;.a~s .Bacel:la~ Desembal'gador da. ~a.sa. da S.l!lJ!>phcaçã.o, e . 
.t\jwd9ote.dQ. Dsm.toli M~ngeJ) G <m.çal;v.es de M~~·and:dnten.dente. Geral d:a. 
Policil:l, pá c~. ~err\)ÍI! · p..or, ~ll.t>., · em q.ua.nto s~ a..c.har im pe.dido p.e_las gFa:V!e~ 
molestias, que padece. O Regedor da Casa da Supplicação o tenha as
sim e..nteJJ:did~. J?~ja~·fQ de. Nb~s-~ Seoh.~ra da ..A}lld'l ~m. 22 de Dezem
bro d.e l7<r7Jh. :;::;;:;: Cpll) .a, f_tQjbríca -de Su~ Magesta..de_.. 

' \ 

Na Supplicaçáo no Liv. 18 a fol. 12 J. 'IJers. 



ll~ 

Sendo-Me presente -em represe-ntação do Enfermeiro Mór do Hospital 
Real de São José que 1pelo estado em que se achão os diminutos e modi
cos ordenarias, e salarios •, qae vencer-nos Med icos, e CirurgiõPs, pra
ticantes, Eoft!rmeiros, e 1oais s·erventes do mes'mo Hospital: Havendo
lhes accrescido o trabalho1 com o no.vo estabelecimento delle; edifiicultan
do-se lh.es os outros meios que d'antes tinbão para se poderem ajudar, lhes 
resultava o achareul-se os sobreditos na total impossibilidade de podf'rern 

· oontri uit· com o pagam&.nto da Decima daqu·el.l es respectivos or·dena"" 
dos: E tendo consideraÇI!l ao referido, e ao mais, que M·e foi presen ... 
te sobre as intormações que; a este t•espeito M andei fazer: A ttendendo 
tambem a conter em si o serviço do mesmo Hospital huma das Causas 
Pias digna~ da Minha mais especial attenção: Hei por bem i emptar 
da cont..ri@utç<'io e pagamemto da Decima Mi litar a todas as Pessoas d<:>' 
serviço e obrigação do sobredito Hospital Real de S. José, e isto pelo 
que pertence t.ão s6merrte aos ordena-dos, salarios, e jornaes, que dellé 
perceberem, e não de outrog quaesquer interesses, maneias, ou b'ens 
qt:~e p>ossã<:> ter : 'Fend0· es<ta Graç~ a seu -devictm effeito dO' primei,rd do 
c.@rrem·te nH•z cle JaneÍ'!iO em diante; e pagaado tud•o ó que deve1·em do 
~o no r:u·(!),Ximo rreterit.o, e antecedentes, em que j:â sé· d'evem achar ]an_
~dos. O Conselho Qa Faz.enda o tell'ha a'ssün entendido, e faça ext>cu
tar, com os Despachos necessa1rios. Patlacio de Nossa Senhora dâ Aja
da em 2 de Janeiro de 1777 . ..:.._ Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Regist. no Conselho da Fazenda no Liv. 2.0 doi De
cetos a fol. 249 vers. 
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!1'--ll!t.O'>ll'--* 

Sendo-Me presente, que na Compilação, a que se vai procedendo no 
Juizo das Capel las da Corôa em observaneia dos Paragrafos oitavo, e 
nono do Meu Alvará ·fiP. vi.ote e · tres .de Maío · dó anno de mil setecen
tos setenta e cinco, de tcrdas as Capellas vagas incorporados na mesma 
Corôa, e dos bens e rendimentos que· nellas se achão Vinculad_os, se 
vai r(;conhecendo, que a maior parte df'sses Vinculas são de insigni
ficante volor; e que ·assim estas Capel las pela dita rasão, como todas 
as mais posto que de valor competente , não podião existir válida
mente, por não haveraprecedidp at't horidad~ R égia para a imposição ele 
encargos; devendo por isso ficarem isemptas delles; e amortisados todos 
os 1·eferidos víncu los, e os Bt:ns nelles comprehendidos, livres e desem
baraçados, na conformidade dos Paragrafos Decimo oitavo, e vigessimo 
primeiro da Minha L<"i de nove de Setembro de mil setecentos sessenta 
e nove: Sou Servido estabelecer aodito respeito oseguinte: Que o Juiz 
das Capellns da Corôa propondo logo em Relação com assistencia dos 
Procuradores Régios, todos os Autos de contas, ou Denúncias das re
feridas Capellas defeituosas e in ~ignificantes, se proceda a julgar e de- · 
clarar os Vínculos por am ortisados, e os respectivos bens por livres , e 
como taes incorporados nos proprios da Corôa na fórma da referida Lei: 
QUJ·e. passu.do :assim ' as; ditas deelara,ções em julgatlo por virtude das Sen-. 
tenç·as declaratorias, se passem logo as Ordens necessarias, para que 
}Jelo dito Juizo das Oape!Jas _da Corôa, e · pelos Juizos das Pr0vedorias 
das Comarcas .onde existissem os bens das referidas. Capellas amortisadas 
se procedâ nas avali.ações dos mesmos bens, pondo-se editaes para s~ 
venderem; e .a1rrematarem, como de fa.·cto se devem vender, e arrerna-. 
tar pelos mesmos Juizos a quem por elles mais der, nfío sendo por me
nos das respectjvas avaliações e para ficarem os ditos bens proprios de 
quem os oomprar e arrematar, como alodiaes e livres; e que inconsequen
cia das ditas ·diligencias, fazendo-se entrar nos Gofres dos competentes 
Juizos, os producfos das arrematações dos referidos bens; juntando-se 
os autos das mesmas arremataçõPs aos principaes das respectivas Capei
Ias amortisadas; e pondo-se as verbas necessarias nas respectivas adic
ções da Compilação Geral, se rernettão Jogo os ditos productos ao Meu 
Real EFario na fórllla estabelecida para semelhantes remessas na Minha Lei 
de vinte e dois de Dezembro d.e mil ~etecentos sessenta e hum , com 
certidões , e Guias por onde conste especificamente de quaes vendas, 
e bens procedem as mesmas remessas, e das Capellas a que pertencião. 
O Rege dor da Casa da Supplicação a tenha assim entendido, e faça exe
cutar. Palacio de No~a Senhora da Ajuda em 21 de J'\neiro de l777a 
- Com a Rubríca da Rainha Nossa Senhora . 

Na .Supplicaçáo no liv. 18 a pag. 122. 



1777 119 

EU ·ELREI Faço saber aos que este Alvará virem: Que sendo os Ne
gocias do Contmercio aqw"' lles, nos quaes as variedades, e mudanças dos 
tempos coslurnã'.o causar as maiores alterações, que por sua natureza fa
zem impralicavel que sobre e lle se estabeJ.eção Leis perpé~uas: E sendo 
as que se contém no Regimento do Terreiro Público da Cidade de Lis
boa, e mais lugares, em que se vendem os Trigos, Cevadas, Centeios, 
Milhos, e Farinhas oue são Generos d primeira necessidade do susten
to dos Póvos, tão antigo , que excede a muito mais de dous Seculos; 
por cuja causa em humas partes cor.Jtém determinações hoje impratiea
veis; e em outras partes se acha falto das providencias, que o presente 
estado das cousas faz indispensaveis: Para que os Negociantes, que cos
tumào introduzir os sobreditos Generos, achem nos Administradores Pó .. 
blicos deJI'es toda a boa fé, assim na faci lidade das venclas, corno na 
segurança, e promptidã'o das entregas do dinheir0 áellas proveniente: 
Para que os Compradores achem a mesma exuberante boa fé no expe
diente de huma Repartição tão indispensavel, que he a mais importan
te, e urgente t>ntre as da economia da Capital dos Meus Reinos: E 
tendo ouvido sobre esta grave materia a Junta da Fazenda do Senado 
da Camera de Lisboa, e <:>u tr<:>s .M inistro·s doutos, 'zelosos do Sfi!rviço de 
Deos, e Meu, e do Bem público dos Meus V nssallos, e do Commercio, 
que com elles fazem os Ktrangeiros: Para que estes participem tambem 
dos etfeitos da Minha Ben'igna Providencia, de sorte que se possão le
var da legalidade, justiça , e boa correspondencia, que semp're quero 
que achem nos Meus Reinos, 'e Domínios: Sou servido ordenar aos di
tos respeitos o seguinte. 

§. I. Oerogo, Hei f{Ol' cassado, e annullo o sobredito antigo Regimen
to do Terreiro com to-dos os Officios ne ll e creados, .e com todas as Pos
turas para elle estabeleoidas: E Mando, que fiquem entregues a hurn 
profundo esqueciment0, para mais não poderem le~ exercício, o~ s~rem 
allegadas em J uizu, ou fóra delle, come se nunca houvessem exJsLJdo. 

Do Gover·no, e Administra.çáo elo Ter-reiTO , e Empregos, que nelle 
deve haver. · 

§. 11. Será da Intendencia do Senadb da Camara de Lisboa o Gover
no Economico, e J urisdicci0nal do Tefl'eiro, assim como os Provimen~ 
1.os dos Ofi]cios, que nel le se devem eX:ercer, como o foi até agora, ex
cepto o de Administrador Geral. Quanto porém á fórma da Administra
ção, e Arrecadação_ do dito T~neiro, será inteiramente dirigida pela 
Junta da Fazenda do dito Senado, na conf@'rmiClade do A !vará da sua 
ereação, promulgado em vi•ote e tres de Oe7iembro do armo prox:imo pas
sado. E a dita Junta poderá despedir a@ seu livre arbítrio todos os Oili
ciaes, que_ bem não_ cumprirem com as suas obrigações. . 

§. JII. Para o dJI:o Governo, e Administração Sou servido crear hum 
f\dministrador Geral do Terreiro; b1:1m Escrivão da Meza do mesmo 
Terreiro; dous Ajudantes ·da Administração; bom Thesoureiro com o 
seu Fiel; hum . .EJscrivão da Receita e Despeza do Thesoureiro; s-eis 
E-scriturarias da Aaministração com d~tis Praticantes; dous VisitaclO'res·; 
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hum dos lugares do Terreiro, e outro dos lugares de fóra; dcius Olhei
ros, hum das Entradas, e outro das Sabidas; hum Fit"l da Sacca ~ia com 
dous Homens de trabalho seus Ajudantes; hum Contínuo, que juntamen
te ser·á Chaveiro do Terreiro, e sessenta Vendeciores; a saber: quaren
ta para dentro J.o Terreiro; oito para o Celleiro das Farinhas de Fóra 
do Terreüo; e doze para os outros seis Ce lleiros de Grão, e F a rio h as 
creados de · novo. E todos os sobreditos terão as obrigações, e Vf'ncerão 
os Ordenados, que no Titulo de cada hum del!es irào expressos: Dos 
quaes Ordenados se fará assentamento para irem sempre em Folha an
nualmente, e serem pagos pelo Tbesoureiro Geral do Senado. 

§. IV. Haverá mais para serviço do dito Tepeiro· quatro Companhias, 
cada huma dellas com o número ..:ompetente de Homens de trabalho, e 
seus Capatazes, os quaes serão igualmente provídos pela Meza do 8e
nado. A primeira de Medidores da Fanga, os quaes serão todos exami
nados, e juramentados, e as Fangas afferidas, para medire m por En
trada, e por distribuição os Generos pertencentes á Vendagem do Ter
reiro. A' segunda Companhia será de fora do Terreiro para a descarga 
dos Barcos, em que vierem os ditos Generos de H.iba-Téjo, e A lém
Téjo para o dito Terreiro, e mais lgares publicas de Ve ndagem. A ter
ceira será para semelhantes descargas .dos ditos Gcneros, que vierem 
pela Fóz. · E a quarta Companhia será de dentro do Terreiro , para re
ceher á porta delle, e nos mais lugares publicas, os refe ridos G yneros, 
e os accommodar nos respectivos Çelleiros; e para os pôr fóra, quando 
forem vendidos, e houverem de sahir: Levando das Partes pelos ditos 
trahalhos os preços costumados das Postlll'as, reg·ulados por maio, ou a.
quelles, que mais justos parecerem á Meza do Senado, conforme as mu~ 
danças, e alterações . dos tempos. 

Do Estabelecimento do Terreiro , e mais lugares publicas de 
Vendagem. 

§. V. Reprovando o antigo costume, ou abuso de se arrendarem os 
lugares publicas de Vendagem, assim do Terreiro, como de Celleiro!l 
de fóra delle, a Homens, e Mulheres, que sem o devido conhecimento 
dos Generos, e sem o necessario zelo, :fidelidade, e sujeição de contas 
se introduzírão nafjUeJiti trafico, sómeote para procurar com ·reproyadas 
industrias os proprios interesses em prejuízo do Público, e dos Proprie-
1arios da Fazenda: Ordeno, que fique subsistindo a Nova Creação, e 
Er,ecção do Edificio Público dó Terreiro, promovido pelo zelo dos ulti
mas dous President~s do -Senado no sitio da Ribeira, para nelle, por 
Pessoas eleitas, e assal~ui<rdas pelo mesmo Senado, e não de outra fór
rna, se Yenderem todos es Trígos, Cevadas, Cente ios, Milhos, e Fari
nhas, que se costumão expôr em venda para o consumo da Cidade de 
Lisboa, e seu Termo por conta ·dos Proprietarios delles. Os quaes todos 
terão a lil:>erdade de os introduzirem pelos preços, que bem lhes pare
cerem, para se lhes pagarem os productos delles J(,go depois de vendi
dos os ditos Generos, abatida a Vendagem de vinte réis por alqueire, 
que deve pertencer, como sempre pertenceo, ao Rendimento do Sena
do; para delle .se pag·arem, assim os -Ordenados, e Salarios de todas as 
Pessoas empregadas nas ditas Vendagens, e no Governo do Terreiro, 
como todas as mais despezas. a este fim necessarias. 

§. VI. Mando, que a hum dos lados do dito Edificio se faça cons
truir Jogo hum A rmazem com a capacidade, e clivisões convenientes, 
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para que os Proprietarios, que tiverem no Terreiro alguns dos re.feri
dus Generos, achando-se quentes, ou da.mnificarlos, os possão fé.l:r.er pa· 
dPjar, e beneficiar á sua custa, como b e m lhes pa recer. 

§ V IJ . Par_a que os Proprietarios dos reft> ridos Generos não po_sstío . ter 
descu lpa para ·os fazerem v~nder fora do Terreiro, por f'alta Je ha ver . 
nelle capacidade para o c.liario consumo: Para que evitaodo os mesm os 
Vendedores as df!spezas de ArRlazens, possão dar os referidos G!"neros 
com mais commodidade: E lambem para maior beneficio dos Compra
dores, e do Povo de Lisboa: Determino, que o Senado estabeleça logo 
mais · ~ete Celleiros públicos de Vendag~m, que serão incorpora dos no 
dito Terreiro Geral; a saber: Hum ao pé do mesmo Terreiro Geral com 
oito lugares para vendas de Farinhas. Hu m na Boa Vista: · Outro em 
Alcantara : Outro em Belém : Outr0 em Santa Manha: Outro aos All· 

- jos: E outro em Sacavem. Cada hum del les terâ dous lugares, que por 
to~os farão vinte; alugando-se para o di to eifeito nos referidos sit.ios as 
Casas, ou Armazens competentes, em quanto o Senado não as LÍ~' er 
proprias: PonJo se nelles Vendedores capazes: Sendo os dous dos ui~ 
ti mos seis- Celleiros, hum para vender Farinhas, e outro pa,rã vender 
Grão de qualquer das referidas especies: E seudo todos regidos, e go
vernados pelo mesmo methodo, que devem observar os qua renta Ve"n· 
dedores d e dentro Jo Terreiro, sel'n differeoça alguma. Os referidos CeJ. 
leiros poderão mudar-se para outrqs si tios, ou supprimirem-se a arbi.lrio 
do Senado, segundo a experien ci a m-ostrar que he mais conveniente. 

§. V 111. A ~sim o dito Terreiro, como os outros Celleiros subalter-
nos, s,e abrirão lodos <?S dias, que nio forem de guarda, pel a manhã 
ao nascer do Sol, fechando-se á noite ao pôr do Sol. E- em nenhuma 
outra parte se poderão vender os referidos Generos ao miudo, assim nes
ta Cidade, como no seu Termo, nem da outra banda do Téjo, hum a 
legua pela terra den lro, pena de perJimento da Fazeuda, na fórrna do 
Editai de 20 de Dezembro t!e 1775. 

Das Entradas dos Generos, que se devem dar na Meza do 
.TerreiJ"O. 

§. IX. Todo o Capitão de Navio, Mestre de Hyate, A rraes de Bar
co, Conductot·, ou outra qualquer Pessoa, que conduzir Trig-os, Ceva· 
das, Centeios, Milhos: e Fprin.has para o consumo da Cidade de Lis
boa, e 'seu Termo, não sendo por con La da Minha Real Fazenda para 
os Provimentos das Tropas, e das Minhas Reaes CJ.valiarices ; ou os di· 
tos Generos sejão da Terra, ou de fóra; e ou venhão por terra, on por 
mar, p_ela Fóz, ou de Riba-Téjo, darão logo entrada, e rnanifest0 ver· 
dat4eiro dos mesmos Generos i10 Térreiro Geral antes de os descarregar, 
e tlispôr delles: Apresentando os proprios Conhecimentos, ou Guias: 
Declarando as Pessoas, a quem vem a entregar, e todas as mais cü·. 
cumstancias, que precisas forem, pena · de perdimento dos mesmos Ge
n.eros, ou do valor delles, a benefieio das despezas da Cidade. Para as
Sim se execu lar, o Admiuistradol' Geral do Terreiro terá cuidado de .fa. 
zer dar as necessari'as denúncias; e as senlenceará, dando sómcote A p
pellaçao, e Aggravo para a Meza do Senado. Os Acordãos do mesmo 
Senado, não sendo de absolvição, serão remettid0s ao Executot· domes
mo Tribuna l , para lhes fazer uar execução. E á Contadoria uelle se re
m~tterào tambem cópias dos ditos Acordaos para serem lançados em hum 
LJvro. e se fa:terem entrar os prodnctos das ditas Execuções nos cofres 
da Thesouraria Geral. Q 
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§. X . . Succedeodo qualquer dos sobreditos Proprietarios passai'" a Car-
12.'a, ou Partida, q~e tiver dos referiG!os Generos, depois de recolhida 
~m A rmazens, a óulro N~gociante, ou por venda junta, ou .por orclt>m, 
que para isso te'nha de seus Correspondentes, ( o que poderá fazer sem 
incorrer em crime de travessia) será obrigado a ir com o Comprador, 
oo novo Consignatario á Meza do Terreiro, para çlelararem a pa :;;sagem, 
e della assignár~m verba na Etitrada; a fim de ficar respcmsavel o dito 
novo Consig·nata,rio pela exlracç.ão,- e sabida da mesma Partida, IDa fór-
ma· abaixo declarada. 

Das Descargas d·as E·ntradas para o consumo da Cidade. 

§. XI. As sobreditas Entradas serão tomadas pelo Escrivão da. M~
za do Terreiro; e depois de se darem, não se poderá extrahir para fó-:
ra de Li:> boa, e seu Termo qualqwer .carga, . ou pa.rti.da de '];'rig:o., Ce
vada, Centei·o, Milho, ou Fari•rrh:a, senão com licença do Senado da 
·Camara, debaixo da mesma pena de perdimento dos Gener.os:, na fór- . 
ma assima declarada. O Senado as nào concederá se não nos precis0s 
termos: De haver na Cidade o suste·nto necessario r.ara o consumo de 
-q.oatro mezes pelo menos, sendo a Licença para• a Província· <da Estre·
madura; de ha•ver para seis mezes, peJ& ffi('D@S, seneo p~ril qu.alquer 
das outras Províncias destes· Rein0s , ou Domínios Ullramari nos- ; e de 
haver · para o consumo de mais de .hum anno, sendo para fóra do Reino. 
E i...,to depois de se fazerem as nec~?ssarias averiguações, e de se terem 
as ma~s seguras informações, r>a·r·a não se eHar n0 ref<!!rido eálcmlo. O 
que Hei por muito recornme~dado á Meza do Senado, pa•ra ha,'er de 
responder por qualquer queixa dos Morádores de Lisboa, e Povoações 
do Termo E sendo conceél idas as Licenças nos referidos termos, serão 
é!'presentadas na Meza do Terreiro, para 0 Escrivão as registar na fren
te das respectivas Entradas no mesmo Livro df'lla~, para que ahi fiqy.e 
constando a fórrna da extracÇào de cada ' partida. E ficarão juntas as di
tas Licenças em linha, e massa separado de cada anno . . Feito o Registo, 
se dará Bilhete para os Medidores irem medir a partitla, que se houver 
de extrahir, sem entrar no Terreiro. O qual Bilhe~e deverão os mesmos 
l\1edidbres tornar a apresenta·r com Ce'ftidào ' do que rea·lmente. se tiver 
medido, para se notar á marge m do referido Registo, e servir de legiti
ma descarga da Entrada. Porém no caso de se querer descarregar algu
ma partida dos ditos Generos, sem se medir, por vir que11te , ou ava
i·iada, não se poderá fazer sem licença do Administrador Geral do Ter~ 
reiro, obrigando-se o Proprietari'o a dar conta da medição, e extracção, 
que se houver de fazer depois nos Armazens de Deposito. 

§. XII. Semelhan (es Registos, e com igual providencia, e formalida
de de medição, e qotas de descarga, se deverão fazer de todas as A t-
1estações, que passarem os Administradores Geraes das MurJições de 
Boca das compras, quE' fizeren1 de qualquer dos referidos Generos para 
os provimentos das Tropas destes Reinos, e das Minhas _ Reaes Cavalha
rices; das Attestações,. que passai' o Provedor dos Armazens de algu
mas partidas de PaTinhas, que compt·ar para provimento das Náos , e 
:Fragatas de Guerra; e das Aitesta·cões juradas, que passarem os Mora
dores de Lisboa, e seu Termo, de alguma porção de qualquer dos re
Ít>ridos generos, que tiverem mandado vir de suas lavras, ou compra
rem fóra de Lisboa, vindo com Guias, para o consumo das suas proprias 
casas, sendo ellas módicas, e proporcioNadas. átJ.uelJ~ unico consumo, de· 
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quE' deverá haver éxacta informação, ou pleno cdnhecirnento na· M eza 
do Terreiro, antes de se darem os Bilhetes pam as medições das (aes 
l)ürlidas; porque só nos referidos casos, e pelo sobredito modo será pe r
tuittido de1xar se introduzir nu-s Arrnazens dos provimentos das Tropas, 
e .das lVliuhas Heaes CavalhPrices ·; nos Armazens do Arsenol Real da. 
Mari uha; e nas Casas particul ares dos Morado res de Lisboa, esf'u T er
mo, í'IS H• feridas partidas, sem e ntrarem no T erreiro, ou lugares pú bli
cos Ja Vendagt'm, peoa de pen.li <; ãu ri os G e nei'ns na referiJa íorma. 

§. X I li. Todas as mais partidas de Trigos, Cevadas, Centeios, Mi-:. 
lhos e Farinhas, que ou se não exlrahirem para fóra, ou não entrarem 
na Cidade por qualquer dos referidos modos, se não poderão vender se
udo no Terre iro, e lugares ptíblicos de VendagPm, pena de perdiç<\o 
dellas, ou <los valores, que tiverem na referida fqrma . 

§. XIV. A fi .m de precaver as iinpias fr;;udes, com que (depois , que 
cessou o antigo, e providente Mt>rcado público, vulgarmellle chamado 
das Farrgas da Fm·inha) se alr~vêrào ft!guns Homens pPrversos nas ven
das parLiculares que fazião, a causar as moitas epidPmias, que em rP.
jwtidas occasiões padecêráo os Moradores da Cida de de Lisboa , e das 
V i! las, e Lugares, as irn da banda de a·lém do Téjo, como das terras 
do Termo da mesma Cidaue, e <.le CinlrR , Mafra, e Ericei • a, ,a que 
foi obrigada a soccorrer a ·Minha Real Piedade nos casos daguellas ur
gentes necess-idades públicas, vindo a manifestar os exames, e as ex~ 
periencias, que furão provenientes de misturas de materias estranhas, 
e nocivas ásaude dcs Póvos, as quaes fazendo as Farinhas (ao parecer) 
mais ba ratas, ft'auda .. vfio até essa mesma barateza nos maiores pezos, que 
lhes davào as ditas eslrâohas, e nocivás materias: Mando, que todas 
as Farinhas, 0~1 sejão da Terra, ou de fóra, sPjilo veutlidas sempre pela. 
medida do alqueire rhzo, como o Grão, e nunca pur p ezo, drpois de 
se c onhecerem bem as qualidades dt>llas; e o St>nado ueterminará. logo 
tempo conveoiente a t odos os Mercadores da Marça , ia, e FarirdJeiros, 
que presentemente tiverem Licenças tle vendere m Farinhas, para da
Jt'll1 log~. sahiua ás porções que !ivet'fÍrn; p r'que findo aqu ~He termo, 
de verão Ifltr~duzir no Terreiro as que lhes restarem para a~J se vend:
rem na refenda fórma, pena de se lhes tomarPm por perdidas; e nao 
se poderão conceder mais Licenças a pessoa alguma, de qualquer CJlla
Jidade, e cond.içfío que s~>ja, para vender Farin.has, visto concorrerem 
n('ste gener.o ainda maiores enganos, c perigos tlos que faze~11 neces,a
ria toda a inspecç ão uas vendas dos Trigos, ·e n1ais g_eneros da primei
ra necessidade· dos Póvos. 

§. XV. Os Bilhetes fJUe se passarem pelo Escrivão da MPza do 
Terreiro para as meclicõe~ das quantidades de todos os reft>ridos gen e ros, 
que nelle, e nos mais Jugares públicos se quiz.erPm introduzir á V e nda 
gem, levarão no alio o número Jo lugar para onde houver de ir a Pa,·
t.itla; e ficarão lug·o lançados nos Livros das Entraclas em fronte da Par
tida, que lhe competir, para depois ·de verificadas as iqtrodu.cções, fi 
carem servintl(;) de descarga ás mesmas entradas·. Deste, :modo cada hum 
dos ProprieLArios poderá ajustar, e bal.anct>ar as conl1!s das Entradas, 
que lhe pertencerem, levando-se-lhes em conta as guebras Jegiti~as, 
que se li\erem achado nos Armazens das descargas, qu_e hão de fazer 
conslar por Attestações Ju.radas dos · Terceneir0s. No fim ,. de cada anno 
~e deverão examinat· na Meza do 'ferreiro- todos aqoelles Livros, de que 
não estiverem descarrFgadas, e fechadas todas as ' Entradas, para se
r-em ·chamados os respectiv-os Proprietario~, ou os seus Commissarios, e 
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fazer-llres fbr conta das P~didas, que falta-rem para. fntei,.a .descarga das 
mesmas Entradas; e fazendo eiiPs constar evidenteme-ntt>, .q.ue aq.ue lla•s 
porções não descarregadas aincla se aehão · em ser, ou a bordo das Em
barcações, ou nos Arma.zens de Depositos, se lhes dará espera propor
cionada para da.rem razão dá sabida, e ajustarem a con:ta; porém achao• 
fio-se que as ditas p0rçõcs de falias já não t'Xist~m em sPr, e que fur{ío 
venclidas por descaminho fóra dos lu~ares públicos, serã0 obrigados a 
pagar Jogo em contioente, e ~-' In dobro a impm' tancia do valor de tollil 
a por<(àO que 'fa-ltar, sem desconto algum, cuja imporlancia será t>nlr<'
gue ao Thesourei,ro do Terreiro, carregando-se em Receita no Livro do 
Cofre do Rendimento do Sl:'nado; e fechaodG-se asúm a conta da El'l
trafla, e Des€ar-ga ela Partida que se tratar. 

§. XV I. Todos os Barqne i·ros., Fragateiros, Medidores, Homens de 
t-Jfabalhó' e Ter,cenei>ros' crme descar!'eg~rem' mPdirem' conduzj r('m' e 
entr-egarem . qua·~sq. t!let• dos ref~ridos· G··B.eJ:G>s para fór·a do Tt>nei-ro, e 
1-Hgal'es públicos de Vendagem, ou para i-ssGJ concor'r~rem I não se11>do da·s 
·Pa:rtidas, .que tive11e:rn licença pllra se exlrahirem dive-rsame(l)fe na Jor
Jil!l•a · d~Lerminada HO Parag'rafo Doze, serão log-o J'Hf'ZOS, e pa-ga1•ào d>a Ca
deia as con@emna~ões, eH'l que iaeorrerem pelas Disposiciões d-cs-t y Re
gimerHe ; . e Post.ut:as · êo Senado·, seguncre as circumstancias dos r-es.per
tivos cri Hle&, ~ deec<t·minhos\ O mes.m'o se pratica ri a rf'speit0 de q uaes· 
qúer LVIedic1otes, d~ qu€'m col'J:Jstar qt~te fazt:>m as Medições com parc-iali
dad~, oo vicio; ê de q:ua-lquer dos Hot-nens das descargas, e trabalhos, 
que máHral-a.rerii; ou vittia•rt-lm a .fazenda, ou forem c,;aos·a· de desperdi· 

· cios, eu. rui na dê'llà; e as D'f:!mÍl·nc:ias se darão peran.te o sohl!'eclito A ê
mi'o·istr'::t·dor Ge.l'ál fio Tarrei1ro para logo lhes clefirir, fazendo observat· as
referidas Dispoei.ções. 

' Das itllro&ucções dos Gehe-ros no TfJ7Târo' e ma:is ·lugar-es pr(t~lico-s 
id& Vmdagem. 

§. XVI'Í. Logd que qualquer Proprietario, Conductor, 00 Com missa
rio de Trigos, Ce_vadas, Centeios, Milhos, e Farinhas tiver d-ado en
trada d.a sua Carga, 1()'ll Pariida, p~Hlerá accmrnmodar as por~ões (i]Ue 
quizel' nos !:t:~gares Gõde coú.be'í'é'm, ou pedindo ~listribuiçfíe~ na Meza dó 
'fer·rei!lo; ou convindo com· cada hurn elos Vendedores a quau tidade de 
ní'oius, que elles puderem -receb~r nos seus lugares, declàrélndo Gs pre
ços-, po1' que SP. hi'i'o -de pôr em vt>nda ,. seg,~;mdo as quali·dades d'elles. Pe .... 
dil'á na LVIeza do Terreiro os Bilhetes para as dità!l i. n t;rodu<t~Õés , co.tln 
a rloolaFaçaó dds nún-Ieros dos lug'ates para onde forerll, os qua-es· B ilhe
tes1 enttPg'à~á· ae Capatáz dds Medidores para as mandar logo mNlir. Os 
ditos Meélídóres le·VéH!ão os saccos com-petentes, que hão d€ pe<..li-1· ao Fiel 
das Sáccatias, por outr(J~ Bilhetes ass·ign-ades pelos VezHiedores. 

§.- XVI'JI. 8ehdtt p0rém cargas ma,iores vindas p\i>r Navios- de fóra 1 
ou P.0r Hyates, -e o-llt:r-as emba'r:Ca-t;ões '· dos P~l'tos. destes Reinos, se- irfí~ 
rhedtr as sohlrE:!dita.S- f)Qrq9as, <)l.il"é se pertenderem inlroduzit·, á bor9® clas 
rJitàs embarcacõ&s' oU íl!JS A riflá~ens' ~Ih~ que se tive,·em clescar:regado; 
e ·serãé :el:>Odüz'id•ás' rmra o 'f~l'r€ÍPO' •QIJ para os ou Lros lugares de Venda-; 
gem , el11 barcas .ãootn panhad~s pelos ·pr:opr.i.os Medidot~s_, 0S quàes l:am .... 
bem notarão- nas cont-as- dos Bilhetes os rnmos•; qi!Je se tlv:@r.ehl :nl'ffdJdo, 
é qo~ se hódvsrent de. ~ntteg~t·. · . ,, ,. ' ·. 
- §. X!X. 8éhclo PártidâS vintlàs por tena, ou;. d·e Rtba-Tejo- por Ba:r

oos, q I!! e não exeeôão· á vinte mói os carl.a hutmi, de verão· l.let:H~arre~at:>ts.e 
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logo rm direilura pat·a o Tert'eiro; não se consentindo que os Proprie·· 
tari os teohão o d11scommodo de as depe>sitarem primeira em AWl-azens, 
ou de as levarem para outros lugares. Nestes cas0s se medirão as ditas 

' Partidas hgo que chegarem no Caes da descarga da parte do Mar·, art
tes de entrarem para o Terreiro, na Barraca, .que •aJ.li deve havér para 
e.sse efrt>ilo; e c s Medidores n-otarão sempre nas costas dos -BilheL_es ·OS 

moias que medi n:>m. 
§. XX. Das Partidas, qn,e forem para o Terreiro Geral, se E>n.tr.e

;garão os Billwites ao O!hC'iro da Porta da EA Lrada, o qua.J •será Qb,rigado 
a vigiar com todo o cuidado se com eff.eiLo entrão as mesmas Partidas, 
que dizem os Bilhetes, fazendo-as ir para os seus competenLes lugar.es, 
-e coosta11do -exactameotf;! os ,saccos, sem consentir que fiquem alguns 
d.emorados pelos corredores do Terreiro; ou por outFa qoal.quer parte ., 
-onde poss<1& cenfunílir-se cGJm os da sabida, ou causar .alg'uma cOJnt:l•lsào ,, 
e descaminho. Lancar:.i as ditas P.artidas nas suas Listas voJa.ntes da En
trada diaria com di~tinção dos números dos lug_art:"s, onde forem intro
cluzidas. Depois de notar nos Bilhetes os moios queti.vetE"m entrado, o's 
.entregará ao C€lO•LÍmue d0 Terrei·!lo, ' Jt>-ara este os itr .apre!:>en.tar 'aos r-es
pectivos VendeJoJ;es, cad.a bu,m dos quaf's terá já lançado nô seo Livro 

,aqol'lla ·Partida, que lhe tooar, para tam ben) no Lar nas cos{as do Bilhe
te os moi cs, de qu~ fica t>ntregue com os seus .respecti·vos -saccos; .decla
.rando o pr•eço por que ,fi.ca.r á V enclagPm ar1uelle Geoero; ,e assi.gn.auào 
o Vef1declor aquella Nota rue dt->claração com o seu AJl>peJJ.ido, torna rá. 
a E>ntr-egar o Bilh-ete ·ao di to Cont:ÍrHlO, para este o i r Ugo apresenlat· na 
Meza do Terreiro, onde se.rc:t · lançado, e carregado no duplicado Livro 
.do mesm0 Y.eo.dedor. 

§.XXI. Qttauto :~s ~.ourtras P.a-rticl.a-s lilos refl:!rÍ·U€lS Gtenero~, quo forem . 
..para os lug·ares de Venda de f6ra, logo C]Ue os MedidurPs as enkegar€fll 
aos resp-l'ctivos V tndecJ:mles, (os €JUaes ig·ualmenie as -de\'NB lançar-nos 
,seus Livros de Entrad-a, e Sahida) farlio assignar aos mesmos Vendedo
res nas cos tas dos Bilhetes a Nota da Pn t.rc.ga, com a tledaração do pre
Ç·0, pot· que fica á V.end~ger-1-1 a:que'l'le Gt'Nero . E loge fl(!) me mo Jiia ;irão 
entn:g·ar us Bilhetes ao Olht>iro das e·nfradas du Terre-i11o, tpara este os. 
lançar na .ua Lis.ta vol.a·n!Je de f'•nttrnda uaqnelle dü. o qual Ol.bt'Íro' poA
de as suas Notas nas ·costas dos .mesmos Bilhetes, os enl:·e,gará ao Con
tínuo para as levar á Mt>za, nafÓHT•a q(!)e fica de-tt>rmioaJa para os Bi-
lhetes dos lugares do Terre,iw<:>. · ' . 

§. XX I I. Para maior cÓtfimodo das int.roducções d·as Fa rinha-s á Vea
dagem, poderão estas entra'l' por pezo liql!lido, ou ellas sejào embarrica
das, ou ensaccadas: Fazendo se J!>Orém pelos Medidores as Estiyas diJS 
.alQueires, que d eve prodHzir ca·rda arr<ilha, 011 -quiot·al, y>ar-a se saber o 
rendimento , de que dt>wem dar · conta os Venéled,. res; cuja·s .Et>tÍv a's ·se 
devem notar· nos Bilhetes, visto que ao;; sahidas !'lào se poderão faZf'r, 
s~oao por rnedida de alqueire, cotnó fii·ca dete-rminado. Semelbanles Es
tlvas se .poderão fta~er dos Trigos, e maris Genevo·s, para ·se sa-berem .os 
~.c c r<t>sci 1nos, q u•e, potl.erã'o :resru I ta r fia ~ned id-a da F-anga por en_tra la, I:e-

duz!da á med-ida do aJCJueire por sahida; e -se notarão igualme.I'IJJe estas 
Est1vas nos s.eus respe-ctivos Bilhetes. · 

§ . .XXJIL As .List.às volantes, qu-e -<:l ·iari~üuente ha de fazer 0 Olhei
-ro das Entrarias, serão .por eHe entregues no fim de .caàa f:ar9e inc!.i.s
pe.nsave~mente fija Meza ao 'f't'roreiro' para se conferirem o:C@>ffi <i>S Bilhe
tes t.las Jntroducqões, -que nella 4.ambcm se devém achar; 'seiD ficar.em 

-<le hum dia para o outro; indo as ditas Listas assignadas pelo sehredüo 
Olheiro, para l'esponder por todo o conteúdo dellas. 
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Da fôrma) t arrecadação das vendas ·das Generos no .Terreiro, e 
luqares publicas de Vendagr;rn. 

§.'XXIV. Recolhidas nos lugares pnbficos do TE-rreiro, ou de- fóra, 
as · Parlid~s . de Trigos, Farinhas, Cevadas, Centeios, e Milhus, se irfio 
Jogo successivarnf!nle e·xpondo, em venda pelas por<;ões, q'uf' colilbel'f'm 
nos Tabqleiros: Pondo-se nelles as costuma-das Tabolet'as C<?tn os pre
ços ele cada hum dos Generos, e su_as qualidades, e com os N ~, mes ci os 
respecti\'OS Proprietarios, ou seus Commü.s;Hips para não haver confu
~ões. E se algum Genero fi)r padecendo avaria pelo atrazo da venda, 
serão obdgados os Vendedores, lugo que assim o reconhecerem, a avi
sarem os ditos ProprietMio's, ou seus Commissarios, para que, pare
cendo lhes, ou os fação paJejar, e beneficiar por sua conta no -Arma
zem, que no 1Terreiro deve haver para esse efft' ito, ou lhes dem sabida 
por ordens, como m'elbor lhes cunvier. 

§. XX:V. Os Vendedort>s não poderão vender os ditos Gl"neros, se~ · . 
Dà'o pelos preços, que os respectivos Proprietarios lhes tiverem pm,to) e 
com dinheiro á vista. De fórma, que ainda constando q11e elles vendê
rão por menor preço, tlebaixo de qualquer pretexto, sempre se lhes farl\0 
pagar pelos 'preços; que~elhes ti_verem dado. E vendendo por mais, se
rão castigados sem remissão c,om a p~na do trflsdobro do valor do Gene
TO, que assim tiverem vendido, applicado para as despezas da Cidade. 
Poderão com 1 úcio os, ditqs Vendedores, em virtude de Ordens por es
crito dos Prop~:ietar i os d os Generos ' · (i)U seus CommiSSC',\r·ios' entn~garem 
as partidas, que elles lh~s determinarem, sem cobrarem as suas impor
tancias; cnm tanto que se declarem nas mesmas Ordens as Pesspas, a 
qtH'm se hão de fazer ._ as entrf'gas, e os preços ., por que os ditos Ge
neros esta_vão em venda, para com · as mesmas Ordens os ditos Vende
dores fazerem pagamento ao Thesoureiro do Terreiro, e se abaterem as 
Vendagens, na forma que em seu lugar se dirá. 

§. XXVI. Os Proprietarios dos Generos lerão a liberdade de baixa
rem, ou levantarem os preços dclles depois qe introduzidos, segm;do 
as conjuncturas de os pode.rem reputar, ou ae l·hes dar sabida mais 
promptamente. Para este effeilo se apresentará cada hum 'dos mesmos 
Proprietarios, ou o seu Commissario, na lVIeza do Terreiro, e declara
rá por quanto quer levantar, ou· baixar os preços dos seus Generos. To
m.ada na dila Meza a lemb.lra-nça em Bilhetes para cacl,a número de V e n
da, ·e para cada Gefl;ero , se 1nandarão tirar pelo OtJJcial, a qrne compe
tir, a conta: do que deve existir em ser dos Gcueros daquel'le Pl'oprieta-

·' rio, e se porá a qu.antidacle em cada hum dosBilhd.f.'s. O nwsP..10 Offi- · 
cial apontará o novo preço de baixa, ou alta no Liv.ro duplicado de ca
·rla hmn dos Vendedores , de.clarand0 o dia em úJ ué se fizPr. 

§. XXVH. Passando-se ' logo a -fa:zer effectiva a 'Çhla h_ai_xa, ou a lta 
de preÇo, e para se frustrar ao mesmo tempo qualquer fraude, ou d-es
caminho, de que se queirão ulili'zar alguns Vendedores, jrá hum dos 
Ajudantes da Ad~inisl~aç~o em cómpanhia ' do Vi ~ itador- , a que com
petir, e com os dJ_tos, _B1lhetes a~ lugar do respec~Jvo V. endedor; e pe
dindo a este em pnmeno Jogar a amostt:a daquelle JdentiCo Genero, que 
se quer baixar, o~ )evan~ar, passará a 'examinar pelo . númer~ dos sac
..cos, que se acharem c.hews daquelle mesmo Genero, -e pela justa esti
mativa octllar da por-ção delle,. qu.e se achar nos Taboleiros, se existe 
colÍl pouca clifferen~a a pre>pria quan'tidade, que diz o Bilhete; para nes-· . . . 
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te caso fazer nolar a alla, ou baixa no Livro do mesmo Venr·letlor no 
Jogar da entrada, e com a declaração do dia, em que se fizer. E se pe
lo contr. rio acharem que tem porção de mais, ou de meuos, ant<"s Je 
se notar a dita baixa; ou alia, farão ir o proprio Vendedor com o seu 
Livro á M eza do Terreiro para se desfazer o erro. Quando este s.e cu
nheça ser malicioso, e gue consiste em ter elle vendido maior por~ão, 
do que tiver dado em conta antes daquelle dia, se lhe faní pag·ar logo, 
não só a imporlancia daquella maior venda, mas bambem outra tanta 
quantia, em que ficar<Í condemoado para as despezas da Cidade, a qual 
se mandará log en lrt>gar no Cofre geral do Senado. 

§. XVIJI. Logo que os ditos Vendedores tiverem feito qualquer ven
da, ou pequena, ou grande, a lançarão no Livro em frente da entra
da da respecLiva partida introduzida daquelle Genero: Declarando o Dia, 

-lVlez, e Anno; a quantidade dos alqueires; o nome do Genero; o seu 
·preço; e sabirá com a quaniia, para todas se üem som mando; e para 
se entregarem as imporlancias ao Tbesoureiro do Terreiro na fórma sn
guinte. 

§. XXIX. Os quarenta Vendedm·es de dentro do Terreiro, dividi
dos em duas turmas, farão alternativamenle as suas entregas de dous 
em dous dias. Os Vendedores dos cinco Celleiros da Cidade Íião fazer 
as ditas entregas duas vezes cada semana, na quarta ft!ira, e no sahba
clo; e· os Vendedores de Belém, e Saca vem farão as mP.smas entregas 
buma só vez, no sabbado de cada semana; e se furem dias Sanlos, se 
fari tudo nos· dias antecedentes. 

§. XXX. Cada hum dos ditos Vendedores, para fazer a sua entre
ga, levará o seu Livro, onde ha de ter lançado todas as vendas, que 
tiver feito nos dons, tres, ou seis dias antecedentes, ou. depois da ulti
ma entrega: Levará hum resumo das mesmas vendas sommadas em hum 
papel de fóra: E levará o dinheiro justo, que importar o mesmo resumo. 
Deste modo se apresentará na Meza do Terreiro a hum dos dous Offi
ciaes, que hão de ter a seu cargo a Escrituração dos duplicados Livros 
dos mesmos Vendedores. O Qual pegando no Livro original, que se Jbe 
apre~entar, examinará a certeza do cálculo das addições das vendas, 
que nelle se acharem em aberto, e se são as mesmas com pouca dilf~
rençn, que hão de constar pelas Listas volantes do Olheiro das sahidas: 
-e depoi3 de as som mar no mesmo· Livro do Vendedar, e de conferir com 
o resumo volante, que elle lhe ba de apresentar, passará as mesmas ad
di~oes, e igualrnent.e as som mas ao Livro duplicado em seus competen
tes lugares . Em quanto o di to Official fizer esta diligencia, fará tirar 
huma cópia do dito resumo pelo seu Companheiro conferente. Na gual 
cópia se ha de fazer a divisão (ilo que pertérrce ao Cofre do Senado pela. 
Vendagem, e do que pertence ao Cofre geral peJo Iiquido das vt>oda • 
E assignando o di to Oflicial conferente aquella cópia, a entregará ao 
Vendedor, para com ella, e com o seu Livro ir fazer a entrega do di
nheiro na Meza do Thesuureiro, onde depois de feita a mesma entre
ga e carregada pelo Escriv<'io nos respectivos Livros de Receitas, que 
o Thesoureiro ha de ir assignando, assignará este de mais com o seu 
A ppellido aquellas cópias volantes dos resumos, que levarem os Vende-
do~es '~ r~;a ficarem s~rvindo a estes de descarga. . 

9· XXal. O OfEcial, que fizer a confereflçia das vendas pP!o Livro 
-de ca-da hum dos Vendedores, irá vendo attentamente se us restos, com 
que se fechão as parlidas introduzidas á venda, tem os accrescimos de 
medi-da, que devem ter, segundo a oorrespondencia da Esliva ordina-
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ria, e ·segn.ndo o ter,npo, que tiver estado em venda ·afJU<"lle- Genero, 
·para q·ue os Vendedores não se utilizem daquelles mesmus accrescímos 
em prej·uizo dos Proprieta.rios, como fica determinado. 

Das sahidas dos Generos do Terreiro, e mais lugares pubhcus de 
Vendagem. 

§. XXXII. As sabidas dos Generos do Terreil'o não se podP.rão fazer 
senão pela porta da banda da Terra; porque peJa porta do Mar só se 
poderá -fazer alguma, que for · para embarque, precedendo licenl(a do 
Administrador do Terreiro. A todas assistirá indispen::>avelmente o O
lheiro das. sabidas: Para impedir que riilo possa sahir algum Genero em 
saccos da marca do Terreiro: E para tomar conhecimento, e contar pe-

. ]o número, e volumes dos saccos, os alqueires, que sabem de cada Ge
nero, e de quâes lugares de vendá. Com a dita distinção fun:nad dia
-riamenlé a.s suas Listas volantes, para as entregar indispensavelmente 
todos os dias ao ·anoilecer na Meza do Terreiro: Sendo por elle assjgoa-

. ilas as mesmas 'Listas, para responder por todo o conte udo dellas. E 
-não- consentirá que fiquem' pelos corredores do Terreiro, nem por outra 
qualquú parle delle, de hum dia para o outro, alguma por<;ào vendida 
dos referidos Genéros, para evitar qualquer confusão, ou descaminho. 

§. XXXIII. Quan Lo ~s sabidas dos outros lugares dos CPileiros de 
fóra, não havendo nelles Olheiros, e sendo impraticavel a assístencia do 
Olheiro do TerrPiro, o Visitador dos mesmos Jugares terá obrigacào de 
formar as respectivas Lislas diarias • das sahidas dos G~;>neros ,pe l a~ Dis~ 
posições dos proprios Vendedores, e seus Fieis; recomm endando sem
pre a todos a necessaria fidelidade, e qu~ não deixem sabir saecos da. 
marca do Terreiro; porque cons tando-lhes qualquer contravenção, dará 
logo parte ao Adruinistra.dor Geral do Terreiro para os fazer .suspender, 
e castigar. As di,tas Listas serã.o do mesmo modo entregues diariamen• 
te pelo dito Visitador na lVleza do Terreiro. • 

Da fórma dos Pagamentos, que se devem fa.zer no Terreiro 
aos Proprietan'os dos. Generos. 

§. XXXIV. LGgo que hum Proprietanio dos Generos, que se vende· 
rem no Terreiro, ou o seu Commissario, quizer cobrar b producto das: 
vendas, .que lhe pertencerem; ou de huma semana; ou de quinze dias; 
ou de hum mez, se apresPnlará. na lVleza do di to Terreiro com a Lista 
dos norneros dos lugares de Vendagem, onde tiver introduzido os ·ditos 
Generos. O Administrador Geral, OI.J quem por elle servir, m'andará 
logo com a dita Lista tirar pPlos Escriturarias, que tiverem a seu car
go os tluplicados Livros dos Vendedores, as·contas das ditas vendas; se· 
parando os Gc;oeros, ou as partidas, conforme os títulos das entradas, 
que tiverei~ dado os ditos Proprietarios. Formada assim a conta, ou as 
contas, e assignada por hum dos ditos Escriturarias, 9 Administrador 
Geral a fará conferir pelo Escrituraria, que tiver a seu cargo o Livro 
Mestre do Terreiro, onde se hão de -achar as contas correntes dos rnes-

1 mos flroprietarios, e apresentará ao Administrador Gera]· para a rubri
car, e para a dar assiru corrente ao respectivo Píoprietario, ou quem 

1 
seus poderes tiver, a fim de ir cobrar o seu dinheiro na lVIeza do The-
souro. , 

§. XXXV. O Thesoureiw, logo que se lhe apresentar qualquer das 

L 
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ditas contas , .... estando corr~nte na referida fórma, fará logo, com pre
fNP-ncia a qu ;dgu er outro negocio , o pagamento , q ue se lh_e pedir da 
sua Í!IIpo rta nci a : Lança ndo o seu E scrÍ \'ào a parti da em sabida n~ L i
vro da Receita, e Despeza Geral: Assign a:fdo nella aquelle Pl'Op t•Jela
Tio, ou o seu Commiss a rio: E ficaado a conta, ou contas em poder do 
Thesourf'iro para conferen cia da sua despeza. Se houver ord ens do mes
mo P rorrieta rio, dadas em paga mento por alguns dos Vendedores, se 
lhe t>U lregarão como dinh eiro , do mesmo modo, e pelas mesmas quan
tias, po r qu e se tiverem recebido. 

§. XXX V I. Antes porém de se darem na Meza do Terreiro aos Pro
prielarios as referidas con tas, pa ra irem c<>brar do Thesoureiro as im
purl ancias das respe ctivas vend as dos seus Generos, se deverão ex tra
hir as l.VJ inutas do que ell es de ve rem de alug ueres de saccos, que tive
rem servido para as inlroducções dos ditos Generos, a razão de quaren
·ta réis por m0io; e com ellas irão os mesmos Proprie tarios fazer primei
ro ,E:'ntrega ao Thesoureiro das importancias dos ditos alugueres. Os q uaes 
-sPn do carregados em Recei_ta ao 'fhe;:;ourei ro no . Livro d? Rendimento 
do Senado, assignará elle as ditas Minutas, para os Propnatarios as tor
.llarem a levar á Meza do Ten-eiro, e ficar ahi constando o pagamento 
que tivert>m ft'ito, sem o qual não poderéio cobrai: os productos das ven
das dos seus Generos. 

Do Arrecadaçáo , e Balanços das saccaria~ do Terreiro. 
~ 

I . 

§. XX XVII. H averá sempre no Ter.rt>Íro toda a qu~ntidade de sac
carias, que forem precisas para o expediente del le, e dos mais lug·ares 
·publicas de Vt>ndage m, e aind a de sobrecellente, para não haver de
moras no dito expedi ente. 

§. XXXVIII. O F iel das Saccarias do Terreiro deverá ter tres Li
vros de Arrecadação para ser,virem cada hum anno; a saber: Hum das 
entradas, e sabidas ge raes de saccos de brim, ou estopa; ou lro das en
tradas, e sahidas gera~s de saccas de grosseria; e outro para as contas 
correnlt>s pa rticulares com os Vendedures, que são os Depositarias con
tÍOllOS dos dilos saccos. 

§. XXX IX. Em cada hum dos primeiros do.us Livros se lançarã() 
por en trad a na pagina esquerda ossaccos, ou saccas, que se lhe entre
g·arern, ou que se acharem em ser por principio de conta. Continuarão 
a lançar da mesma parte diariamenLe todas as partidas de saccos, 011 

saccas, que lhes entregarem os Vendedores, á medida que se despeja
rPm dos seus lu gares ; indo acompanhadas as entregas coro BilbetPs de 

-Gui ás dos mesmos Vendedores; nos quaes Bilhetes assignará o dito Fiel 
depois de receber; deelar~ndo as folhas, em que fica lanQada a partida 

-no se u Livro, para servirem as ditas Guias, assim assignadas, de des-
carga aos Vend edores. , 

§. XL. Q uando o Admiuistl·ador Geral do Terreiro mandar comprar, 
<>u fazer de novo saccos , e saccas, (o que não poderá executar sempre
ceder Ordem da Junta da Fazenda do Senado, onde o dito Administra
dor representará a necessidade gue houver delles 1 e dellas) fará marcar 
a partida, ou partid as, e en.tregallas ao Fiel. O qual lançando-as por 
entrada na referida fórma, com declaração dos dias em que asreceber·, 
passará dPIIas rec~bos a qt1em as entregar; notando as folhas do Livro, 
em CJUe ficarem lançadas. Com os ditos recibos poderá o Vendedor, ou 
Coruuüssario, a que ti ver encarregado a factura dos di los saccos, ou 

R 



130 1777 

saccas, formar a conta da sua importancia, e apresent.alla ao Adminis
trador Geral para lha assignar, estando conforme em prPço, ou custo; 
e com ella poderá rt:>querer Jogo o seu -pagamento na dita .Junta, para 
se lhe mandar fazer promptamente na Thefõouraria Geral do Senado. 

§. XLI. Assim como as ditas saccarias não deverão servir senão pa
ra nellas se conduzirem para o Terreiro, e lugares publicos d~ Venda
gem, os Trigos, e mais Genero·s, que nelles se quizerem introduzir; e 
-se hão de tornar a entregar ao Fiel, Jogo que estiverem despejados, an
dando assim continuamente em gyro; lambem não poderão sabir do Ar
mazem dellas, senão por Bilhetes dos Vendedores dos ditos Generos, e 
por elles assignados, pelos quaes pedirão ao Fiel as quantidades de que 
·necessital'em, obrigando-se a dar conta dellas; e ficará o dito Fiel com 
·os Bilhetes para sua descarga, e para os ir lançando diariamente, e por 
sua ordem em sabida nos respectivos Livros de saccas, ou s.1ccos. 

§. XLII. Nos assentos das partidas de entradas, e sahidas deverá pôr 
o dito Fiel os números dos lugares para onde en.lregar as saccarias, ou 
de donde lhe vierem remettidas; e J.Jelos mesmos assentos deverá fur
mar Jogo no outro terceiro Livro as conlas particulares de todos os Ven
dedores, que receberem, e entre-garem quaesquer das ditas saccarias. 
As quaes contas terá se.mpre em dia, para por ellas a toda a hora se po
der saber quaes porçõ.es, e em quaes lugares se achão espalhadas as 
ditas saccarias. 

§. XLIII. Terá por Ajudantes o dito Fiel das Saccarias dous Ho
mens de trabalho, os guaes servirão para estarem continuamente: 'hum 
entregando, recebem.d0, e arrumando as mesmas saccarias; e outro co
zelild®-as, e concertand(•-as cle tuelo (i) <que necessitarem. Os sacos, e sac;
ca-s, G]Ue se forem achando em estade de não servirem, Se irão juntan
do em hum monte, o qnal no fim de cada mez se ha de fazer ver por 
hum dos Aju<Jantes Ida Admi"nistração, que seri encarregado destes ex
ames. E fazendo es.te eontar o número das mesmas saccas, ou saccos in
capazes, os fa.r.á logo oortar, ~ r-etalhar todos na sua presença; ~ estes 
pedaços ficar<lo servindo para rt:>me!'ldos dos outros saccos, ou saccas, 
·que necessitar-em de concerto para poderem ainda servir. Destas diligen.
cias se fará de cada vez huma A ttestaçfío, que assignará o dito Ajudan
te da A d~~ninistraçào €OI:n o Fitd, e Homens de trab-alho, na q.ual A t
tf.'staçào se ha de declarar o núme·ro d•as sacca.s, Ol!l sa~cos cortados, e 
ficará em poder do Fiel para sua descarga, e co.m elJa poderá lançar em 
sahüla o dito númel'o de saccos, ou sacc-as, que na re.ferida fórma se ti,. .. 
ver rei alhado. 

§. XLIV. No fim de cada mez 0 Administrador Geral mandará• po·r 
hnm dos sobr-editos Ajudantes da Ad.IIDtnistr"açiJo dar balanço ao Arma
zém das saccarias, e coA tas do Fiel deJlas: Som mando-se; por huma. 
parte os Liv.r.os das en ~raàas, e sabidas, pàra se cal.cularern as quanti
dades de saccos, e saccas, que devem achar-sA em ser; por outra par
te se farão con-tar os saccos, "e saccas, ~ue estiverem n@ A rmazem; · e 
se fará ti.rar Relação dos llJUe se acharem nos lugares dos Vendedo~es, 
segundo constar do Livro das contas correntes delles: Para se ver, jun
tando huns com outros, se existe effectivamente o número Jelles, que 
deve existir; porque faltando alg uns, se d.eiVerão fazer logo repôr a0 Fiel, 
ou fazer Bilhete para elle ·i,r log<o eotre~ar o valor delles no Cofre do 
Terrt>iro pertencente ao Rendimento do Senado. E formando-se hum ex,
tracto do dito Balanço, a-ssignado pelo dito Aj!Jdante da Administração, 
e pelo Fiel, se apr-esentará na.M.eza do Teneir.o, pwra ,nella c·onsLar sem
pre das saccarias, que .h a em ser, e onde se achào. 
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Da Escrituração dos Livros , e dos Balanços da Administração do 
Terreiro. 

§. XLV. Na M eza do Terreiro, além dos Livros Auxiliares duplica
dos de todo3 os fugares de Vendedores, deve haver aonoalmente dous 
Jógos .de Oiarios, e Livros Mestres, ·que se hiio de escriturar por parti~ 
das dobradas: Hurfi para os Asse ntos, e contas correntes das Entradas, 
e Sabidas geraes de todos, e cada hum dos Q-eneros em especie, debai
xo de seus respectivos tituJos; citando-se em cada partida o número do 
lugar, em que tive!' entrado, ou de donde tiver sahiJo o mesmo Gene
ro: E outro j ogo p·1ra os Assentos, e contas correntes a dinheiro de to
das as vendas, com separação dos Generos, de todos os Vendedores, · e 
de todos os Proprietarios deJies, e as contas de caixas dos duus cufres 
do Terreiro. · 

§. XLV I. Escriturados os Livros na referida fórma, e estando sem~ 
pre em dia, como devem estar, se deverão del!es extrahir os Bal(;lnços 
necessarios de toda a Administração do Terreiro pela maneira seguinte. 

§. XLV I I. A primeira qualidade de Balanços será aguella, dos ·que 
se devem tirar todos os mezes do Livro Mestre das Entradas, e Sahidas 
dos Generos em especie; e consistirá em hum RE7sumo das quantidades 
dt:! moi os, e alqueires distinctamente de todos os Generos, que tiverem 
entrado no Terreiro, e mais lugares públicos de Vendagem, e delles sa
hido naquelle mez; mostrando-se por uiLimo as quanlidades, que ficarem 
existindo em ser, e em quaes lugares pelos seus números para a V en
(lagem do mez seguinte. Logo abaixo outro Resumo tirado do Livro das 
Entradas da Meza, p0r onde conste das qoantí~ades, que ha em ser dos 
mesmos Generos nos A rma:tens em poder dos Proprietarios; os q uaes 
.Balanços, depois de assignados pelo _4 dministrador ·Geral do Tem•iro, 
e pelo Escrituraria, C]Ue os tiver extrahido, serão log-o remettidos á Me
za do Senado, p:ua nella ·constar sempre exatactamente das quantidades 
dos mesmos Generos, que ha em ser para o consumo da Cidade, e seu 
Termo. 

§. XL VII L A segunda qualidade de Balanços será a que o sobre
dito Administrador Geral deve fazer dar todos os s;eis mezes no fim de 
Junho; e no fim de Dezembro aos Cofres do Thesoureii'O do Te'rreiro com 
assistencia dos dous Clavicularios; sommando-s·e os Livros das Receitas, 
e Despezas, para se verem as sommas, que devem existir, assim em 
dinheiro, como em papeis, que o representem, em cada hum dos Cofrt=>s 
do Rendimento público, e do Rendimento do SenadÇ>; e contando-se ef ... 
fectivarnente o dinheiro, para que faltando algum, o reponha o dito Tbe
soureiro. Destes Balanços se tirarão os Extractos, que assignad. o Ad
ministrador Geral, e o Thesoureiro com o seu Escrivão, remettendo-se 

'logo á Meza da Junta da Fazenda do Senado. · 
§. XLIX. O ultimo Balanço será o Geral, que se deve dar annual

mente no ' fim de Dezembro, extrah.ido do Livro Mestre prinCipal da Ad
ministração do Terreiro, demonstrando-se nelle, por huma parte as par
cellas, de C]Ue são crédores cada hum dos Proprietarios dos Generos, 
vendidos pelas diversas contas, que tiverem no dito Livro .Mesl re, com' 
explicaç·ão á .margem do que procedem · as ditas parcellas de crédito ; e 
por outra parte as quantias, que ficarem devendo al~uos Vendedores; 
e as quantias, que ficarem existindo nos Cofres por ;Saldo das contas .de. 

R 2 
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caixa a cargo ào Thespureiro, com o qua] se ha ~e ajnstar o Balanço. 
No fim ddle se fará hum Re~umo de todas as quantidades de cada hum 
dos Generos, que no Terreiro tiverem entrado, e que delle tiverem sa
bido naquelle anno, fechando·se com a relação de todos os restos dos 
mesmos Generos, que ficarem existindo parà a Vendagem do anno se
guinte. Este Balanço geral será tambem Jogo remettido pelo A dminis
trador Geral á Junta da Fazend,a do Senado, jndo por elle assignado, 
-e pelos dous Escriturarias, que o tiverem extrahi.do, e conferido. 

Das dili_qencÍa$ permittidas ao Magistrado da Saude. para z·mpedir a ven
da dos Gener.os em·ruptes, assim no Terreiro, e Lugares públieos de 

J7endagern, corno a bor•do dos Navios, e mais Embm·ca.çóes, e 
nos Armazerns de Deposito. 

§. L. O Provedor Mór da Saude de Lisboa poderá mandar pelos seus 
Olliciaes fazer as Correições, a 'que eHes são obrigados, nos lugares pú
blicos de Vendagem do Terreiro, e de fóra, para se examinarem os Ge;. 
neros, q.uEl estiverem corruptos, e impedir que se vendão, como preju
.diciaes á saude pública; porém não poderão levar causa alguma de con
demnação, ou de emolumentos, senão do.s Medidoves, que tiverem rne
rlido os ditos Generos par entrada, pois elles não podem medir Generos 
corruptos, e tem obrigação de os conhecerem. 

§. LI. , Constando porém que a corrupção fôsse causada por avarias 
de agua, QU horni1dades, que recebessem os Generos, depois de estarem 
DO poder d~ Vendedores, serão estes obrigados a pagarem as contlem
naçõ_es em pena da sua negligencia ; e de nenhum modo ôs Donos da. 
fazenda, os quaes nestes casos não podem ter alguma culpa, além de 
ficarem prejudicados na diminuiçã-o do preço da mesma fazenda, estan
do fóra cla sua administra~fio. 

§. LI l. H e porém muito rneciso que o Proveclor Mér ela Saude ap
plique todo o cuidado, f! cautela em cohibir as desordens' com que al-
guns dos Officiaes, Medicas, e Cirurgiões da Saude, ou por ignora ncia, ·? 

ou por mal.icia, tem algumas vezes feito as ditas condemnações, deven-
do ~?!les entendet;, e saber conhecer que qs Trigos, e mais qualidades 
de Grão, só são corruptos, e podem fazer damo o á saude, quando apo
drecem por avaria de agua, particularmente sendo salgada, ou por hu
tnidades, que recebem sem se enxugarem logo; e ainda nE>ste modo po-
·dem ter escolha, e separação; porém de nenhum modo se deve julgar 
conupto o Grão só por se achar quente, om furado, e ainda com bicho, 
purgue de qualquer destes ultimas modos, padejando-se, e beneficiando-
se, póde servir para pão, e outros consumos das Gentes, sem escrupu· 
Jo de prejudicar a saude. 

§. LI I L Para se prevenirem pois os referidos enganos, e df'sordens, 
deverá o sobredito Provedor Mór da Saude determinar aos ()ffjciaes, 
.MI:ldioos, e Cirurgiões, que não eondemn~m algum Grão, ou Farinha, 
antes dtt lhe levarem prjmeiro a amostra delle, oQ della, e de terem to.
m.ado razão da. quantida.de, que. hou\ler daqueJia qualidade, q ut> repu~a
relll corrupta, deixando-a sómente embargada-, para se suspender a ven-. 
da. E logo que o düo Provedor Mór tiver feito o exame na sua presen
<(a, chamando para elle alguns Pádeiros, ou Pádeiras de boa intelligen
<;ia, intt>gridade, e e~periencia, então poderá mandar, ou verificar a 
_c.oudemaa~ão ·, ou. liberta1· a venda· da po,.r-rão e.m.:ba.rgaqa daql!l!elle Ge-
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·nf'IJ'O, flrOOf'UP-nclo rp·er si me-smo a ;vestoÍ•ia; . e Írl'Sp't'CÇã0 OCH}a•r em todcts 
-os casos, em qt~e ou tiver razão r>ara presumir · ~ólo da parte ·elos ditos 
·Otnciaes, ou se fur-f'm requeridos ·pPlas partes interessarias. Casos nos 
quat'S, veri,ficando o refe'rido clblo •prejuc.:licial aos Donos dos GE>neros Pm~ 
ba·rgauos, Sl:ISfH:Jntl-erá desdP -I0ga 0s mesmes 0 -liicia'-'s, ·4ando conta ao 
fSeoado para os · privar do Officio , em_ que houverem prevaricado, sem 
mais poderf'm ser 'adJ>nittidos a oul!ros do serviço -püblico da Cidade. O 
mesmo se obst>rvari nos easos, em que os ditos Officiaes por omissões lu
cros as approvern Gener-0s verdade1iratinente corruptos, e hooi vos á saude 
pÚ..I'> lica. · 

§. LI V. Seme·lihantes •diligenc•Ías, e por igual mod'o deverá fa.zn o 
IVI.agistrarl:lo da Sauàe a bordo dos N ~ vios, eEmbarc-ações, 'que t!rouxe
r.em ';fi•i:gns, FMimlbas, Ceva-das, Ceníeio·s, ·e Milhos, ou de fóra, ·ou <do 
-Reino; e den ·~ro nos ArfFlazens, em que os ditos Gen-eros ·se deposita
~r·em ., .ern qua~to ·não fo1:em ·expostos e'm veflcl'a; -com declirração , ql'l~ 
.nestes casos ·não p0clerão levar os Offi·ciaes causa alguma, nPm de crm
:demnação, nem de e-mol-umentos, ainda achanda· alguma porção avaliia
tda, sen-ão qu<WQio constar '<•rue os •Propriet'ar.ios dos Generos ·vend«hà® par
·;tieularmt't1le a-lgu·lina p'ar~e deS'tats porç·êíes a-varioacdas. 

§. L V. A-s p>0r-çG>es dos referidos GeBeres, que assim no Terreiro, e 
·lol!lgar.es púbJicos de Vendagf'm, com0 a bordo das Embarcações, e nos 
.Armazens de Deposito se acha'l'elll avariadas, ou contaminad-as de cor
trupção, ~-efldo julg:&clas intei·ramente podres, e iacnpazes de servirf'm 
-para p.Ro, s~ n1a<ndarão ·iadispeosavelmente lançar ao mar á custa d6s 
.Ppopri.e:laPi s ~ est a-~1do a boNi0, ou -nos A rm·aze,ns; e á custa dos Ven
-dedores, ou Medidorc·s, ach'an.do-s~ já introduzidos á Vendagem. E em 
-q.ualq.uer .dos r.efeád-0s 1mod·os .irão ·acotiJI!'J'8flhos pelo Guarda Mór da 8<11u-
de com o seu Meirinho, e Escri\•ào. Daqnellas~ •d-iligencias, •e das quno 1 

.:ticlades, -q.ue se lanç:arem. ao mar, se passarão Ce.rLili!ões 'á custa de q~:~em 
-as requer er para sua des-carga. 

Do Administr.ad@r 'Geral do Terreiro, -e nemea:çáo delie. 
r 

§. LVI. O Ad.mini.strador Gerad do Ture~ro df'''er'á sempre ser hum 
iHom.em b®,J.TI' ou Ida ordem dos C'úl-aclãos, ou oa do Commercio' no qual 
concorrão os indi~rensavPis requisitos de prebidade, zelo eo Bem Com'
nJUom, in;tE-lligenc·ia. cl.ara da economia p1í·bl•ica, pericía cla Escritrufa·ção 
Merca.nt.i-1; e Livros dellas, e conhec·imento ·daqll'ella p'arte do eommer .. 
~i.o in lf'ri <;1 r, e ex temo, (ijUe diz r-f'spei·to aos Genetos importantes, e da 
p.rim.e.ira &.eoessida:de , q~1e deve aclministrar. Será por Mim nornead.o 
em Resolução de Consulta do Senado da Camera, quando Eu não dis~ 
puzer outra cou8a; e não -poderá' sei·vi1· p0r nl'ais .de -hum Triennio, con
tado de dia a dia; senão qua•ndo por Consulta do mesmo Senado Me constar 
o(}1Ue te;m cumpriuo com -todas as import-antes obriga·ções do rt?Terido Car~ 
,g1l>. Terá .de orde1nado oitoce.ot'Os mi1l réi& oa·cla aano ; sem outro algum 
emGlu.men.lo !.la.s Pa1rtes, ÇJUa,JqtJer que elle sejta. · 

§. LV H. Será .o sobred.ito Aclmi.mistrador Geral .obriga·do a 0hservar -, 
-e executa'!' este Heg·ime.nto tão inteira, e lit-eralmente, como nelle se 
c.onJém; assisLitr.J.dG p.ar..a esse e:tfeito til:iariame.nte de manhã , e de tarde 
com toda a vigilanéia. .filo 'f'er.reÜó P~ b1·ioo. 'if•eá jwrisdicção voluntaria 
:s<ibne ,todos os Officiaes·, e H01ue.ns-, q1,1e senüe:rn das p0rtas do Terrei
-ro par.a dentJro !!lehaixg til-a "'sl~áinspt>cç-ão, para os campellir com p•·izões, 
e -susp~es .nes Gas@S ..occurr,entes-·de economia .in.:liefior .. ~ús ..Qu.tr,os ca-



134 1777 

sos maiores, sendo ou de suspensão por mais .de dous mez€'s, ou de pri
zão por mais de dez dias, ou de privação, dará conta no Senado com otS 

A ULos dos Processos verbaes, que houver formado, servindo _ de Escri
vão delles o da Meza. E sendo pertencentes á arrecadação, ou ao Com
cio, dará da mesma sorte conta na Junta da Fàzenda do mesmo Se
nado. 

Do Escrivâo da .lJ!leza do Terreiro. 

§. LVIII. O Officio de Escrivão da Meza do Terreiro será ·provído 
pela Meza do Senado, assim como todas as mais incumbencias abaixo 
declaradas, em pessoa apt;:l, e q.ue tenha toda a fidelidade, e expedição 
para bem o servir: Vencendo de seu ordenado duzentos mil réis por an~ 
no; e á custa das Partes duzentos e quarenta réis por cada entrada de 
Navio, ou Hyate; e cento e vinte réis por cada entrada de Barco. Tam
bem vencerá os emolumentos das Certidões, que passa•·, e Autos, que 
escrever, como são concedidos aos Esc riv:"ies das Correições do Civel da 
Cidade; e pagará á sua cus ta qualquer Ajudanl.o, ou Amanuense, que 
achar lhe he preciso; com tanto oue nelle coucorrào os requisitos de bom 
procedimento notorio, caracter de letra claro, intelligivel, e limpo, e 
Carta de 'Approvação dos Estudos da Aula do Commercio. 

§. LI X. Além de todas as diligencias pessoaes, e de Esc ri ta, A u~ 
tos, e Papeis, que lhe mandar fazer, e lavrar o Administrador Geral 
do Terreiro, terá a seu cargo os Livros das Entradas, e Descargas de 
todas as partidas de Trigo, e mais GPneros do Terreiro, que se intro• 
<luzirem em Lisboa, pelo rnethodo declarado nos Paragrafos Nove, Dez, 
Onze, Doze, e Treze deste Reg, men to: Sendo os di Los Livros numera.-. 
dos, rupricados, e encerrados alternativamente pelos Ministros da J un~ 
ta da Fazenda do Senado. _ 

§. LX. Terá m:üs a seu cargo outro Livro, do mesmo modo rubri
cado, em que diariamente, debaixo dos titulas de cada hum dos Gene. 
ros, que se in traduzirem no Terreiro a Vendagem, e de cada h uma das 
qualidades delles, superiores, e inferiores, assentará os preços., por que 
forem vendidos, a fim de se calcularem os preços medias de cada mez, 
e delles se passarem as Cerlidõe~, que forem pedidas por Despachos do 
AdministradOr Geral. E ter.á mais a S!O!U cargo o L ivro de Regist0 das 
Orue11s do Senado, e da Junta da Fazenda de lle. 

§. LXI. Nos impedimentos, e faltas do Adminislrador Geral servirá. 
.o sobredito Escrivão com hum dos Ajudao les da Administração, cum
prindo ambos as obrigações daquelle lugar; sem por isso levarem mais 
causa alguma do que lhes he concedido pelos seus respectivos Otl:icios. 

Dos Ajudantes ·da Admin:útraçâo. 

§. LXII. Para os dous lugares de Ajudantes do A(lministrador Ge
ra I do Terreiro serão nomeadas pessoas de toda a capacidade, aptidão'· 
e probidade, que tenhão sido Caixeiros, ou Commissarios de Casas de 
Comtnerciantes de Trigos, e dos mais Generos pertencentes ás eotra
.(las do Terreiro: Tendo Attenções de co~o servírão bem, e com fifle
]idaJe, e perícia : E vencendo cada hum de lles duzenlos e cincoenta 
mil réis pM aono, sem outro algum emolumento. 

§. LXIII. Ambos os ditos Ajudantes, juntos, ou separados, farão 
diarimente todas as diligencias, que lhes forem encarregadas pelo Ad
ministrador Geral; e particularmen.Le as que lhes ficão encarregadas por 
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este Regimento nos Paragr::lfos Vinte e sete, Quar.enta e tres, Quaren
ta e quatro, e Sessenta e hum. 

§. LXI V. Cada hum dos sobreditos Ajudantes servirá alternativa
mente, seis mezes no anno, de CJ.aviculario dos cofres1 do 'l;'hes9ureiro, 
st>ndo responsavel -pela segu rança delles. 

§. LXV. Hum dos ditos Ajudantes servirá de Adjunto do Escriv~o 
da Meza elo Tt>rreiro, quando este servir nos impedimentos do Admi
nistrado!' G,éi'al: E o outro servirá .pelo dilo Escrivão nos impedirne.otos, 
ou falta ddle. 

Do Thesoureiro do Terreú·o , e do Escrivão da sua Receita , e 
Despeza. 

§. LXVI. Para Tht>soureiro do Terreiro se eleg:eFá pessoa muito a,.. 
bonada, e de todo o credito, v·erdade, e intrgridade, e com boa expe
dição, e in lelligencia de contas, para todos os dias, que se abrir o Ter
reiro, estar sempre prompto na Meza, e Casa dos cofres: Para receb.er 
as parceiJ.as, que os Vendedores lhe entregarem: E par.a fazer os pSlga-

. mentos, que lhe pedirem os Proprietarios dos GP neros ·nos dou.s di~s d~ 
semana, que para esse efi'eito se hão de estabelecer : Tudo na fórma, 
que fica determinado nos Paragrafos Trinta, Trinta e cinco, Trio ta ~ 
seis, Quarenta e oito, Setenta e sete, e SPlenta e oito deste Rt>gilmm
to. Entregar-á t~dos ' os IDt'zes EJa Thesouraria Grral dp Senadq o rep~i
melltO das Vendagens~ e alugueres das saccarias p~rt.encentes ao mes
mo Senado. Vencerá deseu Ordenado trezentos mil réis por anno; e as
sim mais cPnto e vinte p1il réis pa ra hum Fiel, que o ha de ajudar, o 
flua ) será nomeado rwlo mesmo Tbesoureiro, e re&pqnder.á por elle err~ 
qua lquer falta; porém não terá exer<;icio sem approvêção P.a M~za do 
Senado. 

§ LXVII. O Escrivão da Reçeila, e D,espeza do The~oureiro será. 
~empre f~J rmado com Ca.rta de Approvação dos Estudos da A ~la do Com~ 
~erci.o: Porque deve ter toda a fidelidade, inteirez~, qoa letra, expe~ 
~ 1 ç.iW, !3 baslaAte iotelligencia de contas, para lançar, e som mar dia"7 
ria mente com boa arrum(!Çé1o, certeza, e clar!=lza, a~ partiqas pos do!J~ 
Ljvros da Receita, e Despeza do Thesourejrp pela fórCQa ôeterminad~ 
nos Paragrafos Trinta. Trinta e cinco, Trint~ e ~eis, E1 Quarenta e 
oito des te Hegimentp. De todas as p@rti.d::Js, :.)ssitn de {1,ecei!éj., co1po d~ 
Despeza, devt>rá extrah ir lambem diarjarne!Jte Relqçp~s \!O}~ntes, qu~ 
entregará na Meza do Terreiro para servirem á escrituração das ~onta~ 
<.la Administração do mesmo Terreiro. Vencerá de seu Ordenado tre
zç-ntps mil réi~ po,r !lnno, serp algum emolum.ent.o, e~c~pto d.e algm~s 
Certidões. que passar, na fórma determinada no lugar do Escrivào da 
Me~a do Terr~iro. 

Dos EsCPÍ4ur:!J,-rios da Me?a do Ten·eiro, e se;y§ Praticanle.s. 

§. L:S:VIIL To,dos os seis Escritprarios d~ Meza <fo Terreiro deve
rão se-r pessoas de bons costumes, e puid;;tdosos nas suas obrjga,çõ.es, pa
ra não fa i:L-Sl-re~ a eiJas ·to.clos os .dias., c.omo ]Je necessario. Terão L~rn
l;>em ps m(;!smos e~?tudGs cla Al_d,a po Commerci,o, con) Cartas QP. Appro
Y·~ç~lo delle,s: Tendo tod.a a jnte~ligencia t.l~ ~cier1cia q_o cál.culo, e ar~ 
nl~Jação de .li!on~as -: E seudo•_expeditos, ~ correctos na escrituração. 4~ 
l~l]l gisJQ ~ dpq~ pr.i~ei;;os EfficrjtÇJrjtyjo~ d.ev~rão po~s.uir ~ a.rt.e ~~ 99~S 
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'Guardalivros, para escriturarem por partidas (lo bradas os dons Livros 
Mt'stres da Admi~is tração do Terreiro, e reg·erem a escrituração dos 
respectivos Diarios, que hão de ser escriturad,,s por dous dos st-·gundos 
Escriturarias; e para observarem o mais, que fica determinado nos Pa
ragrafos Trinta e quatro, Quanrenta e ciuco, Quarenta e seis, Q ua
renta e sete, Quarenta ·e oito, e Quarenta e uove deste R egim en to. Os ' 
ontros dons seguqdos Escriturarias terão a seu cargo; a escrit~Jr:a<;iio uos 
Livros duplicados dos Vendedores do Terreiro, e mais Joga res publicos 
de Vendagem; os ajustes diarios das contas das vendas, que elles fize
rem; e os ajustes das contas das cobraJH(aS, que houverem de fazer os 
Proprietarios dos respeclivos Generos vendidos; tudo na fórrna que tam
hf'm se determina nos Paragrafos Vin te, Vinte e hum, Vinte e seis, 
Trinta; Trinta ehum, Trinta e quatro, Trinta ecinco, eTrinta e Sf'is 
deste Regimento. Os dous Praliaantes estarão em lugares separados fóra 
d~ Meza, e ajudarão os Escriturarias no que for necessario, servindo 
tambem por elles nos seus impedimentos; e fazendo tudo o mais, que 
lhes ordenar o Administrador Geral do Terreiro: 

§. LXIX. Vencerão de Ordenado; a saber: Cada hnm dn~ dous pri
meiros Escriturarias a trezentos mil réis por anno: Cada hum dos qua
tro segundos Escriturarias, a duzentos e quarenta mil réis por anno: E 
a cada: hum dos dous · Praticantes, noventa e seis mil réis por a·ono. 

Dos J7isitadores dos lugares pubb"cos da Venda do Terreiro, e de 
fóra: e dos Olheiros das entmdas, e sahidas. 

§, LXX. Assim os dous Visitadores dos lugares de Venda do Ter
reiro, e defóra, como osdousOJheiros dasentradas, esahidas dosGt>ne
ros, satisfarão diariamente asobrigações, que lhe ficão impostas nosPa
ragrafo~ Vinte, Vinte e hum, Viole e dous, e Vinte e tre~, Vinte e 
sete, Trinta e duus, 'Trinta e tres: 'E nos Pat·agrafos Setenta e hum 
e Setenta e dous deste Regimento: Sendo nellas os mais promptos, e o~ 
mais vigilantes, como he neeessario: E faz endo tudo o mais ., que lhes 
determinar o Aclministrador Geral. Os primeiros vencerão de Ordenado 
duzentos mil réis cada hum delles por anno, fazendo á sua custa flDal-· 
qu .er despeza de cavalgadura; pàra o que servirão aos mezes alternati
vamente, hum de fora, e outro de dentro. E os segundos vencerão ca
da hum delles cento e ·cincoenta mil réi~ por anno; s~ndo mudados to
dos os ·annos alternativamente; hum para as entradas, e outro para as 
sabidas. ,, 

Do Fiel das Saccarias, e seus AJudantes, e do Contínuo do Terreiro. 

§. LXXI. Para Fít>l das Saccarías ~e escolherá sempre hum homem 
verdadeiro, e expedito, e de boas contas, nas quaes deverá ser versa
do, para bem executar, e satisfazer esta importante arrecadaç.;lo, na 
fórma que fica determinado des_de o Parag.rafo Trinta e sete, até o Pa
ragrafo Quarenta e quatro destre Regünento. Para o dito effl,ito se acha
rá todos os dias sempre promplo, quando se abrir o Terreiro, com os 
seus Ajudantes para trabalharem no Armazem das di•ta·s saccarias. Ven
cerá de Ordenado cento e sessenta mil réis por anno, e cada hum dos 
Ajudantes trezentos réis por dia, que trabalharem; passando-lhes o di. 
to Fiel as A ttestações necessarias para cobrarem na Folh·a; as quaes 
A ttesta~ões deverão se1· tambem ·assignadas pelo Visi tador dos lugares. 
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· §. LXXI L O Contínuo do Terreiro, que juntamente ha de ser Cha'
veiro delle, será 'pessoa muit-o fiel, e desembarac; ada . Alé~ das ob'riga

·çõt-s, que se lhe impõem nos Paragrafos Vinte, Vinte e hum, .e Vinte 
-e duus deste Regimento, terá todo o cuidado em bem fecbar tod~tts · ns 
jJOrtas do Terreiro todos os dias ao ano i tecer; e de as abrir todas as 
manh ãs pelas seis horas de Verão, e pe las sete de Inverno. Porém não 
poderá abri~:, nem fechar sem estar presente algum dos Visitaclores dos 
lugares, ou algum dos O lheiros das entrad,as, e sabidas. Fará todas as 
di ligencias, q ue lhe 'de termina r o Admintstrador Geral, ás ordens do 
qual estará sempre prompto: E vencerá de seu Ordenado cento qua· 
reota e quatro mil réis por anno. 

Dos Vendedores dos Lugares publz"cos do ,Terreiro ,. e mms Celleí- 7 

. ros de jura. · 

- §. Os lugares ele Vendedores, assim dos trÍf1ta: Numeras do Terreíro; 
como dos vil) te Numeras de fóra, serão prov.ídos em Homens bons, Of ... 
:ficiaes aposentaJos de IOlliciiDs Fabrí.s, qrJe tenhão servido na Ca1>a dos 
Vinte e Quatro, verdadeiros, expedi Los, e com intelligencia·· d~ con ... 
tas, e dos Generos, que hão de tratar, e vender, para bem satisfaze
rem ás obrigações, que se lhes eocarregão por todo este .Regimento, e 
particularmente desde o Paragrafo Treze até o .Paragraf6 Trio la e h:um '; 
e nos Paragrafos Trinta e nove;· Qoarenta e hum, é Cincoenta e hum. 

§. LXXl V. Cada hum dos sobreditos Vendedm·es poderá ter hum 
Fiel á sua eleição ·, approvado pela Meza do Senado com A tlestação da 
ser bom Medidor. 
· §. LXXV. ' Papa .maior segurança deis Generos ,· que os Prorrietari os 
delles lhes hão de confiar, e dos productos, de qt~e devem dar contas, 
:ficarão os sobreditos Venqedores r-espousaveis, e obrigados, hum pe>r to
<los,. e todos por hum; cuja clausula. se ha de declarar nos, respectivos 
Provunen tos annuaes ~ para que não possão allegar ignorancia. · . 

§. ~XXVI. Os ditGs lugares . serão amov iveis a arbí trio do. Senado, 
e parttcularmf'nte os de fóra do Terreiro, os quaes hão de tet· alternati .. 
V·a annual com os de dentro; e não se passará Provimento a nenhum dos 
Nomeados, nem elle pode1·á ter exercício, em -quanto não apresentar 
Alles taqão de abonação, assignada ao menos po1· vinte dos seus Com
panheiros Vendedores, para que nenh um possa q neixar-se da responsa~ 
bilidade Pm caso de falericia. 

§. LXXVII. Em todas as occasiões de mudanças dos ditos Vende. 
dores de huns lugares pára outros, ou de ser suspenso, ou despedido al
gum delles, será entregue por Inventario tudo o que se achat 'naquelle 
]Úgar ao que dt> novo entrar; medindo-se para esse etJ'eito, á vista du rPs
pectivo Visitador, todos osGeneros, afim de ·se fazet· pagar aogue sahir 
tudo o que houver de falta. A despeza da medição será ametade á cus
la. do que sabit•' e outt·a ametade á custa do que ,de novo entrar: 

§. LXXVIII. Succedendó fa!.lir, on quebrar qualquer dos referidos 
Vendedores, (o que não poderá s.uccecler, sem .haver dólo, ou pos itivo 
furto, visto que elles não tem algum risco nos seus man ejos, sendo h uns 
1neros Co.mmissarios, e fieis Depositarias) o Administrador Geral do '.fer
rei ro ·tratará logo: Por huma parte. de fazer tirar a con ta do 'g•ue deve 
o Fall ido com a Relação do que boover de contribuir cada hum dos ou
tros Vendedores para inteirar a conta, que fará logo cobrar, e entregar · 
ao Thesoureiro do Terreiro, a fim de servir ao pagamento ,u-os respecli· 

. s ., 

r 
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-vos Proprietarios, a quem pertencer: Por outra parte pt·ocederá Jogo a 
sequeslt'o, e prizão '1ontra os DevedorP.s ·FaHiclos, n :tneHeudo os A utus 
á M :·za do Senado , para que se fat.ta proscgir na execuç.ão a bem ôa
()Uell es Vendedores, que houverem contribuído com as res.pectivas par
tes da fallencia. No caso porém de achar que he fugido o Devedor fal
Jido, sem ter bens por onde se pague a divida, o autuará criminnlmf'o
te, e remetlerá o Auto bem instruido, e r>rovado ao St>nad@· da Carna
ra, para · os fazer sentenrear verbal, e summarianwnte pt>lo Jui'z .E x-e
cutor das dividas do mesmo Senado, para este lhe impôr as penas . dos 
desen caminhadores da Minha Real Fazenda . . 

§. LXXIX. Cada hu,m dos refP.ridos Ve(!dedores, assim ·das lugares 
oe dentro, como de fóra do Terreird, terá de ordt•nado setenta e dovs 
mi) réis por anno 'para elle ,. e sessenta mil réis para o seu Fiel ; e as
sim/ mais vencerá cem réis por cada .moia de Trigo, ou outro Genero, 
C]Ue venrlN, para com este maior premio usarem todos da maior diligen
cia, e industria nas vendas, ~ expedição . dos ditos Generos. ' Os ditos 
ordenados se levarão em folha, e c\>brarão d0 ThPsnureiro Geral Jo ~e
nado aos Quarteis, cnm A Ues ~ ações da Mf'za do Terreiro, dus maios,. 
de qu-e cada hum tiver fr ito venda, e dado conta. · 

E f'ste se cumprirá, como nelle se contém, s.em dúvida, ou ~m
bargo algum, qtile ne lle seja, ou possa Sf'l' posto, ou intenta.do. PE-'lo 
que: Mando ao ~enado da Camara de Lisboa ; J 11nla da FazPnda do 
mesmo Senado; Officiat>s; e mais Pessoas, de qualquer qualidade que 
§ejão, que cumprão, e guardem, · e fação cumprir, e guardar este H.e
gimemto, e tudo nelle conttm~l0, não _obs laAles qua~squer· Le,is, .Ordena
ções, Regimf'ntos, Alvarás, Provis9es, Posturas, ou Costumes contra
t ios, porque to.das, e >Locios Hei por derogados para este effeito sórnen
te, como se de lias, e del.les fizesse expressa, e especial mençilo, s e lU 

embargo da Ordel)ação em contrario, que assim o requer. E Onlet.JO, 
q':le este va)hq como Carta passada pela Chancellaria, p>osto que por (>]
la não ha de passar, e ainda que o. seu effeito haja de durar mais de 
hum, ~ muitos ao nos, e isto · não obstantes as outras Ordenações, que 
o contrario determínão·. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda aos 
24 dias do mf'z dP Janeir0 .. Anno do Nascinwfilt() de Nosso Senhor Jesus 
C hrisLo de 1777. (J) =Com a Assignatura de Sua MageslaJe, e a do 
Ministro. 

i" 

' 

Reyist. na Secretaria de Estado dos Ne,q(i)cios do Reino 
no Lú;ro do Senado da Carnara a j'r:Ji. 182. vers., 
e zmpress.o _na Ir.npressão Regia. · 

EU El.REI Faço saber aos que este Alvará de declaração virem : 
Que sendo-me presente, que sobre a Lei de dPzesete de Janeiro de mil 
setecentos sessenta e seis, em que pruhibi .as Execuções nos Officios d'e 
Justiça, e Fazenda, se tem proferido _Sentenças contrarlictorias: J ulgan
do-se em h umas, q.ue a sobredita ·Lei não ce>mpre.hendia as hypothecas 
preteri tas, que se tinhão contrata no com A utboridade Régia: E julgao-

(l) Vid. o R€gimeeLo de 1~ , de Junho de 1779• 

j 
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do-se em outras, que sendo a mesma Lei geral ; e não distinguindo no 
caso de que se trata, não pGdião distinguir os Julgadores c~ntra a Dis
posição della: Sou servido declarar, que as Segundas das dtta~ Senten
ças forão justas, e conformes á letra, e esp1rito da referida Le1: ·.E q~te 
as Primeiras forào incompetentes, e nullas; per se interpretar arbitrana
mente a disposição de lia; para a violarem; e -por se não dever, nem pre
ferir a utilidade particular dos Hypothecarios á utilidade pública , que 
fez o objecto da mesma Lei; nem menos entender-se, que a faculdade 
fundada no Direito Consuetudinario, que nunca havia existido na rea
lidade, podia valer depois de conhecido, e reprovado o engano, que ha
via pretextado o mesmo Direito; e depois dc1 Disposição da sobredita 
Lei geral, que só a A ulhoridade Suprema podia restringir. 

Pelo que: Mando á Meza do .Desembargo· do Paço; Inspector Ge
ral doMeu .H.eal Erario; Conselhos daMinha Real Fazenda, e do Ultra
mar; Meza da Consciencia, e Ordens; .Regedor da Casa da Supplica
çào; Senado da Oamera; Gevernador da Rela~ão, e Casa do Porto ; e 
.a todos os Desembargadores, Corregedores, Jui.zes, e mais pessoas, a. 
quem o conhecimento deste Alvará. pertencer, que o cumprão, e gua..-
dem, e fal(ãO cumprir, e guardar tão inteiramente, como nelle se c~n-
1.ém, sem dúvida, ou embargo algum , não obstantes quaesquer Le1s, 
Regimentos, Alvarás, Disposi~ões, ou Estilos contrarias; porqu~ todas, 
e todos Hei por bem derogar para este effeito sómente, ficando aliás sem
pre em seu vigor. Ao Doulor Antonio José da Fonseca Lemos, do Me11 

· Conselho, Desembargador do Paço , que serve de Chancellér Mór do 
Reino, Ordeno que o faça publicar na Chancellaria, e registar em to
dos os lugares, onde se costumão registar semelhantes Alvarás: E o Ori
ginal se remetterá para o meu Real Arquivo da Torre do Tomb,o. Dado 
no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 25 de Janeiro de 1777. (I) 
= Com a Assignàlura~ da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de ..Estado dos Negocias do Reino 
no ~ivro V. que serve dtt Registo das Cartas, Al
varás, e Patentes a foZ. 124., e z'mpr. na Impressão 
Re'gia. 

*--*o.G»*-* 

Joaquim, de Meilo e Povoas, Governador e Capi'tão General das Capi
tanías do Maranhão e Piauby. Amigo, Eu ElRei vos Envio muito sau
dar. Sendo-Me presente a indispensavel necessidade, que há, de se crear 
na Capital dessa Capi tanía hum a Junta de Justiça, na qual sejão senten• 
ciados todos os Réos, que commetterem delictos, que por elles mereçiio 
não só as penas arbitrarias, mas até a ultima, para que cresção em vir• 
tudes os bons, e se apartem os máos dos seus perversos costumes: Con· 
:fiando das vossas boas qualidades, instrucção, prudencia, e zelo do Ser
viço de Deos, e Meu, que vos empregareis com todo o acerto em tão 
meritoria, e necessaria obra. Sou Servido conceder-vos toda a cumprida 
jurisdicção, que necessaria vos fôr, para que nos casos de DesobediPn
cia formal dos Soldados, e .Officiaes aos seus Superiores , em ma teria. 

(1) Revogado pelo Alvará de 10 de Março de 1778. 
s 2 
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do Meu Reai Serviço, ou sejão pagos , ou Auxiliares , e 01·denanças; 
, de Deserção dos mesmos Soldados, e Officiaes; de Seducção; de Rebel

lião; e de todos os crimes de Lesa Magestade Divina, e Humana; e da
quelles que são contra o Direito Natural, e das Gentes, como Homicí
dios voluntarios, Rapinas de Salteadores, que grassão nos caminhos , e 
lugares ermos, infestando-os , para impedirem o commercio humano ; 
e l{esistencias ás Justiças' estabelecidas' p;üa conservarem a paz públi
ca, possais faze~ apprehender, e sentenciar os Réos de tão abominaveis 
crimes (ou st>jão Europeos; ou Americanos, ou ainda.J\fricanos, livres, 
ou escravos) em processos simplesmente ·verbaes, e summarissimos, pe
Jos quaes cons te do mero facto, e da verdade da culpa, observadas só
mente os termos de Direito Natural, que consistem no Auto do Corpo . 
de delicto, na inquiriÇão, e escrita das tesrnunhas, que provarem a cul
pa, na vista que de tudo se deve dar ao Réo, em · o termo competente, 
para allegar, e provar a sua defeza , reduzido á maior brevidade, que 
cwuber no possível, e na Sentença proferida sobre o dito processg ,ver
bal, e summarissimo, pelos cmnpetentes Juizes, que serão cinco dos Mi
uistros Letrados dessa Cidade, e das Terras a ella mais visinhas, e na fal
ta dos sobreditos, quaesquer A dv0gados de boa nota ; que vos parecer 

· 110 mPar nos casos oceorrentes; sendo Juiz Relator deJies o Ouvidor Ge
ral dessa Comarca. J>ara o que tudo Sou f'lervido outrosirn dispensat· to
das as formalidades civis, que requerem determinado tempo , e deter
minado número de testemunhas para as Devassas se concluírem, e to
dos os mais termos , que as leis pmscrevem para os processos crimi
uaes , as quaes para este effeito sómen~e Hei por derogadas , para 
·que esla se cumpra tão inteiramente, como ·nella se conlém; como tam
bPm para que as Sentenças proferidas na sobredita fórma se dêem á sua de
vida execução, sem A ppellação, Aggravo, ou düvida alguma, no breve 
termo, que fôr pelos Juizes arbitrado conforme a gravidade das culpas 
e qualidade dos Réos. Escrita n,o Palacio de Nossa Senhora da Ajuda er~ 
4 de Fevereiro de i777. :::::::::: Com a Assignatura de Sua .Magestade , a 
Rainha. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonseca. 

Tendo consideração á grande, e distincta estimação que ~IRei Meu 
·Pai, que Santa Glorja haja, fez sempr·e da .Pessoa do Marquez de 
Pombal; e representando..-Me o mesmo Marquez , que ·a , sua avançada 
idade, e molestias, que padecia, lhe não permittia continuar por mais 
tempo no Meu Real serviço, pedindo-Me licença, para demittir todos 
os Lugares e Empregos, de que se achava encal'regado, para poder re
ti.rar-se á sua Quinta de Pombal: Attenden.do ao referido, Sou Servida 
aceitar ·lhe a dita demissão, e conceder-lhe a licença que pede: E Hei 
outrosim por bem, que durante a sua vida fique conservando os mesmos 
ordenados, que tinha como Secretario de Estado dos Negocias do Rei
no; e além delles lhe Fa~o mercê por graça especial da Commenda de 
S. Thiágo de Lanhozo do Arcebispado de Braga da Ordem de Christo, 

- que se aeha vaga por falecimento de Francisco de Mello e Castro. Pa
lacio de Nossa Senhora da Ajuda .em 4 de Mar~o de 1777. = Com a 
Rubríca de Sua Magestade. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonceca. 
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Sendo-Me presE-nte em Consulta da Junta do Commercio destes Rei
nos, e seus Domínios: Que havendo Custodio Barbosa feito hum Com
promisso com os seus Crédores, ao ·qual tinhão accedido a maior parte 
·delles, não' só havião recusado Wanzeler e Dreski , Negociantes da 
Praça do Porto, acceder ao referido Compromisso; mas passárão a de
mandai lo, e executallo no Juizo da Conservatoria Hollandeza da Cida
de de Lisboa: Sou servida ordenar, que suspendendo-se. em todos os 
pleitos, e sentent;as, com que o~ ditos Wanzeler e Dreski te10 pertur
bado o devido effeito do referido Compromisso, se hajão pol· nu lias, e de 
nenhum vigor todas as penhoras, que por ellas se hajão _feito ao sobre· 
dito Custodio Barbosa, repondo-se os bens penhorados ao seu antigo es
tado; e sendo os mesmos W anzeler e Dreski obrigados a assignar o di
to Comp'romisso, contando-se para elles o mesmo espaço de quatro an· 
nos de espera, em que os mais Crédores se convencionárão, contados 
desde o dia da data deste Meu Real Decreto. E por quanto Me foi ou
tro sim presente, que agitantando-se frequentemente no fôro esta mes
ma identica materia entredifferentes partes, se estárepugnante, e con
trádictoriamente julgando pelos Magistrados em manifest_a perturbaçij.o 
de público socego, e contra o espírito, e letra das minhas Providentes 
Leis: 3ou óutro sit:n servida, que em lodos os casos desta natureza fique 
esta Minha Real Resolução servindo de regra invariavel, para que nun:. 
ca mais possa entrar em dúvida a obrigação, em que ficão os Crédores 
de men0r número de acceder aos Compromissos, e concordatas, que os 
devedores communs tiverem convencionado, e assignado com o maior 
número dos seus respectivos Crédo!'es. A Meza do Desembargo do Pa
ço o tenha assim entendido, e faça executar com os Despachos necessa· 
rios. Palacio de Nossa Senhora da Aj.uda em 4 de Abril de 1777. (I) 
= Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Impr. na Impressão Régia. 

Tendo coniideração a me representarem os Ajudantes; Alferes, Sar
gentos dos Regimentos de Infantaria da Ordenança da Côrte, não te
rem sido contemplados nos Reaes Decretos, que regulárão os Uniformes 
dos Officiaes das Minhas Tropas: Hei por bem ampliar esta Graça, pa
ra que os ditos Officiaes poss-ãa voluntariamente usar dos mesmos Uni~ 
formes, que pela Graduação dos seus Pós tos lhes competirem, e sem que 
os seus Coroneis os põssão obrigar a uso delles, dispensando para este 
effei Lo a Pragmatica. O Conselho de· Guerra o tenha assim entendido, 
e faça nesta confo1·midade expedir as OrdeD's necessarias. Palacjo de Nos"' 

(l) Revogado este Decreto pelo Alvará de 14 de Março de 1780 . ...._ Vid. a Resoluç~o. 
de ~3 l1aio 1801. . 
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sa Senhora da Ajuda,. 4 de AbriL de I 777. = Com a Rubrica de Sua 
Mageslade. 

Irnpr. na Of!icina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

·--*,.ç.*--* 

Terça F eira treze do Corren~e pelas tres horas da tarde se hade cele
brar o A c to da feliz Acclamação da Rainha Nossa Senhora; e como os 
Deputadçs da Junta da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba de
vem assistir a el le, he a mesma Senhora Servicla, que os· ditos Deputa
dos se achem no lugar que lhes compete, que he nos dous primeiros De
gráos, aonde se acharão tambem os outros Tribunaes, porque no Deg ráo 
superior a elles estará sómente o Senado em Corpo de Cama r a. O que 
Vossa Mercê fará presente na mesma Junta, para que assim se execu
te. Deos Guarde a Vossa Mercê. Paço em JO de Maio de 1777. (1 ) = 
Visconde de ViUa Nova da Cerveira. = Senhor Mauricio José Cremer. 

Nos Manuscritos de M. Anton1'o da Fonceca.' 

*-*loO'>*-* 

H avt>ndo Succedirlo na Corôa df'ste R.f'ino, e Senhorios de Portugal 
por falecimento do Augusto Rei Dom José Primeiro de boa memoria, 
Meu Senhor e Pai, que Oeos chamou á Sua Santa Gloria no dia 24 de 
Fevereiro proximo precedente ; e sendo justo, que conforme o uso, e 
antigo costume destes Meus RPinos se .Me faça o juramento de Preito, 
e Homenagerp pelos Grandes Títulos, Seculares, e Ecclesiasticos, Vas
sallos, e mais Pessoas da Nobrêza: Fui Servida nomear o dia Terça 
F c; ira treze do corrente para esta solemnidade, que se hade celebry na 
Varanda, que para esse effei to se mandou levantar na Real Prélça do 
Commercio, ao qual A c to devem concorrer, e assistir todos os Tribu
naes, e fazerem o mesmo juramento de Preito, e Homenagem. Ordeno 
que no mesmo dia haja repiques em toda a Cidade de Lisboa, eLomi
llarias, e Salvas no Castello de S . Jorge, e nas mais Fortalezas e Tor
l'es da Bart'a. A Junta da Administt·ação, e da Companhia Geral de 
Pernambuco e Paraíba o tenha assim entendido, e o faça executar pt'la 
parte que lhe toca.-. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em lO de Maio 
de 1777. (2) = Com a ~ubrica de Sua Magestade. 

Nos Manuscritos de M. Antonio da Fonceca. 

EU A RAINHA. Faço saber aos que este Alvará virem: Que ha
...-vendo respeito a algumas justas rasões, que Me forão presentes, e por 

--------·--------------
(1) Semelhwntemente se escreveo aos ·Presidentes dos mais Tribunaes; 
(<2) Semelhantes J?ecretos se eu viárão a .todos os 'fribunaes. 
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ft>lgar .de fazer1 merc~ ás P-essoas, que me servem , ·E'specialmente nesta 
occé\sÍào da Minha Exaltação ao Throno, em qu·e ·mais quero mostrar a 
bPnevolencia, com que as attendo: Hei por bem fazer mercê ás Donãs, 
N.J, ças da Cat>nara, e Açafatas, qu.e· aotualmenté me se_rv·em, e á R'ai
nha Minha Senhora, e Mài, e ás que daqui em di-arite occuparem estes 
lugares, para que elles lambem sejão mais estimaveis , e servidos por 
qut>m sf'jã·o dignas de-os exercitarem; se lhes falle , e escreva por Se
nhoria por todas as Pessoas de qualqwer estado, e condição que sf'jão, 
com as mesmas condições , e debaixo das mesmas pE?.nas estabelecidas 
na Lei nov issima dos tratamentos a respeito das Pessoas, a quem este 
be ndla concedido. 

E este se cumprirá como nelle se contém, e valerá como Carta 
passaria pela Chance llaria" posto que por ella não ha de passar, e qu.e o 

' seu •dl'eito h.aja de dl!lrar mais de. hum anno, sem ~mhargo das Orclen.a
<(Õ~s· , e de quaesquer outras Leis, Regimentos, ou Disposições, que se
j i\o em contrario. Pelo que Mando, que assim se observe em tudo, e 
por tudo, e se registe em todos os lugares, que necessario fôr. Daclo 
no P_y lacio de Nossa Senhora da Aju,da em 17 de Maio de 1777. =Com 
a AssigoaLUra da Raioha, e a do Ministro. 

Reg1'st na Secretan·a de Estado dos Negocias .do Rei'no 
no , Livro V. das Cm·tas, Alvarás , e Patentes a jul. 
134. vers., e Impresso ria lmp1·essão Régia. 

·--li! <C->·--· 
Á os I o dias do mez de Junho de 1777, na Meza grande, em pre_. 
sPn~a do Emineotissimo e Heverf'ndissimo Senhor Cardt>al da Cunha, 
lnq~isidor Geral, do Conselho d'Estado, e Regedbr da Casa da Suppli
caçào, veio em dúvida ; se na conformidade da Lei de· 29 de NúVPm- · 
bro de 1775, que determina, q~e dos Casamentos das pessoas d~ Cor
poração e grcmio dos Artífice~, e das occupações da Plebe, que são jul
gados pelos Corregedores, ou Provedores das Comarcas, em que se de
terminou o recurso pa,ra as Relações respectivas, conhecendo-se dos ag
gravos delles por petição, devião vir os proprios autos, ou podia satisfa
zer-se á mente da Lei, vindo por instru menta de aggravo os ti i tos pro
cf'ssos. E se assentou pela maior parte dos votos, que de nenhum modo 
podião vir os ditos recursos por instrumento de ~ggravo, nem por Pile 
se devia conhecer na· Relação; mas que devião vir os proprios a·utos com
pulsados pelo A cordão da Meza dos Aggravos; não só porque assim he 
a literal determinação da Lei rt>ferida, mas porque do contrario se se
-guião os inconvenientes das despezas das partes nos traslados e nas sen
tenças, que necessariamente devia haver, se se conhecesse pelo instru
mento de aggravo. Como a referida Lei determina, que se conheça no 
caso presente breve e surnmariamente, devem v'ir os proprios autos sem 
ficar traslado, para por elles se conhecer do merecimento das Causas, 
restituindo-se depois os processos sem sentença, nem outra despeza; ~ 
para né'io vir mais em dúvida a sobre dita questão, se tomou este As
.sento ' . c.ujo traslado se deve remetter ás Cabeças das Coma~cas: para 
se coh1bJr a desordem dos Escrivães; e assignou este Assento o d1to Se
nhor com os Desembargadores, que a elle assistirão e votárão. = Car-

/ ' 
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deal Regt>dor. = Lemos. = Maldonado. = França. = Ferréira. = 
Vasconcellos. = Manoel. = I)outor .' Cl!loha. == Emauz . . ~ \ iasco!lcel
los e . 8ousa. = Cunha. = Giralçle~. = Quintella. = Castro. = ·Fe't.·
Tt:Jra. = .Castello. = L~ítãd. = Mello e Sá. = Silva. = Lobo .. = Fon
seca. = Pinto. = Botelho. 

J • I . 

l · Livro z.' da Supplicaçãa fol 126 ver;s., , e na Collecçáo . 
dos ,Assentos a fol. 415. 

*-*t.C>*--* 
I • t 

.A os 21 dias do mez de Junho de 1777, na Meza grande, em presen
-ça do·ErninentissirnoeReverendíssimo Senhor CardeaJ ·daCunha, ·doCon
•selho dl .ffistado, Inguisidor Gera•l, e Rt>gedor da C:asa .·da Supplícaç::w, 
veió em dúvida, se hum Testador, que tinha bens herdados e, adqui
dos, e fazendo Testamento na fórma determinada .pela Lei Novíssima. 
de 9 de Setembro de 1769, não tendo Oescen.dentes, ou Ascendentes 
mais do que tão sómente hum filho professo em hum a Religü'ío, consti
tuindo.:.Jne do Testamento · h'uma pensão, ou t'ença vitalícia, para seus 
alimentos e 'religiosas necessidades, na iõr.ma permittida pelo §. 1 O da 
Lei de 25 de Junho de 1766, e que ficaria obrigado a esta pensão o seu 
herdeiro; e dispoudo ao mesmo tempo das duas partes da Terça de seus 
bens a favor de sua Mulher , devia a di ta Tença vi talicia deixada ao 
Religioso sair da herança do mesmo Testador, ou da Ter~a deixada a 
sua Mulher. E assentou-se pela maior parte dos Desembargadores aoai
:xo assignados, que a dita Pensão, ou Tença vitalícia, deixada ao Fi. 
lho Religioso para alimentos e-.religiosas necessidades, devia pagar-se pe
lo rendimento dos bens .da henan.ça deixada ao ·herderir.o, e não pelos bens 
da Terça, deixada á Mulher- do Testador; pela razão de que tendo si
do deixada a dita pensão vitalícia ao Religioso na ~onformidade clo §. 10 
.da Lei de 25 de Junho de 1'766, que se não acha derogado, e concor
rende as razões de -filho, a que os Pais por todo o Direi lo, ainda Natu
ral, tern obrigação de 1alimentar, não era justo, que o filho Religioso 
(posto que pela referidÇt Lei depois .de professo ficasse privado da heran
ça dos Pais) não tenha com que possa remediar as suas religiosas neces
sidades, e por isso dev.e a dita pensão vitalícia sair dos bens da heran
ça do Pai, em que fica mais segura e effectíva, do que das duas par
tes da Terç.a, que póde o rendinwnto desta não chegar ao inteiro paga
~llento da pensão; ficando assim frustrada a intenção e vontade do Pai,. 
o que n~o succederia impondo-se a pensão na herança do Testador: e 
juntamente !Jorque tendo o Testador deixado a Terça a sua Mulher na 
conformidade do§ . 4 da Lei de 9 de Setembro de 1769, que para o mes
lno etTeilo repnta ·os ConjJ.lges Parentes, não deve ser gravada a Terça 
com a exlracção da pensão deixada ao Religioso; porque deste modo, 
ou ficava frustrada a · iostí.tuíçào da Terça, o.u gravado o Conjuge na 
inst.i Luição de! la, que a Lei lhe perrnittio, devendo antes st>t' gravada a 
l1erança, não só ppr ficar a Tença mais segura, e assim satisfei.ta a von
tade do Pai, mas porque havendo na herança bens adqu_iridC!s, nelles 
11ao tiuba o Testador obrigação de instituir precisamente hum certo her
deiro ., mas dentro do quarto g-ráo escolher com liberdade o que lhe fos
se à1ais grato; e por isso na sobredita fórma deve reputar-se mais dilec-: 
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ta a Mulher, a <.:}Ut:Jrh fui deixadé\ ~ _Terça' -do cme.J o herdeiro .~ para ef
feito de se pão gra-:qr ~ Terç.a com. 9s ;:lim ... en~os_1 dp filho .Rel1poso: E 
para não vir"'fl.!aÍs em _dL1vida, se fez este assent?., RUe o d1to Senhor as
:;;ignou e os, lVJ.inistro~. "' ,g'ue n131l~ !votarão . . -:- :C'!rdeal Rege~or. , Le
mos. :::;: Pr~t0. ;:::: C~stro .. 1 == Leitão. -:- Mello e.Sá. , Botelho. ~ ,Fer
reira. == Castello. ==.Fon~eca. == Pinto.== Negr~o . == Emauz. == Fran
ca. ==Silva. == Loqo. Maldonado. == Vasconcellos e · Sousa. == Mani-. . 
9-ue. ,. . . 

No Livrp . 2 da $upplJçqçáo fol. qs., e na Collec{áo 
dos Assentos a fol ~ 4) 6 .. .. . 

__ ..1 -

•] 
r . '. 

·--·~*--* 
I • 

I • 
~ I lo 

E ~f 1\ RAINHÃ .Faço saber aos que este Alv.ad. vi1·em: Que tendo 
consideração a al g u'ns justos motivõs do Meu Serviço, que l\1e furão pre
sentes, e que fazem · ser conveniente crear huma No~ a Inspecção, e 
.Junta, á qual fiquem sujeilas todas_ as Fabricas do Reino, sem cxcep-
1uar a das Sedas; ( que até o presente estava encarregada á Junta do 
Cornmercio destes Reinos, e seus Domínios) e que o Inspector, e mais 
Pessoas, de qu.e e lia se compozeJj, . ~cazmen te· applicadas a este irn
porta.nte, Obj·ecto, proc.u,tem a s.u,a economia, djrecção, e augrnento, e 
c om especial yigilancia promovãq· a perfeirtão dos seus generos, e manu
facturéjs; e que estas, sem decad.encia, nem engano, yão sempre em 
augmento: E tendo outro simrespt>ito aoutras par~iculares Razões, que 
Me per·suadem que. e~ta _ m~sma Junta .seja unida 

1
á das Obras das A

guas I,.ivres: Hei · po~: bem extinguir a a~ Liga Junta; das Obras das A
guas Livres, ~ Oirecçào da Fabrica das Sedas, e estabelecer, e crear, 
como por este estabeleço, e crio, hnrna Junta da Administração dP to-

_ das as Fabricas deste Reino, e Aguas .Livres. E para que ella se dirija 
com a regularida~e, e açerto, que m_als conyenha .. <lO adiantamento das 
Manufacturas das ditas Fabricas, e mais dependencias respectivas: Hei 

.. outro sim por bem crear o Lugar de lnspector Çeral de todas as Fabri
cas deste Reino, com o Ordenado de hum conto de réis cada anno; o qual 
.será Presjdente da refe_rida Junta, que se comporá de quatro DPputa
.<ios, hum Fiscal, e hum Escrivão; pertencendo-lhe d'aqui em diante o 
conhecimento privatÍ\'O de todos os Negocias, depenclencias, e rnaterias 
concernentes ás Febricas do Reino, e Obras do Aqueducto, e mais Ne
gocias, de que conhecia a antiga Junta das Aguas Livres. E observa
rú inter.inao1ente os mesmos Regimentos, Ordens, e Determinações, que 
até o presente se tem dado ás sobreditas Junta, e Direcção extinctas ~ 
·em quanto se não formalizar o Novo Regimento, e se derem as Provi
clencias, que parecerem mais uteis, e necessarias; para cujo fim o mes
mo Inspector, eJunta Meconsultarão logo tudo o que lhes pan~cer maís 
.conveniente, e o que mais se póde adaptar a estes importantes obje'
ctos: Ficanuo de todo extiocta a Super-Intendencia das Obras das A-
~·uas Livres, e a Inspecção, que sobre as Fabricas se havia incumbido
a Junta do Comrnercio destes Reinos, e seus Dominios. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço;_ Presidente 
do Meu Real Era rio; Regedor da Casa da Soppli~ação; Preslden~es ~os: 
Conselhos da Minha Real Fazenda, e Ultramar; Mgza da ConsciencJa,. 
e Ordens; Governador da Relação, e Casa do Porto; Junta du Comme&-

T 
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·cio {'h:•s{es Reinos' e s'ébs fDominie>~ ;' De§emBargatJI:írés' ' Cerff'gedorea' 
J u-iz'es, j usti<~as, e nl'a'i's Pessoás, .~ q'ueti1 o 'contieci.men•to t:Jestb per• 

' tencer, que o éuinprão ~ guàrdêm ; e "faÇ~o ·inteirál'n~hte . ct:Jhlpdr, e guar:.. 
c:lar , -çono nell~ se cbntém, sem ernbarge>, "()1:] -<hlvida -al-guflla; e nãa 
.dbsta-rrte·s quaesqtleT Leito; -, Al-va-rás' R~girnet~tos' e Re-sol~:~çôes '-q-ue ha
jão em -contrariá; pnrcjti~ lod<JS Hei por -derogádos, -cqnlo se dellef? fizes
se expressa, e es'péúfica fué-n'çãe: 0rtl'én'án'clô, ·'que- es-t-e A~v-a-rá -va-lha 
como Carta ,passada pela Cban~ellaria, ,posto que .PSJr el!a não passe, e 
que o seu eB'eito baj;a d·e dór:ar mais de hum, -e mui-t-os a-nnos, sem em
bargo da Ordenação em contrario: E remett€hclo~e .Jo Original para a 
Torre do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz em J 8 de J olho de 1777. 
(l) -= Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Re,q-ist. na Secretaria de Estado dos Ne,qoâos do Reino 
no Livro V. das Cartas, Alvarás, e Patentes a fol 
1 'o ' ·e impr. nâ 11n}!l'ress-ão 'B.eg·'ia·. ' 

1 

EV-A ·R 1\ iN-H A F'aç'o gà!f:>~r 'aOs q'u·e ·es1:e Aha1'ã virem : QtJé repre'-
2ent1aí1'd'O-M'e 'os P'ri'vilegiaclos !lra ÜTdérn, 'e Cav'a,l1lauia Mililta'r âa lSantà. 

.. Casa do Hospital de S. Jó~o de lJ.ermS:al'em , qu•e sendo cO'ncedi·dos vatios 
Pr·iv•il'eg-ios ·á mesm-a ~r'd élt'n pe•los 'S'en1hdres Rei·s .MJeus Prede•cessores, ·e 
por EHe's succ'es·siv~ltJente 'cqh'firmados : du!vidà'vãlo CDID"[iri+los os .M1i·n-is·-
1:ros, a q'uém s·e requ~ri•a a 1o1bservanc-ia 'àelles, por se não ac'ha'rem con-
-.firma·dos ·por .Mim: 'ped-ioilo-11Je Eu Josse serviaa confirm·ar os refetido's 
·Priv!i'legios: E queí·endo <fazer mercê a btJrna 'Orde·m, que sempre se fez 
dign'a d·a Mi·nha mais 1favora·v•el a'ttlenção: fiei pü'l:'bem ·confirmar ·os sohre
·ditos Privile·gios ·oa m'an eira, queJorão-com·prelrendlidos na Con1firmação, qu'e 
\ lelles se· h0u•/e nb a1nl o ·de mil ·seis-centos e (}'t1él'tro : exC'eptuando só.:: 
m eole aqúelles , (pie ·se acharem ·derogados 'por 'L~ís, lHv arás, o-u Re
·srJirrções do SenHor Rei f>. João Qtti n to Wleil .l\ vô, ·e "i:! a c0nlfo-rmid·ad•e 

··do llJecreto de ae-zoifo de Janeiro :de mil 'set'ecenllos ·e cincoenta e •(Jo'os' 
·porque. El'~ei ·M·e·u 'Se'n'hor -, -e I~ali os •confirmot1. E dfe se cump'rirá tão 
inteiramente, como ·n-e•l'le se contém, sem dúvidà, ou embargo algum. 
Pelo qtfe : Ma.ndo á Mez'a do l0esemuargo do Paço, Conselho da 'Fazen
-da, ~R e·g·edor d:as J t~sl-iças , M·ez-a da Consciencia, e Ordens, 'Governa-
-dor da Relação, e Casa do 'f'drto, ·aos -r>esembargadores, Corregores, 
-Juizes, e Jus-tiças, e ·ma:is C>fficiaes, a quem ·o co-nhecime'n1to •aesle A 1-
·va·rá ,pertencer, o cumpr.ão, e guardem: •E valerá como Carta passada 
)leia >Chance!laria, posto que por ella não ha de passar, e o seu e'fieito 
.:.haja de cl•ura·r 'mais de ht;rm, e 1mais annos, . setn embargo das Ordena
ções do Li·vro segunao, T ·i'tulo tritnta e nc:>'V'e, 'e q mirenta em contrario: 

-:Regist-ando-se onde se ce>stumão regi-star -semelhantes A-lvarás; e ma·n
·dando-se o Or"iginal para .a Torre do Tombo. Dado no P.a1acio de Qué-
1uz aos 25 élias ·de Julho d-e ·l777. = 'Cotn a (Rubrica de Sua Magestade. 

----
Por Decréto de S. Magestade de 1'4 de Júlho de 1777, e 

Jmpr. na Jmpressão Régia. 

--------------------------------------------------("1) 'Vid. 'o !Alvará tde 'õ de Junho de lJ. 788. 

J 
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. (" 

·--*<.0->*--* 

Eu-A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que tendo 
c onsideração a que sendo reconhecida na Lei do Reino, e ainda por 
diversos Alvanís antes da sua compilação, a necessidade de se regista
rem todas as Mt'rcês, que fazem os ~enhores Reis; e havendo sempre 
hum Secretario para fazer estes Registos; e sendo notaria a importan
cia, é confidencia deste Officio, se tem servido a té ao presente sem 
Regimento, que declare a sua graduação, e formalidade, com que se 
deve servir, as suas obrigações, e os emolumentos, que deve receber; 
e por ser justo determinar sobre os · ditos respeitos o mais conveniente 
ao Meu Real Serviço, e á utilidade dos Meus Vassallos: Hei por bem 
ruandar, que este Officio se denomine d'aqui por diante Escrivão da 
Minha Real Camara no RegÍl-.ilO das Mercês, e .que tenha as. mesmas 
l10nras, privilegias, e prerogativas, que pertencem aos Escnvães da 

· Minha Camara na Meza do Desembargo do Paço·. 
O dito Officio será subordinado ao Conselho da Minha Real Fa

zenda~ c-omo são os da Torre do Tombo, de que elle faz h urna parte, 
e pelo mesmo Conselho se expedirão as Cartas de propriedade, e se da
rá posse ás pessoas,. a quem Eu fizer mercê do dito Officio. 

Ao Esc t'i vão da C amara no Registo das Mercês pertence reg·is
tar todas as que fizerem os Senhores Reis destes Reinos ou ímmediata
rnenle, ou pelos Tribunaes ., e Officiaes da sua Corte, e Casa, e pôr 
verbas de regislo nas Cartas, Alvarás, e Provisões, que dellas se pas
sarem; e para gue assim se exect~te sem falta alguma: Sou servida re
commendar a exacta observancia da Ordenação, Livro Segundo, Titu
lo Quarenta e dous, e a do Alvará de vinte e oito de Agosto de mil 
setecentos e quatorze, para que todas as Mercês, de qualquer qualida
de que sejào, excepiuando sómente as dos Póstos Militares do Reino, 
se registem no Livro das Mercês; e que sem constar deste Registo pe
las Verbas assirna ditas, não valhão as Cartas, e Alvarás de Mercê, 
nem se c um prào, e guardem, nem por ellas se faça obra alguma; e os 
Ministros, e Officiaes de Justiça, Fazenda, e Ordens, que assim o 
nã0 cumprirem, incorrerão pelos mesmos Jactas na su~pensão dos seus 
Officios at.é Minha mercê; e da mesma fórma se não registará na Chan
ce !la ria Mór do Reino alguma das sobre di tas Cartas, Alvarás, ou Pro
visões sem pi'Oceder o registo das Mercês. 

O mE-smo Escrivão da Camara passará as Certidões -, que ' se pe
direm do referido registo, assim das Mercês, que nf:'lle se acharem, co
mo as negativas de não haver Mercê alguma em nome do Supplicante: 
e serão escritas por fetra de hum dos Officiaes do dito Escrivão da Ca-
mara, e assignad él s por elle. · 

O dito .regislo se nfio poderá fazer senão em Livros numeradbs, 
e rubricados por hum Conselheiro de Minha Real F azenda; e nelles não 
poderá escrever pessoa alguma, senão o mesmo Escrivão àa Camara, 
ou hum dos Officiaes, que para este etfeito forem nemeados. 

Os di tos Officiaf's serão escolhidos pelo Escrivão, e . rropos~os ao 
Conselho, que achando serem babeis, lhes mandará passar Provimen
to~, e· haverá de Ordenado cada hum dellf's cem mil réis, pa go pela 
1\-lwha Real Fazenda na Folha, em que fôr· o Ordenado do Escrivão. 

T 2 
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Os Livros do Registo se conservarão em casa separada, segura, 
e quanto fôr possível livre de perigo de in·cendios, e de que só terá a 
chave o mesmo Escrivão, e seus Uilie-iaes. 

· Por ser muito cor~veniente, que se perpetúe, e faça mais segu
ra a lembrança das Mercês, e haja menos perigo em se perderem os Li.
vros do Regislo, e que para este fim se mandem para a Torre do Tom
bo ps Livros dos Reínados, qute a.cah>âJ@, e0mo vão os da Chancellaria; 
e seria de gráve prejuízo ás partes pedivem na Torre do Tombo as Cer
tidões, de que diarjamente necessitào: Onleno, que o dito R e gisto das 
.Merc~s se faça dublicado em diversos Livros, hwns p;.ua ficarem pe11 ... 
maoentes na Secretaria, e .os outros para no fim de cada Reinado .se 
remettetem :á. Tone do TumQo; e para este effe•ito: Soú servida crear 
~llais dous Oiliciaes, já assima dPclarados', não havendo alé o presente 
mais que hum, para assim ficarem tres. 

Os Livr.os do Registo niio poderão n'unca sah.ir da casa delle sem 
expressa Ordem Minha, ex peCo:! ida on pela ~ecretaria de Estado, ou pe
la Col!.lselho da ,Fazenda; ~ o Escrivão da Camara, que fizer o C0Dlra
l'ÍO, ficará suspenso até nova mepcê .Minha. 

Em todas as Certidões se declar-ará e Livro, e folhas, em que 
está registada a Mercc3, de liJOe se passa a Certidão; e como a respei
to das negativas de1he ser muito maior o cuidado, e vigilancia: S.ou ser .. 
v-ida Ordttnar, (jjUe haja h-um Livro particular, em que sNmmaviamen
te se declare o dia, em que se passárão, e o Offieial, que as passou; 
e t9das as referidas C ertidões serão esc ri tas pela letra de hum dos di
tos Officiaes, e ass1gmr~das pel0 Escrivão da Catllara . 

.t~ste le~ará de Orderyadu o mesmo, que até agora percebião seus 
ao iecessores. 

Pelo Alvará de oito de Julho de mil setecentos quapenta e oit() 
foi Ell\ei meu Senhor, e Avô servido conceder, qué de Lodos os papei& 
mi udEJs, e Cartas an li ~as se levasse ~e re-gis~o o mes.m-0, qlH~ J.t?vão os 
~Pcretarios dos Trihunues, ou 01Iiciaes, que os escrevem; e Sou servi
<la por. este Regimento confirmar esta Rea l Resoluçi'fo, para que nesta 
~onformidade perceba o. Escrivã@ da Camara tm1a e que nas Provisões, 
ou papeis se deGI•ara ~er.-se levadGJ de feitio delles .. 

Pelo. que resp.ei~a ás Do.ai1Õ'qs nova.s., levar ~(. pelas .do Titulo , de 
Duque seis mil e qu.atroc6ntos r-éis; pelas fie .Marque:.?J qua~ro mil e oi-
1ocentos réis; p("las de Vis<::onde tres mil e trezentos . réis; todos os Of
Écios maiores da Casa Real, Cartas dGJ 'FituJ.o do Conselho, e Senhoriç.>s 
de tena~, de Alcp.i.<darias Mi0res, de GG-veroos-, o.u 0ntros Ç;argos de 
Guerra, de que se passào Cartas pelos 'Tribu.na.es, e de Cornmendas1, 
dous mil e quairoeen1·os réis; e de cada huma das Car-tas de Doação 
n~v.a, ou de Confirmação por successão, ou de- Juro herdade de alg1:1ma 
VJlla ~ · ou Lugar., ou J.uri.sd i·ções, ameta.de do Salar-io, que lev.ar o Se
<Hetario, ou O.fficial, que fez a Car·ta; sem que- possa levar· mais causa 
algum.a, nem. a!nda por Titulo do que se paga por aprestimos cle eacla· 
1;\egaha, J•unschcção, ·ou Mercê na Chance!J.aria Mór. 

Levará por quaesquer Certidões, que p<:~ssar- a requerimento de 
partes, duzentos e quarenta réis, nã-G passaod.o a esorita de duas lau 
das; por quJalilto passando. <J·estas, levará cenl/0 e V·Ínte réis por c·ada 
h uma dras !aluda~, sem se l~aver respeito a que a uluima conste de mais 1 

' ou menos escrita; com tan.lo, qu~, cada. hmna das outra-s lauda-s não te
nha mt'nos regras; das que determ.ina a Lei do Rein_o; e das bt1scas, 
que. pam es.te, @.U ou.t.J!o effeilo. fizttr a,. re!jw-er,ime•a•te· das partes, leYar·á-
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eento e oitenta réís, ·não passa,ndo de tres Livros; porém passando, cem 
réis pc) r cada Livro, que buscar; e àlem do Salario da btJSCa levará. cin
coen ta ré is por cada Verba, que for necessario p8r em alg-um dos assen
tos nos Livr0s das Mercês; não se levará porém Salario algum por qual
q uer diligencia, ou papel, que se peça para (i) .Meu Real Serviço, e 
Jlor parte dos Meus Pr(,Jcuradores Regios.' ' 

Pe!o que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presid("nh~ 
do Meu Rf'al Erario; Reg("dor da Casa cla Supplicação; Junta dos Tres 
Estados; Gonse lhos d.é Minha Real Fazenda, e do Ultramar; M.ez-a da 
C o ns1:iencia, e Ordens; G0vernador d.a Relação, e Casa do Porto; Se
nado da Camara, e a to.dos os -Corregedores, Provedores, O-uvidores, 
Juizes, .Magistrados de Justiças, ou Fazencla, e mais Pessoas, a qut>I"R 
o couhecimento deste Alvará pertencer, que o cumprão, guard.eUl, e , 
fação Ír~"violavelmen te cumprir , e guardar , çomo nelle· se contém, 
sem dúvida, QU embargo algum, não obstantes"' qt:Jat•squet· Leis, Re
gimentos t AI varás, Oisposiçõ€s, Deeretos, ou Estilos contra rios, que 
todas, e tod os para este effeito sómente Hei por derogaclos, éomo se 
de to dos, e cada ht~rn delles fizesse especial, e expr-essa menção, fican
do aliàs sempre en'l seu vigor: e va lerá, pr .. slo que Sf>ll effeito h.aja. de 
durar mais de hum anno, corno Lei, ou Carta feita em Meu .Nome, e 
por lVJim assignada, sem embargo cla Qpdenação em conLrario. E ao 
Doutor_ A ntooio José de Aífonseca Lemos, do l\!leu CoNselho, e Desem
bargador <!l.o Paço, que serv-e de' Chanceller Mó.r de ReitJo: Ordeno, que 
o faça publicar na Chancel laria, e Registar em todos os lugares, em 
que se costumão regista-r semelhantes Alvarás: E o Origjnal se remet
terá para o Me·u Real A rchivo da Torre do Tombo. Dado_ em Lisbõa, 
em o J. o de Agosto de 1777. =Com a Assignatt~.ra ela Rainha, e a do 
Ministro. - · . 

Regist' na Secretaria de Estado dos Negados do Reino 
no .Liv. V. das Cartas-, Alvarás, e Patentes a jol. 
181., e impr. na Impressáo Regia. 

~ U A RAINHA Fa.ço saber aos que es-te .Alvar·á de Declara(i(ão 7 e 
AmraJi·ação v}rem·: Qoe tendo conSJideração ao· qHe m·e re pr·es.e-nl:írão o 
Prove>doF, e mais Irmãos, da Meza da Saot:l) Casa da Mis:ef.-Ícordia da. 
Cidade de Lisbo,a, e outras muitas Cnmmunidades Ecdesâ.aslicas, Secu
lares, e. Regulaves, e ao que se.bre a m€s•ma ma tenha Me foi pres.ente 
efll~ Cons111ha de Conl'JPiho• (jl,a Minha Rea+ .Fazenda: E at.tetndendo á:s 
piissial'as ap-plicações das Rend·as da. mesma Casa; e q.ue estas:, e seme
l!aantf.'s Obrrs Pias sãe o EDais digso Objecto da-minha Re·a-1 Clemencia, 
e do l\'len esweciaJ f.avor, e JOrm•teeção; co.rn!form·a(n~o-me, €IDID (i) _Pare·cer 
do dit;o. Conselho: Hei por bem OrdeB·ar ,. que dagu.i em diafl'l·e s.ejão izp~·-
1as. do, S.u1hsidio Mili·tar: da Dec.ima as ReliliQ)as, não só da Miseri-c<Hdmt 
de Lisboa,. mas tambem as de- fiadas as out.ras. Mits.ericwrdias 1 e· Hos·pi
taes des t<ts Rei CJos. 

E para €)1!1·8 est'a M.iAha Real1 D.etermÍ·Fra~à@' t~nlo.a o se'llt intteira 
,~ompterne(i.JJtO. : .ll:lei @Utrosi·m flOl.'" me~n. excitar -a obseJlV'a11iJlCÍ'a. doS- P-ara
g_rafos Virote, e Vi,Hte· e. dou~ d~x 'fitul!0 Se.gllJnd0- do RegitiJJ0D~@\ d.as;De .. 
e1~as, de no.v;e life . .Maili> rd:e· miJ s.eis.e.en toi' s-l.ncoe·~,ta- e: <l} ua.lJ!o, , . paF.a q u.e . ' 
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todos os Bens de qualquer qualidade, que forem· contemplados nos di
tos Paragrafos, fiquem, como antes erão, izentos da referida Contribui
<;ão, sem embargo da Disposi~ão em parte contraria do ParagTafo Segun
do do Alvará de quatorze de Dezembro de mil. setecentos .setenta e cin-
co, que para este eíreito sórnente 1o Hei por deroga·do. ' 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Rege~lor da Casa da Snprolicação; Presidentes dos 
~·onselhos da Mi9ha Real Fazenda, e Ultramar; Meza da Consciencia, 
e Ordens; Junta dos Tres Estados; Senado da Camara; Governador da 
Relação, e Casa do Porto; e a todos os Corregedores, Provedores, Ou
vidores, Juizes, e Officiaes de Justiça, e Fazenda, e mais Pessoas, a 
quem o conhecimento deste Alvará pertencer, que o cumprão, guar
dem, e fação cumprir' , e guardar, corno nelle se coritém, sem dúvida, 
ou embargo algum, não obstantes quaesquer Leis, Regimentos, Alva
rás ou .Disposições em contrario; porque tod<:1s, e todos para este effei
to somente Hei por derogados, como se delles fizesse especial, e expres
sa menção; ficando aliás sempre em seu vigor. E ao Doutm Antonio Jo
t~é de Affonseca Lemos, do Meu Conselho, e Desembargador do Paço, 
que serve de Chancellér Mór elo Reino, Ordeno, que o faça publicar na 
Chancellaria, e registar em todos os lugares, em que se costumão re
gistar semelhantes Alvarás; e o Original st> remetterá para o Meu Real 
Arf] uivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz em 6 de Agos
to de 1777. = Com a Assign.atura da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negoâos do Rúno 
no Liv. V. das Cartas, Alvarás , e Patentes a foZ. 
17 L vers., e z"mpresso rw Impressão Regia. 

*--. -*<C>*--* 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que sen
do-me presente a Representa<}àO, que Me fez Dona Juliana de Menezes 
e Cunha, para haverem de ser restituidos seus Filhos Estevão Soares de 
lVlello, e Dona 'ft'l'esa de Mello, á Família, honras, e bens, de que 
tinhão sido privados, e o que sobre esta ma teria, depois de ser a Par
te ouvida, e tomadas as Informações, Me consultou a Meza do Desembargo 
do Paço; e attendendo a que as desordens, e excessos, em que se pre
cipitár.ão os Filhos da Supplicaote, sendo commettidos , quar.ldo tio hão 
poucos annos, e huma notaria falta da Educaçào, que lhes convinha, se 
devem attribui r a , inconsideração, e ignorancia, e por isso são mais di
gnos de escusa, e de perdão; muito mais depois que o severo castigo,. 
que tem padecido, e o t•rabalho, e in decoro, a que elle os sujeitou, os 
terá conduzido ao arrependimento, e emenda necessaria, para que da
qui por diante procurem viver de sorte, que conservem o esplendor da 
sua Casa, esperando <jUe sobre tudo os obrigue a isto a lembran'ta , e 
reconhecimento da Clemencia, que com elles uso, e com que attendo 
á mesma sua Casa, e a procurar por este meio, que nella haja Succe:;...; 
sores, que imitando os seus Maiores, façào esquecer as culpas, e inde
cencias, que derão causa ao Alvará de vinte e cinco de Agosto de mil 
setecentos e 'setenta: Sou servida revogar o dito Alvará, perdoando to
da. a pena, qu~ nelle se tinha determinado contra os ditos Estevão Soa-,. 



1777 151 

tE>s de Mello, e Dona T~resa de Mello; B mandar que sejão restituídos 
}Jienissirnamente ao estado Natural, e Civil, em que se acha vão ao te.m
po, em que o dito Alvará foi promulgado: e outrosi.m Ordeno, que da 
mesma fórrna, em que para seu Tio Henrique de Mello de 8<msa -La
cerda passárào e~p virtude do Çito Alvará todos os Bt>fls da Casa de-sell 
Subnnbo o referido Estevão Soares: agora com o-mnimoda re\o'ersâo lhe 
sejão logo rt:>stituidos, sem embargo do dito Alvará, que €ID todas as 
suas parles Hei por d(' rogado, para que em nenhum tempo tenha .effeita 
algum, em Juízo, ou fóra delle; e o que neste Detf'rmino, se obsef!Va .. 
ra sem falta alguma, pena do castigo, que fôr servida determinar, e d0 
ruaior de todos, que he o da Minha Real Indignação contra qualqu-er Pes.
soa Je qualquer estado, ou coódição que seja, que se opp<:>zer, allegar, 
ou conLt·adisser a inteira observancia do que neste Tenho de.termimn:lo. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço, ~ue se·ndo .. 
lhe este apresentado, depois de passar pela Chancellaria, o faça cum .. 
JHÍr, e executar, como nelle se cont~m, fazendo expedir as Ordens, e 
-Despachos necessarios. Dado n0 Palacio de Qu:éluz aos 7 <lias do mt~z 
'de Agosto de 1777. = Com a Assigontnra •da Rf\inha, e a do Mitflistro• 

Regút. na Secretaria de Estado dos Negocias do Re:z'no 
no Livro V. das Cm·tas , Alvarás , e Patentes a fo(. 

- 17 6. vers., e Impresso na irnpressao Regia. 

Eu A RAINHA. Faço saber aus que este Alv-ará de Oecl'ataç·lrê,.e 
Amp~Ía<(ão virem: Que sendo-me presente em Consulta da Junta da Com'" 
]Janhia GeTal da Agricultura das Ví.nhas ao Alto Douro, e em diver-sos 
reqm·rimentos de muitos Possuidores de terras, que cultivão Vinhas, 08 
cons1deraveis ·p·eT>juizos, q-ue tem resmT!tado á boa oTdem do ~:>stabE>Ieci
-mento da ·dita Companhia, -e seu expediente, e ao consumo dos ~-nhos 
-rle •di1feren'tes terras das Provinc~as d-estes Reinos, de ·algumas das De-
'terminações ordenadas nos Alvarás de dezesete -.de Outubro de mil sete
·centos sessenta e oi Lo; clezeseis d-e Novembro de nlil se•tecen1os se•tenta 
-e b~1m; quatro, e 5l1eis de A gosto de mil setecenLms .getentla -e seis, com 
•que El'Rei Meu Senhor, e Pai, querendo animar -a proclucção ·dos mes
'llJos Vinhos em beneficio comrnum, de todos os que ·]ouvavf'lruente se 
-€mp>re>-g·à0 na sua Agri.cull'lllra, e Commercio, houve por .bem mandar pu
blicar l e observar com os justos mo~ivos declaraà0s ·JJos so·mrediitos Alva
•rás: E tendo-se prese>ntemente feito certo na -Minha -Rea•l Pres&nça pf'la 
<o'ita Co'Ilsulta, e re~ueri•rnent.os, e p0r out•ras informações, -que Mandei 
1omar sob>r-e este Negocio, que de algumas das .sobreclitas Providencias 
~e não havião cü'nseguido os effeitos, que &e tinhão imaginado: Depois 
·de ouv-ir os Miflistros do Despacho •610 Meu Gabinete, e ol!llros do Meu 
'Conselbe m\:lii:o doutos, e zelosos do Meu Serviço, e do Bem Comomu~ 
<los Meus VassaiJos, c0m cujos pareceres Fui servida conformar..,rne: He1 
]JOr bem determi·oat· aes ditos respeitos o segl!lin:tce. _ . 

Haven~lo-se pwhilbí·élo pe·Io Alvará ·de •dtezesete de Outu?l'~ •de md 
1tet'e-cen t0s ·séssen ta e oirto, que D'a Cidade el•e Li.s~o~ :se admlt·tlssem a 
despacbo V-in·hos, que •não fossem ptodtJzidos na -seu 'ifermo, e b:~gares 
-a elle aôj-a-cerrt-es, e os V-Fnh-ü's doGes das ~Phas da M-adeira) e de Pico., 
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probibindo tarnhem no Para grafo Terceiro do outro Alvará d·e quatro de 
.A gosto de mil setecentos setenta e seis a total extract~ão dos Vinho,s dos 
Terrenos de Viana, Monção, Aveiro, Bairada, Anadia, S~Q Miguel 
doOuteiro, Coimbra, eFígueira, assim pelas Barras d~Carninba, Via
lla, e Villa do Conde,. como pelas das Cidades do Porto, Av eiro, Buar
cos, e Reino do A lgarve, tudo pelos. motivos ponderados nos mesmos Al
varás; os quaes mostrou a experiencia não corresponderem aos perjoizos, 
que se . . experimen~avão da sobredita prohibiçào, p ela falta da extracção 
dos Vwhws daqoellas· Terras, e do Commercio activo ,. que sempre corn 
€1les. custumavao fazer por causa da boa qualidade dos de algumas das 
refendas Terras. . · 

.Annullo, e Hei por 9e nerohurn etfeit0, e vigor a Disposiçã9 dQ 
sobredJLo Alvaní de de:?esete de Outubro . de mil setecentos sessenta e 
üilo ·, e a do .Paragt·afo Terceiro do outro Alvará dequa-tro de Agosto do 
anno proximo passado de mil setecentos setenta e seis~ a fim de que a 
exportação dus Vinhos ·dos referidGJs Terrenos, tanto para os J?a.izes Es
trangeiros.; como para a Cidade de Lisboa, se fique praticando da mes
Jlla 1ürma, que era permittida ante~ da probibição, e publicaç.ão qos re
feriuus Alvarás, ficando aliás em seu vigor as mais Disposições do de 
quatro de Agosto do anno passado, e âe todos os outros, que houver 
ao me~rno respeito, que não encpntrarem esta liberdade. , 

Occorrendo ao fraudulento abuso, que se queira fazer desta Mi..
nha Determina<(àO: Prohibo, que nunca os sobred itos Vinhos, de qual
quer parte que elles sejão, possão entrar na Cidade do Porto por mar, 
üU por terra, nem della sahir, para que não succeda adulterar-se com a 
mistura destes de menor reputação a legalidade dos da privativa extrac
çào da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Qouro , e 
'I;'erritorio comprebensivb della; e isto debaixo· da pena do pet·dimento~ 
dos que se ac.harem em contravenção, e do 1 valor delles; metade para o 
denunciante, e a ;outra metade para as despezas dos Hospilaes das Ter-
l;as onde forem apprehendidos. . 

Sendo informada de que em alguns Pórtos do Reino do Algarve 
se costumão introduzir por contrabando, e com diversos pretextos de fran
CJUÍa, e baldeaç'ão, Vinhos Estrangeiros, e inft>riores, para depois se adap
tarem como Portugu ezes, e se exportarem em emb().rcações tambem Pot·
tuguezas a outros Pórtos de differentes Nações, em consíderavel perjní
zu da extracção dos destes Reinos: Prohibo , que da publicação deste 
em diante 'se pratíqne semelhante fraude, e dolo, debaixo das mesmas 
penas assirna declaradas·, e de suspensão, e inhabilidade aos Officiaes 
das -Alfandegas, que concorrerem para este pernicioso· abuso, ou para 
elle derem ajuda, e favor. 
· Não sendo bastantes todas as diligencias, gue se tem applicado, 
para que os Vinhos desta Província t.la , Eslremadura, e de outras terras · 
deste Reino, e Ilhas adjacentes, possão nos Pórtos do Brazil, e mais 
Domínios , Ultramarinos·; igualar em preç.os, e CJUalídades com os da Com
panhia Geral da Agdc).lltura das Vinhas do AI Lo Douro, os quaes sendo 
melhores, e de mais consistencia . naquelles diverso~'! Climas, são por is
so de maior preço, que os outros mais brandos, e de menos duração: e 
não sendo o fim princi•pal da Instituição da sobt·edita Companhia o Com
mercio do Brazil, nem estancar-lhe differentes Pórt'os delle para o con
sumo dos seus generos, com perjuizo dos Habitantes das respectivas Ca
pitanías, onde o com modo .delles, e a liberdade do Commercio, pedem, 
que em huns, e outros Pórtes haja de todas as qualidades destes gene-
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Tos em maior, e menor preço, para cada hum se servil' delles conforn1e 
a ;:;a a poss ibilidade, e ltvre arbitrio: Revogo, e He i por de nenhum ef
fe ito, cnmo se r~uo c a houvesse existido, a separação, e privil egio exclu
sivo determinado pelo sobredito Alvará <.le seis de Agosto de mil selfl
centos setenta e seis, para que da publicação deste em diante fiCJue li
vremente pennitlida, e cumulativa a introducção dos ditos gen eros na
(jll ell es Pór tos, assim·, e da mesma fórma , que ultimamente se estava. 
praticando antPS da Determina<(ào dp referido Alvad: Visto ficar sPm-

' pre á Companhi o privi legio da remessa dos .seus gt~n ros, e a liberdade 
de os não introduzir, quando ach e que assim pela falta do consumo, 
como pela desigualdade do preço lhe he perjudi cial estP. Comrn ereio. 

Semelhantemente Sou servida ampliar os Paragrafos Duze , ·· Treze,. 
-e Quatorze do outro Alvará de dezeseis de Novembro de mil setecentos 
-sete-nta e· hum, em quanto manda observar na Cidade do Porto o que 
·dispõe a respeito da de Lisboa os Paragrafos Onze, Vinte hum, e Vin- · 
te sete do Alvarcí de vinte seis de Outubro de mil setecentos sessenta 
e cinco para effPi lo tão sómente de declarar, eomo pf'lo presente decla
-ro, que havendo mostrado a experiencia não ser bastante para o. consu-

. rno dos Habitantes daquel la Cidade as qu otas ·partPs, que se lhes con
cedem nossobred itos Alvarás : Oràeno, c1uanlo aosSeculares, eq1 quem 
se uào considere dólo, ou malícia de posiliva transgressão, que querendo 
üsar <.le mais da dec.ima parte dos Vinhos da sua lavra, ou querendo li
cença para mandarem vi•r Vinho, que jurarem ser-lhes preciso para o 
consumo das suas casas, além dos cinco almudes, se lhes conceda, pa
-gando os diTei tus , que deverem pot· entrada, e consumo: E q uan lo aos 
Conventos Hegulares: Ordeno, se lhes conceda licen<(:l para a entrada 
<le lodos os Vinhos, que os Préladus Locaes declara rem por attest,ações 
juradas serem -lhes necessarios para o consumo do guizam enf.o, Religio
sos, e FanJiliares) com a mesma izenção de qireitts até agora pratica
da: Observando-se o mesmo com o Clero Secular n-a parte, que lhe fOr_ 
applicavp), e em que SP. não presumir dólq, ou abu ~o. 

Pelo qu e : Mando á Meza do Desembargo elo Paço; PrP.sidente 
do Meu H<>al Erario; Regedor da Casa da Supplicaç.i'io; Presidentes do 
l\1eu Conselho da Fazenda, e Ultramar; Senado da Carn ~na ; Governa
dor da Relação, e Casa do Porto; Governado'fes, e Capi tàes G eneraes 
do Estado do Brazil; Junta do Commercio destes Reinos, e seus Domi
J1Íos ; Junta ua Administração da Cumpanhia Geral da ·Agricultura das 
Vinhas do Alto Douro; Desembargadores, Corregedores, Juizes, Justi
ças, Officiaes dellas, e mais Pessoas, a quem pertencer o conbecimen-
1o, e execução deste Alvará, que o cumprão, guardem, e fação cum. 
JHir, e guardar tão inteiramente, .como nelle se contém, sem d úvida, 
uu embargo algum, e não úbstantes quaesqne1· Leis, R egim entos, Al
varás, Provisões, 01·dens :, ou Estilos contra rias, que Hei por bem de
-rogar, como s.e de todos fizesse especial, e expressa menção, e fossem 
aqui insertos, e declarados, em quanto se oppuzerem ao disposto nellt=>, 
ticanrlo aliás sempre : em seu vigar: E para que venha á noticia de Lo
clos: Orden0 ao 'Doutor A ntoniu José de Affonseca Lemos do Meu Con
selho, e Desembargador do Paço, que serve de t'hancellér Mór do Rei
I1o. que o faça publi car naChancellaria: mandando os Exemplares d el~ 
le impressos deb~ixo do Meu Sello, e seu Signal a todos os Corregedores 
das Comarcas, e Ministros, a q.uem se costumão rernelter sPm Plhantes 
Alvarás: E se rt=>gistad. em todos os lugares na fórma do costu mP: E o 
Original se remetteri para o .Meu· Real A rquivo da Torre do T ombo. 

' v 

'' 
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Dado no Palacio de Quéluz em 9 <Je Agosto de 177'7. = Com a Assi
guatura da Rainha, e a do Ministre. 

Regist. · na Secretan·a de Estadg dos Negocios do Râno 
no Livro V. que serve de. Registo das Ca1·tas, Al- . 
v ar ás, e Patentes a fol. 17 3. , e ~·mpr. na lmpr·essáo · 
Rlg~·a. 

'-

*--*t.Ç>~--* 
\, 

Sendo-Me presente haver-se accumulado hum grande número de Con .. 
selhos de Guerra, cujo _prompto expediente se faz sempre necessario pa
l'a a boa administração da J usti .ça com que dezejo ver conservada a dis
ciplina das minbas Tropas: E considerando, que da de1:nora da expedi
ção dos ditos Conselhos tem resultado hum grande damno não s,ó ás 
Partes oflendidas, mas tambem a mu·itos Delinquentes, soffrendo largo 
tempo de prizão, que talvez não merecessem os crimes que commette
lfào: E que~·endo occorr.er a todos estes inconvenientes, e por outros jus
tos motivos dign0s da Minha Real Consideração: Sou· serv.idà ordenar 
q,ue no Tribunal do mel) Conselho de Guena. se despaehem d'aqui por 
diante, em quanto Eu não mandar o contrari0 , todos os referidos Pro
cessos, ou Conselhos,~ os mais que pe.Io decurso ao tempo forem remet
t.iclos pela mesma via, e na mesma via, e fia mesma fórma que até ago
_rf! se praticava; eomo tambetil que em todas c.. as !'?emanas haja hum dia 
Conselho de GtJerra destinado sómenCe para este despacho, a que se 
dará o norpe de Conselho de J ustiÇà: Levando ao mesmo Tribueal o 
Desecnbarg;,dor Ignacio Xavier de Sousa Pizzan:o os Pro~essos que ti~ 

·.ver em seu poder , ou }.he forem rer.nettidGs; o qJJal seri Relatoll delles, 
e terá por Adjunt,os, que pàra o dito effeito nomeio, os Doutores Jose 
J oaquim Emauz, e Fernando. José da Cunha P~.reira, todos Desembar
gadores dos Aggravos da Casa da Supplicação; vindo a ser tres os vo
tos dos Ministros Juristas, que com os Conselheiros de Guena que a
charem no dito Tribunal confima-rão, ou moderarão as Senten~as, que 
se tiverem proferido contra os Réos na fórma de novo Regulamento, e 
mais Leis, e Ordens a este res-peito estabelecidas, e igualmente as pe
nas, em que pelas refe1·idas Sentenças houverem sido condemnados; 
bem enten(jido q!le nos casos, em que o.s .Qelinquentes estiverem nos 
termos de pena ordinárill, se me dar-á r>arte para Eu nomear n•ai~ ou~ 
tros Ministr0s; sendo a minha Real Intenção li}Ue nenhum .Réo haja, de 

.ser cendemnado é\ n1orte, sem qqe os Vogaes sejão pelo menos no nú-
mero de oito, em que entrªrão quatro Togados: Outro . sim se me dará 
parte antes. de pubiic·:;~rias as Sentenças, 9U as confirmal(Ões d.0.s Cqnse- ' 
,lhos, quando os Ré@s tiverem, ou Patentes çle- Co1·oneís, ou maiores que 
ellas. O Conselho de Guerra o tenh~ assim entendido, e mande passar 
os despach@s nece$sarios, p~rticipan,ç.lo esta minha Real Resolução aoi 
Gqvernador~s das A r mas d~s Provinc i:)s, e Reino do A lgarve, para que 
fazendo-a eonsla~: aos Chefes d0s Regimentos, e Com.mandantes das Pra
ças assim oobserveVJ invioJavelmente. Palacio de Quéluz a 20 de Agos
to de 1777. = Com ~ Rubricq_ de Sua M age~tade. 

Impr_. na Officina d!:- 4ntQn~·o Raikig.ues Galhard_o~ 
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' . 
A os -23 de A gosto de 1777, pelo· Eminentíssimo e Reverendi.ssimo Se
nhor Cardeal da Cunha, do Conselho d' E~tado ·, . e R~>gedor das J usti
ças, se propoz em Meza grande , o' Aviso da Rainha Nossa Senhora de 
7 de Junho preximo passa~o ', em qu·e foi st"rvida Or denar, ,que appre~ 
sentadas que fossem nesta (asa da Supphcação todas as Causas pen
dentes entre José Antonio de Almeída Baena, e seu Irmão, Luiz Fran
ci~>co dê A ssiz Sa.nches de Baena, sobre a restituicão dos bens de Mor
gado, que· o dito Luiz Francjsco pede em observa~cia do Decreto de 9 · 
de Março de 1758, se tomasse Assento Consultivo .da execução, que 
dev~ia ter· o mesmo Decreto, á vi s ta dei!P, e ~os autos; por terem che
gado· á' Sua Real Presen~a multiplici.dade· de ~lÍvidas e _Litig-ios '· que 
pendem a respeito .daqueiJe: unico pon,to em d1versos Ja1zos; E sendo 

· com e.tfeito prt->s entes· os autos, que o Doutor Thomaz Anlio·nio de Car
valho Lima e Castro f~z avocac pur outro A viso co'l'n ·;-a mesma da.cla de 
7 de Jnnbo, se. ac hou, que o orªulho das par•les tinha dado occasifio a 
não· havt->r ainda S-entença algum~ d.efinitiva s0bre a ,.'rt:ski tuiçà:o dos bens 
:v,incul'ados: e. que nadposse deHes ·_s,e eonservava .6 ·dito J osé Aot.onio .Je 
Alm~idá Ba·ena pela Sentelilça de Zfl de Fevereiro de 1.749, que obtive-

_ra contra os Pr-ocuradores Regios_, como immediato successor de sf>.u Ir
lllào Luiz Françisco, inhabil pela Sentença de coufiscaç~o. e desnalura
]isação de ·2b de. <Agos to de nü; ·.e tambe.m pelas clausulas da Institui- . 
ção, que exc.luem todo o Administradar, que incbrrer em delicto, por 
onrle mereça pena de confiscação d a bens. E lido finalmente o Decreto 
de 9 de Março de J 7 58, em que o_ Senh0L" Rei Dom José I., que 0Pos 
haja em Gloria, movido da respeitavel Protecçào do Santo Padre Be
nedicto XIV . • houve por bem restilu.ir ao dito Luiz Franciscb df> ·Assiz 
Sanc·fies d-e Baen·a _, pà•ra- que e1nqualqner pa-J:te, .@ndy Tesid'i"sse fO'ra• des- · 
1e~ Reinos: e seus D uHnioios, pL>desse perpeber a,s,r.e·mdas' cle todos os seus. 
bl"ns, não só patrimon-iªes' m?s cia Coroa -e Ordens , ;:, sem embargo da. 
-Sentença, por -que fora privado deUes ·, que para esse fim . ha v. ia w,or~ res-; 
.ciod.ida·., 1-'cassacda ,. e d,e , n~nhl!tn elfeile>, e .não o,!ilsiante , t..0•das· ot!thras 
-<] u aesg aer .cJf s posi ~ões .d € Di r e i to '~UI c~m tra,rio; or.de.nan dg , ·que fi.ca•ssc>Ia 
e1n per-.petuo siJencÍO· toçl0s!, OS procecl,imen,tos e autos, que tenha havido, 
e s.e. . tA1bãu processado sob r.e aqu.ella n'iaterift: e se assentou' po.r todos 
es~ Mini.s<tros daba.ix:o_ rassignaqos (menos dous) ,, , qhle send0 a.q u~ll·a rc>sti
iuiçà(\) ~ d.e~ Gr..aça, e ínão pJ.,?oa, pó11 se ·c0nsBrvar .. o di •to. Luiz Jí'r~a ·nc·isbo 
·no. mesmo ·extt=>rm·ioio , :c.. não. deve por ella ticar privado ' spu Irmfío : José 

· Antcmin de. Almeida , di:! domin.io. e posse, em q.ue se conserva, .dos bens 
de Mor:gadu, p0r virltY;de da referida SentenÇa de 22 de Fev·Pr~iro de · 
1 749 , e1 das cJausq) as d~ I ris ~itw Í•((ão,; .. sen do · r t;>g.r a oro in a ria , que s,Plme
lhantes _.r,t.>st,ituiçõ..es de ,Graça ·não . co1np~elil.endem os:.. bens~ q_ut-> .ao t PIU -

.po deUas estão e·m fJOQer de terceiro ·c.om titulo lêg ibim.o., a:lém çle se pre
sumir s.er esta a Reahir.Jtenç,ào ' do mesmo $enhwr ,a_dquada com a mode
ração .dà; Sllppl iea; ~do .~an.t:Q , Padre, em que · sa•l vou , to·da !l filffPJ:Jsa .da 
Jt.l~~iJ!~.i:ll ; p-arecendo nestés ,tPrmos ,cQFJveniente, _que~' ponhãu t:-JJJ PPr:
P7!!:1~. ~il~nc;i~, todas as Ca!l·Sas mov-idas ~ por . mo.ver. ' en.tr~ os_ 9c?us Jr. 
m.ao ª r..espgJI.o dos bf>n$ _de M.Qrgado .,_ ' ' Is to se a.clrarem l:J:Il..ll<hldcs n!J. 
mesma- Seu.Lença de _2~ çle FevereirQ ·. de~ J.749; de. que s~ fez esle 4s-

V 2 
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sento, que todos assinárão com o Eminentíssimo e Reverendíssimo Se
Ilhar Cardeal Regedor. Dia, mez e ao no ut supra. Caldeal Regedor. = 
Castro. = Giraldes. = Preto. = Mello e Sá. = · Leitão. = Lemos. = 
Ferreira. = Botelho. = Fonseca. = Azvedo Coutinho. · França. = 
Quintella. = Doutor Cunha. = Maldonado. =Silva. =Lobo. = Ma
nique. ·= Vaí?concellos. = Vasconcellds e Sousa. = Negrão. = Emauz. 
::;:::;:: Fonseca. = Pinto. = (I) 

Livro 2 da Supplicação ful 129 vers. , e na C&llecção 
dos Assentos pag. 415. 

J llustrissimo e . Excellentissimo Senhor. Sua Magestade He Servida, 
• que vendo -se no Conselho da Fazenda : a petiçãq inclusa de D. Maria 

Juaquina Xavier de Campos, e seu filho Gaspar Cota Falcão Leite , se 
lhe consulte· com effeito o qut> parecer: e que o mesmo se fique obser
vando em semelhantes requeri~entos cle filhos, ou filhas, qu.e ficarem de 
l)roprietarios encartados em Officios, q.ue pertenderem as mercês delles: 
o que Vosso Excellencia fará presente no sob1·edito Cooselbo, para que 
assim. se execute. Deos guarde a Vossa Excellencja, Paço em 3 de Se
tembro de 1777. = Visconde de Villa Nova deCerveira = Senhor -Con· 
d.e da Azambuja. 

Nos Manuscn'tos de· J. d~ Mello Freire. 

·-J#IC.Ç.ljt-111 

~ I !.. 

Pondo ná Presença de Soa· Magestade, a Consulta em data de 26 de 
Julho do presente anno, pela qu-af Vossas MNcês supplicão a revogação 
dos Avisos. de 15 de ~'evereiro de l77o, e 12 de Setembro •de 1772, na 
J1arte que compre~ende asenv-asilhações, ecompras concedidas aos La
vradores do Destncto demarcado para .Embarque, que recolherem de 
'Vinte e cinco pipas para si ma, permittindo da presente Vindima em dian
te possão todos os Lavradores dos dj los Destrictos envasilhar h uns com 
outros, e comprarem hu,ns aos outros J'lará os attestos dos seus Toneis; 
e ainda para reveuderem, beneficiando por este modo aos Lavradores 
pobres, por terem maior concu.rrencia de Compradores; com tanto que 
n _ão v_endão os di tos vinhos a outras Pessoas, que não sejão Lavradores 
do. mesmo genero, e sem manifestar·em as -vendas , ao tempCY de lias aos 
~on:!·nissario~ da Compan~ia, a fim de evadir a ín~roducção de outros 
de fora da chta Demarcaçao de Embarque; e com tanto, que os Com
pradores declarem as ditas compras com toda a clareza na occ'asião dos 
Arrolamentos; porque, faltando-se aos Manifestos, e conhecendo-se qoe 
·o Lavrador pobre vendem mai0r quantidade, do que lhe podião Ji>rodnziar 
as suas vinhas, deverão ser castigados os· mesmos LavradoreS' á propor
ção dos seus delictos com as penas, que Sua Mages.tade fdsse servida 
irrogar-lhes. Foi a ·mesma Senhora Servida conformar-se com o parecer 

----------·---------------·------------------
(1) Con.fl.rmado este Assento pelo Decret0 de I3 de Ü~ltooro der.Le ~no. 
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Vossas Mercês ordenando provisional mente, que Vossas Mercês fação 
log-o noticiar por Edi taes pr1blicos nessa Citlade, em Vil! a Nova de Gaia, 
e em todos os Lugares de cima do Douro, em que se costumão affixar, 
a libenhde que Sua· Magestad~ concede a todos os Lavradores dos Des
trictos demarcados para Embarque, para podez·em envasilhar os seus vi
nhos, e venJellos huns aos outros 7 fazendo os manifestos no tempo das 
·vem! as, e decl-arando-as na occasião dos Arrolamentos na fórm.a indica
da pela Ju-nta:- E fica~1.do s.uj~ilo qi>latq.uer' 'rraRsgt'@$f>f ·á& ~nas, que 
a di ta Sen hora reserva ao seu Real Arbítrio .pe la infracção de q ua lg uer 
das d itas disposições: revogando- para este effeilo sómente os menciona
dos Avisos, ficando em. tudo o mais em seu' vigor. Deos Guarde a Vos
sas Mercês Pa lacio de Nossa Senhora da Ajuda em 22 de Setembro de 
1777. (l) = Visconde de Vi lla Nova da Cerveira . = Senhot·es Prove
dor e Deputados da Jupta d_a A::dmtnis:t.Ita'Ç~ó ·. ~a~ Vinhas do Alto Douro. 

lmp. ;·esso avulso. 

lí'-*<.0'>!1'--~ 

Sendo-Me presente o Assento Consultivo, que será com este, que por 
Mirrha Real Ordem se tomou n'a Casa da Supplicação sobre as causas 
pendentes entre José Antonio de Almeida Baena, e seu 1rmão Luiz Frg,.a.
€'iSIC<> de Assi-s Sa:ndJe-s da Ba~oa ~- r:e~cij~·as á r~~t~tç-ãq d~!il -b.êJJs p,e 
Morgado, ,que o ioh-retlito Lujlt F~~m:QJ ~ As§i~ .. ~Sapê!il~$ ~e .Ba.r~~ 
pea~- ~1111 ohs~r\lan.eia d€l!-Decr.e-.t0 ·. d& ~A d;e tM~··~p, , d.ef. -ifl~ !h: 1 ~~ti!J. - $ell!viJJ3 
apprervar.., e ~0n·rnrmar o- r~f.edde AsSJe&to Const~ll:i-v~, ,para•; q-ll.ij 1::€flcl.O•.Iil 
seu' de-v· i do t>lf t> i to no c liBo , de, q me :_o e-Jll€f se t.r aJt a ·, tltq ~e ta m bem ;Sftf-Y!Í~ 
do dP impreterivel. regra1 p~:a.- t~do.s · .~s mtr~s. st'Jil~ba. otes ç,asos ~ qu~ 
occorrerem, não obstante quaesquer ,.Leis, ou disposições, que sejão em 
co ntr~rio: ·-Q, Cárdea,l .Re.g~d-or o. tell.l'h~. ~s:i1n , eB'4'!nd;i(,f"{>, e fa~a obsPrvar. 
Palacio de Quéluz em 13 de Outnbro de 1777. = Com a Rubrica 
de Sua Magestade. 

' f 

., 

Na Collecçáo dos Assentos da Casa da -Sup.plicaçáo., 
· a /ol. 421. 

------------------------·----~-------------.-------------~·------· ('I~ Fo~ p~b.Liell<ilo em Ecl:ital da Ju:nt~ de.~9. .de Se.temblio desbe. anno.. 
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O Cen~elho.:pasi!Je l às Ordens .n'eeessarias, par.a qhle se n~o embaracem 
os Negociantes, que· •quizerem mandar quaesquer genero~, ou fazendas 
a0s Estat!los do Pairá-, e Maifanhão,. visto achar-se acabado o tempo, que 
se( Mncedeó á Cómpanhia do Pará e Ma·ranhão para negociarem exclusi
vamente ·naquelles' Éstadms~ Pàlado Jde Nussa Senhora• da Ajuda em 5 de 
Janeiro de 1778. ~ Co_m a .R u~'l'Íca de• Sua Magestaae. . 

· t 

.-::-·r1' ~ · • :. :~ :J • ·No's-Manuscritos de M . .. Antonio da Fvnseca • 
.f_.~ d!.)-;1 .S 1i /./ = oi • , /IJ l· 

,. ~ I 
b 

S 
I , 

\. endo-Me pr~sente em representação do éo;;ei~ M6r do Reino , que 
costl!lmando-se conduzir pelos Oiliciaes dos Ofiicios subalt.ernos as diffe- -
rentes remessas de dinheiro pertencentes ao Meu Real Erario na confor
D;lidade das Minhas Reaes Ordens, vencião os ditos Cdrr.eios o prémio 
de hum por "centó de todas as referidas remessas' não só em attenç.ão as 
despezas que fazem com estas conducções, mas tambem ao seu particu
Jo.r interesse, s em que ao sobr.edito Correio Mór pt;>rtença percebeÍ' par-
te alguma deste lucro; e porque esta circumstancia podt:>ria entender-se 
div ersamente em perjuizo gràve do mesmo Coneio Mór. So u Servida de
clarar, qoe o Officio de Corr~io Mót· do Reino nunca esteve, nem está 
re~ponsavel por qualqner falta que haja na entrega dos Dinh~iros, que 
das Comarcas destes Reinos se remetterem pelos respectivos Correios ao 
Meu Real Erario, e que .os .Ministros das ditas Comarcas, quanto ás 
mencionadas remessas, n'ão tem coacção, nPm superioridade al g- uma so
bré o's mesmos_ Correios, _unic.a.meote· s_ubo_rdioados pela!S Minhas RPal;!!j 
Determiuac}des · a(i)- Offiéio: do. C.olfreid·Móv:, E. [.>or'qae, col!lvéw , .quç so~re 

/ 
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as ditas remessas se dem al!gumas necessa-rias provid~ncias :· Sou, outro 
sim ~ervida ordenar, q ue as referidas remessas se continu.em. a fa-zer c.o
mo até ao pr.esente, pagando-se o pr.émi0 de hum por ce nto aos Cond.u.c~ 
itJrt->s, com declaraCk.ãO· porém que- na p,arLe respectiva , ás remessas dws. 
productos das Sizas, que se de.vem recolher aos Cofres cl,as Cabe(~_as das 
Comarcas; se hajão de fazer deba.ixo da inspecção e ordt>ns dos C0rre~ 
gedores das mesmas Comarcas, . ou pelos Correios, quando os, di fios Mi
Flistros entendão, que cada hum pelo seu. Pessoal póde segurametlbe, fican 
responsave,l por. aquel la pa,rte, que se Ih.~ co,nfiair , podendo a esbe resr~<ri
to tomar-lhes ·as fi. 1nças, com que•cada. hnm dos. m~smo.s CqrreiGls segui
zer abonar; e na falta das ditas ·fia.nças, ou da prom plidão deites, q·ue,.. 
n•ndo (lS Recebedores encarrfi'gar-se. de fazerem as. di-las rem essas . p(!)u 
sua con-ta ~ risco por po.rtad~res sf'gutof:l, s€ ll:16's, não' porá . e,mb.a,r.a,~.o al
gum . O mC?smo se praticará com os m(êlis M.inistros., q·ue. Fesrreetiva.m.e.A-r 
te tJQuverem de fazer remessas na. p.arte· que lhes, fôt: applica,vel. Qu-aa-
1o porém ao dinheiro das Decimas se o.bservará o 1 1esrno, m.as- cor;n. a. 
differenç.a de que ficará a arl;)itrio da Jun.ta da C~h>e.ç_~, da._ Coma;.ca no 
S!;"·gun,do caso da falta dos C0nrei0s a: eJei.~ão dos CJay-J,~u,hHio~ p.ara s.-· 
ta conducção, querendo; e. ma falta cleUes., o.wtras quaesqH.~:D pessoascl-er 
conhecida ahonaçao, que se .olfereçi'i0 a este fi•rn. Se.ndQ) mmta parte das.. 
s.obredilas disposições o mesnH> que já foi determinado pela J.nspecção d.o, 
Erario Régi@. em Pmvisão de 30 de.Julbo <de. l7S·7-. O Manquez 12resi.den
té do Meu- Rea.J Erario. o tfi~n,ha a,s-s.i,rn eutefíl,dido-, e faça ex.e~ot:ar co.ID) 
os despach0.s necessa,rios sem. eu11bar.g,o de q1uasq.uer Leis: , Regim.e.li1Jtos.~ 
ou Djsposições .em cont;ario que todas Hei por bem derogar )}'ara esJ.e
efff'ito sómrnte ficando al-iás em tudo o mais em- seu vigor. Faze.rLGGJ es'"· 
tampar f'ste rnetJ Decrt>to, pat·a. !ile t·em·e·tterem Có1p.i,as clehl1e a todos os, 
Millist.ros, a quem compPtir a sua E'Xf'Cu~i'ío. Pal.a.cio de N~ssa. Sen·hora.; 
da Ajuda em 14 de Janeiw de 1778 .• == Com a. Rubrica cle Sua, lVJ.a-. 
g,estade. 

Regút. ajGl. 121, e. Impresso. 

EU A R.AINH A~ , e como Governadora, e peq~étua Admia~·strad®ra ' " 
que sou do Mestrado, Cavalleria, e Ordem de Nosso Senhor Jes.l:ls• 
C h ri to. Faço saber aos que. este meu AJv,ará- de DeclaraçR'o 'tirem., que 
o Marquez de Marialva., Meu Estribei·ro Mór, e Cornrnendador d.a-Com
menda, de Sa-nta Maria de A llíllO,nda, da . dita OrcleJn, Me repres_eH,LOU1 
as ambiciosos, e injustos pleitos., com que a Collegia·cla de Sanla Ma
ria de Alcaçova da Villa de Santarem perturbava a· IPgítima, e anti-, 
qui·ssima posse, em q.ue a dita Commenda estav-a por muÍtGJs s.eculos., 
de perceli>er o Dizím.o Sacramental d0s. s.eus limites; pertendendo, con-. 
tra o verdadeiro espírito, e clara ÜJ•tellig'(e.ocia da Doaçã,o do Senh·ot·, Re~, 
D. Afionso o Terceiro, que a Decima Lei,g:a, q~u~, pela mesma lhe foi.~ 
t.loada das Re-ndas Reaes da di ta Vil la, e SflU Termo, era o· Dizimo Ec
clesiast'ico, que por todo o .Qireito Natural, e Oiv.inc.> p~rtenoe á, I~r,e.- . 
ja, e nãGJ p<Ddia competi~r éL dit~ Collegi.ada, como DotJata..r.ia d-a Conoa ,_ 
por hum Titul.o purameQt~ S;ecular, nem considaroaoF-se' elioa.do 1 ruã:.o s~n- . 
do, como- nunea foi, secl:llarisa-do., e incarpora~ na mi·n~ha Real 0 oma ~ 
'\terdade couoborada pd o 1\Jvará do· Senh.ol' fi ei . .Oom l.l'J a:u.~ > :rohTa; <lJ 
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Dizimo do Paul de M uje, e por Provis~es do Conselho âa M inha Real 
li'azenda, a respeilo do Paul da Asseca: Pedindo-me Jbe dés,;e provi
dt'ocia nesta desordem: E maudando, que a indicada representaçii:o do 
dito Marquez se visse, e consultasse na Meu Tribu nal da Nleza da Cons
ciencia, e Ordens; pela Consulta do mesmo, Informação do Correge
dor da dita Vil la, respostas da referida Coll egiada, e dos Procuradores 
da Minha Real Coroa, e Gera l das Ordens, que lhe precedê rão, e com 
el la subírão, Me fui presente : Qut' :.í. d ita Culleg iada fui concedida, por 
Doação do Senhor Rei O . Affonso Hen riques, enunciada , confirmada, 
e ampliada pela referida do Senhor R ei D . Affonso o Tercei ro, h uma 
quota de Decima secu.lar imposta nas Rendas Reaes da Villa de Sa n
tarem, e seu Termo, e das Liz irias do T~jo, e Riba-Tejo , sendo este 
o genuíno, e literal sentido daquella Doação, assim julgado pelas Sen 
tenças proferidas em mil quatrocentas e trinta, mi l quatrocentos e trin
ta e set-e, e mil qninhentos e vinte e dous; e evidente a tergiversaç ão, 
e erro com que a dita Collegiada tem persu'adido, que a referida De
cima doada he o Dizimo pertencente á Espi ri tu ai idade: Qne os Senho
res Reis, Meus Augustos Predecessores, não tiverão Indulto P ontificio 
para desfrutarem, e reparlire.m os Dízim os Ecclesiasticos , nem estes lhes 
ficárão pertencendo pelo Direito da Conquista,. na qual com religioso 
zelo promov.êrão, e defendên:'io a liberdade , e con servação dos Direitos 
da Igreja; e não havendo sido secularisados, e incorporados na Real 
Coroa destes- Reinos os ditos Dízimos, não podião ser comprehendidos 
nas mencionadas Doa</'ies: E que as outras Sen tenças do Juizo da Co
roa, e do A lmoxarife ~los D irei tos Reaes de Sanlarern, e as mais que 
se houverem dado, contra a Commenda de Santa Mar ia de A I monda, 
e a favm da dita Collegiada, sobre os Dízimos Ecclesiasticos, e todas, 
e guaesqper Sentenças, que em varias tempos, e. em divPrsos Juizos se 
tem proferido contra differentes Igrejas, e julgado á Colleg iada seme
lhantes Díz imos, todas t em sido fundadas na intelligencia arbitrar ia das 
Doac(Õ~s, todas devem ceder á verdadei ra, e pura iutelligencia das mes
mas, contra a qual não ha Sentença, ou Decisão, que preval eça, nem , 
posse immemorial, que persista, ou observancia do Foro, que tenJta au
thoriuade. O que visto por 1\fj im, e para que não venha mais em dúvi
da esta ma teria: Hei por bem declarar, que a sobredita Doa.ção con
cedida á Collegiada de Santa Maria de Alcaçova da Vil ! ~ de Saotarem, 
he sómeote <la decima parte dos Meus Di reitos, e Rendas Reaes da mes
rn~ Vi lla, e seu Termo, e das Liz irias do Téjo, e Riba-Téjo , em que 
não se comprehendêrão, nem podião com prehender os ' Diz imas Ecclesi 
asticos, e que este be o verdadeiro sentído da dita Doação, e se não 
deve interpretar de oulro mudo. Declaro tambem por nullas as Senten
ças julgadas em C•l n trariG. E Mando , que em todas as causas até ago
ra mo,•iclas se ponha perpétuo si lencio, jJI"ohibi ndo que outras se movão, 
sobpena de qu!:'m as mover, inc orrer no lVJeu Real desag rado. E a fim 
Çe que a cobrança da referida Decima Temporal , que á dita Collegia
da pertence , seja bem regulada, e por ella jodemnisaJas as Commen-
d as .dag uelle districto: Ordeno, que dos Meus Dir~ilos cobre a dita Col
leg·iada a Decirna do que pertencer á Coroa , depois de exlrahid0 no cam
po o Dizimo Ecclesiaslico para as Igrejas a que competir ·: das rendas 
dos Pred ios da. mesma Coroa, no caso .que se arrend em a Lavradores , 
se tirará a Decima para a Collegiada do preço sómentf', por que se ar
rendarão; e no caso de se cultivarem por conta o a M inha Fazenda, se 
tirará a mesma Decima da quota incerta. dos frutos) que s~ arrecada-
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rem pnra a' Coroa; dedu zindo-se pt·imeii'O da totalidade delles 0 Diz-imD 
Ecclesiastico para a Comrnenda, ou Igreja do dis lricto, a ()U"em a Co
roa, como o Lavrador do Predio, o deve paga r nes te caso ass im cot:no 
po antecedente o deve pag-ar tarubem o La vrador arren datar io. E es te 
se cumpri rá tão inteiramente, como ne lle se conté m 7 sendo passadtJ pe
"las ~.:; hancel larias lVIót· do [h•ino, 'e da Ord em de C h ris to ; e valerá co ... 
íilO Carta, ·posto que seu elfeito haja de dura r ma is de hu m anno, se t_n 
embargo rla Ordenação, e de quaesqu~r L eis , Regim en tos, ou Provi-
·sões e Hl contrario, e se rt>gistad. no·s Livros do Alnwxarifadu dns D ire i .. 
. tos Reaes da Villa de.Saotarem, e por ell e se porão verbas no Meu Real 
-Archivo da Torre do Tombo, á margem dos Registos da dita Doaçfí.o ; 
e !il as Confirmações della, ·para a todo o tempo constar desta Minha De
claração. L isboa, 18 de Fevereiro de 1778. (!} = Com a Assignn.Lura 
de S ua .Magestade. 

Regist. no Livro da Chancellaria da Ordem de Chri
sto a fol. 49., e na Chancellaria IJ1ór da Corte e R ei
no L1·v. de Ojficiaes e 111ercés a fol. 162., e Impresso 
na impressão Regia. 

*--*<-01*- - * 

EU. A RAINHA l?aqo saber _aos que este Alvará com força de Lei 
vi re m: Q ue ·seoclo-:vl e presentes em Consulta da Meza de D esembargo 
<lo Paço as dt>sord ens, com que se tin ha procedido no Foro, a res-pei to 
<las Execu ções nns Offic ios de J us!i ça, e Fazend :.t 1 ou nos Ordenados, e 
Rt>ndinH'ntos d . ll es , jul g-ando-se nullas ainda a qut> ll as , que se havião 
formalizado por virl uJ e dt> hypo thecas cônlrahidas por AulhoridaJP Ke
gia, por ·entender-se que as comprehendêra a Lei de deza Pte 'de J anf' i ... 
rode mil sett>centos sessenla e seis: sendo que a dita Lei, ma ndan do 
sómenle suscitar a observaqcia das Leis, e Decretos ante ri ores, que ti
nhão rt>provado os dttas Execuçr1es, quando a f' !l as se procedia ~>em li-
cença Regia, só estas veio a comprehender de fu turo ~ e annullar de pre ... 
teriLo, e de nenhuma fórma as outras, que se achavão !Pgitimadas com 
a rnes1na Real A u thoridade: Porém qu~ sendo este, e não pode ndo ser 
outro, o verdadeiro espirito da sobrPclita Lei, se ach ava alterado pPlo 
Alvará dt~ vintF. e cinco de Janeiro do anno proximo prete rito, de cuja 
observancia tinhão resu ltado, e hião r t>sultando coáseq uP ncias taes, e 
t ão nocivas, que se fazia indi spensavel que Eu f. lsse servida, revoga n· 
do o dito Alvará, aulhorisat· com a minha Re·al Decla ração a ve rda dei
ra prá tica, e execuc;ão da sohredita Lei, e restituir ás sobredit as hy
potbecas aquella firmeza, e effeito, que lhes deo a inJ efectiv el authori ... 
dade, com que farão contrahidas: E conformando-me com o Pa receL' da 
c! i la Con sulta: Revogo, como se nunca houv esse existido, o soLredito 
Alvará de vinte e cinco de Jant>iro de mil setecentos se tenta e sf'tf': E 
sou servida dPc larar, que na referida· Lei de dezesete de Jant>iro de mil 
sf'tec€' ntos sessenta e seis se não comprehendêrão as Execu ções em Of
ficios, Ordenados , ou Rendimento~ delles, quando forão hypothecaJos 
com A ulhorirlade RP.g ia, mas sóm ente as que sem ella se fonnali sárão, 

. ou i-ntentarem de futuro, reprovando como abusiva a contra!'ia intelligen· 
-:----------. --.----------------~--- . 

(1) Declarado este Alvarft pelo de !®3 de Mnrço r,Je 173!2. 

X 



1778 

cia, que se t&nha dado á! dita Lei, é como oppos-ta ás· Reaes I-ntenções 
de ElRei Meu Senhor, e Pa·i. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Regedor da- Casa da· Suppl·icação; Presid-entes d.os 
Conselhos da Minha Real Fazenda, e Ultramar; M·eza da Cou-sáencia ~ 
e Ordens; Junta dos Tres. Estados-; Senado da Camara; Governadorda 
Relação , e Casa do Po11to; e a todos es Correge.d.ores, Proved0res, ÜH
vidores, J ui2es, e Officiaes de J ustiç.a, e Fa..:enda, e mtais· Pessoas, a 
quem o conhe'cirnento deste Alvará pertencer, qu.e o cumprão, guar
dem, e fação inteiramente cumprir, e guardar, como nelle se contém, 
sem dúvida, ou embargo algum, não obstantes quaesquer Leis, Regi
mentos, .A !v arás ou Disposições em contliario; porqt~e todas, e toclos 
para este etfei to só1nente Hei por derogados, como se deJies fizesse espe
cial, e expre~ sa menção; ficando aliüs sempre em seu vigor. E ao Dou
tor Antonio José de Affonseca Lem os, do Meu Conselho, e Desembar
gador do r-aço, que serve de ChanceHer Mór à>eJ Reino·, Ordeno, que o 
faça publicar na Chu'cellaria, e regisLar em todos os lugares, em que 
se cestumão regi:star semelhantes Alvarás; e 0 Original se remetterá pa
ra o Meu Real Arquivo da Torre do Tombo. Dado em Lisboa em 10 de 
l\-1arço de 1778. = Com a Assignatura de Sua Mag.estade. 

Regist .. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Liv. V. das Cartas , Alvarás , e Patentes a fol. 
J.9 4. , e impresso ua lmpres"Sáo Reg ia. 

·--*t.C->llf-· 

A. ttendendo ao que os Supplicantes representão: Hei por bem, que tu
do o· disp0sto• no Decreto de 27 de Junho de 17 52, sobre se executarem 
as sentenças dos Réos, t:JUe forem condemrrados em pena capital, na 
manhi'í do dia seg·uinte ao que se julgarem o·s embargos das ditas s-en(en
ças, se observe o mesmo sem differença alguma com os delinquentes, 
que verbalmente forem condemnados. O Cardeal Reg-edor o tenha assim 
entendido, e faça. executar &em embargo de quaesquer Leis, ou Dispo
sições em contrario. Palacio de Nóssa Senhora da Ajuda em 1:5 de Mar
ço de 1778. (1) == Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Regist. no Liv. 18 da Supplicaçáo a foi .. 172 , segun
do se encontTa nos Manuscritos de M~ Antonio da 
Fonceca. 

TenrJo pelo primeiro objecto da Minha Real Consideração o vjgilante 
cuidado, de que aos Meus fieis _Vassallos se administre prompta, e intei ... 
ra justiça, de que muito depende a felicidade dos Póvos: E considerao_~ 
do ig·ualmente, que esta se não poderá conseguir sem h uma clara, cer-

(I) Vid. o A viso de 6 de Dezembro de 1801. 
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ta e indubi!abel intellio-encia das Lt>ís, a qual hoje se tem. feilo mais dif .. 
t!cil, tanLJ pela multiplicidad e de hurnas, como pela ailtigu idade de ou
lras, que a mudarH(a dos ~empos tem feito impr aticavpis : So ~ . ~ ~ rvid·a · 
ord l' nat·, se estabeleça huma Junta deMinistros , que tendo st encw, lt
t.eralura, e zelo do Meu Serl'ico e do bem cornmnrn dos Meus Va~ sal
Jos, lenbão a obrig-ação de se ~j~nt~ln' m, ao menos huma vez em cacla 
semana _, para conferirem os meios mais proprios , e conducentes, que 
lh es lembrarem pa ra o importante e provf'itcso fim, de que os E ncarre
go. A' dita Junta presidirá sen1pre o Visconde de Vi lia Nov<i' da Cervei-
ra, Meu Ministro e Sec1·e tario de Estado dos N~gocios do l{ eino; e se- · ' 
ràp Conselheiros nE>lla o Doutor José Ricalde Per ~i ra de Castro, d o MPu 
Co~:~ s <:>lho, e Dest:rnbargador do Paço; o Doutor Manoel G mes Ferreira 
Desembar9ador JoB 'A ggravos da Casa da Supplicação i o~ Doutor Bartho-
lomeu Jose N un (~s Cardozo Gira]dPs cJe Andrade, do Meu Conse lho, De
sembargador do Paço, e Procurador d<.t Minh a Real Fazenda; o Douto r 
Gonçalo ·José da Silveira Preto, elo Meu Conselho e· Procurador da F a-
zenda do Ultramar; e o Duutor João Per-eira Ram os de Azeredo Coutinlqo, 
Prucmador da Corôa. A' mesma Junta virão .nos dias, que se estab"ele-

. _cer, que a haja, os Ministros a quém Encarrego o exame, não só das 
muitas Leis dispersas, e Extravagantes , q ue até agora se tem obser
vado, mas tari1 bem as do Co -po da Ordenaçiio .do Reino, a qual Orde
nação não he ela .Miuha Real Inten~.;ão a bulir de todo, constando-Me a 
boa aceit.açã(), com que até ao pres~nte teÍn sido recebida de todos os 

'• Meus Vassa!los, e não sendo conveniente ao Meu Serviço obri1gar aquel
]es Milli .; tros · costumados a julgar, e a f.uer o seu es tud0 pel os an t igo~ 
Cocligus oeste Heino a hum novo me tbodo , ai nd:1 que melhor na opini i:J o 
<.! e alguns, cerü1mente para aqJuelles m·ais diilicultoso ; que di stri buindo 
tudo"pela funuameptal divisão dos cinco LivrGs das. ac 'L uaes ·Oi·denações · 
do ReiHo, aver'iguem; pn.mo, quaPs l c~ is se achem an iquadas_, e pela 
mudança das· coisas inuteis para o presente e futuro; secundo, • qua es es
tão revogadas .ern todo, ou em parte; tertio, quaes são as ,qufl na práti.: 
ca fo.reose lem :;,off'rido di·versirlacle. de opiniões .na súã inlellig~ncia, cau
sando vari edadé no estilo de julgar; qum·to, as · que pela experiencia pe
dem reforma, e innov.açãÕ em benPt1Cio públicb · p-ara que ., seDdu-Me 
tudo presPtite, Eu Determine, e E stabP.!eÇ·a, o' !i]Ue deve con~tJ t.wir-se 
110 novo Çodigo. A este fim Sou o.utrosjm Servic!a encarr~gar, pelo que 
re.spt!lita a pôr .em ord.e.m, compilar, ·e examinar o .que deve ·ent rar no 
l,ivro Pri'mr.iro a9 Doutor Luiz Estanisláo da Silva Lobo, Deserr~barga
<lor dos Aggravos dn: Casa da Supplicação; para o Li.vro Segundo a D ... 
J oão T'Efi.xeira de, Cat·valho, Bispo elleito de Faro,' e ao Doutor Eslanis
láo da Cunha Coelho; Desembargador da Casa da Supplicação ; pam o 
Livro Terceiro aos Doutores. Marce lino Xa·vier da Funceca Pinto , De
sembargador da C~sa da Su pplic.·ação, e Bruno Manoel Monteiro , De
sembargador' da Relação e Casa do Porto; pa ra o. Livro Quarto até ao 
Titulo 79 ao Do utor Duarte Alexandre Holbeche, Desembargador Ho
norario da mesma Relação e Casa do Porto, e Lente Substituto das duas 
Cadei ras An:.~ liticas da Faculdade de Leis na Univ"ersidad e de Coimbra; 
para o q1,1e he pecessario estabelecer e deferir sobre os Direitos Merca~
tís, Naveg:1ção, Cambias, Seguros , Ava·rias, e para ornais que.re.spe t
ta á Nautica, e ao Commercio, que deve· entrar em o mesmo Ltvro, a 
}Jiog-o Carvalho de Lu~ena; e para 9 resto do di to Livro, que tr~l a dos 
Testamentos, Succes~c;es, Morgados , e Tutellas ao Douto~ Lu1z ~e
bello QuinLella, Juiz dosFeitm: daCorôa eFazenda; para o L tvro Qllin-

X 2 



I 

164 1778 

to ao Doutor Manoel José da Gama, e Oliveira, do Meu Conselho, e 
D eputado da Meza da/ Consciencia e OrdP.ns, e ao Ooutqr J osé de Vas-

· c onct!llos e :::;ouza, D esenJbargador ' dos Aggravos da Casa da Supplica
ção. T odos os S!Jbreditos apresentarão tudo, o que successivam ent.e fo· 
f"PID ~se revendo, e dit>sertaodo, nas conft.~rencias, que hão de fazer, tra
balhando debaixo da inspec<(ào, e met hodo, que ·o rf'fe rido Presidente 
lht-s precrever, de sorte que t odos tenhão presente 'a Obra toda , para. 
evitar repetiçõt.'s, ou antin oÍl1ias; e sobre c.i que se Me consultar, e Ell 
~1ôr Servida resolver, e ordenar, se irá compondo o Co!;ligo. E enten
derldo a Junta set· pre~: iso fazerem-se alguns· exames na Torre do Tom
bo, e mr,is A rchivos, Tribuna,es, Corporações, Comarcas ? e Cat'nara:s, 
Mu fará presente, para que Eu para este eflf'ito Mande expediL· as· Or
~ens nece!;sarias. E a todos Hei p0'1' muito recomm endada esta imporlap
·ti ss ima, ·e utilíssima Opra, na qual se empregarão unanimente com o 
·prestimo , ·diligencia , e satisfaçào, de que ella depende, e Eu delles 
Confio. ·O nwsmo Visconde fde Villa Nova da Cerveira o t.enha assim en
tendido, .e faça executan Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 3l 
de Mar.ço de 17,78 .. = Ce>.m a Rubrica de Sua Mag~stade. . 

Nos 1J1anuscút.os de J. de Mello Pr·âre~ · 

o 

·--llft.O>>t--* 

A. tten.dend,0, a que a. experiencia tem mostrado, não h~v·er a utilidad 
cle' C}Ue se propoz' e_' s1e concidero.u resultaria da extincção da Relação 
de Gua, antes, que· sem ella he quasi impossiiVel a expedi~ão dos 'nego
cios, e a boa aclministração da Jwst!ça, tanto no Civel, como no Crimi
nal, 1nào podendo haver. recurso, que não seja embaraçado, diffi,cul~oso, 
d 'ila1t~dissüno, com ·gra·ve perjuizo ,daquelles VassalJQs, que tanto mere
cem a Minha Real' PI'otecçào, e dwr-lho a conhecer nas providencias mais 
proprias, para os conservar em paz., e justiça. Sou Servida Mandar, que 
de novo se resti~Luta a 1Relação de Goa com. o número de quatro Desem
bargadores, e hum ChanceHér, e a mesma authoriclade , e jurisclicção, 
que tin,ha ., e exerc-itava ao tempo, en~ ·que foi extincta, praticando-se 
em todo o· Estado ·da lndia a mesma. formalidade antiga -, com os mesmos 
Magistrados_, que havia antes da dita extincção; abolidos inteiramen
te os Lugares novamente creados., é ·toda a Qova ord.em , e methodo, CJUe1

· 

ao tempo dei.! a se estabel.eceo, contrarias ás .observaacias, Lejs, ' "e De
terminações rantect>de nles, que Hei por be·m r.enovar, sem embargo de 
qt1aesquer Leis, Ordens·, ' OU Resoluçõe-s em contrario, que todas para 
este effeito Hei. por derrogadas. O Conselho Ultramárfno o tenha assim 
entendido, e faça executar ·pela parte que lhe · floca. Palacio de Nossa 
Senhora da Ajuda em 2 de Abril de 177'8. · = Com a Rubrica de Sua 
l\1agestade. 

· Nos Manuscritoià de M. Antpm:o da Fonceca. 

----------------------~--------------------~--~------------------------~ 
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*--*•Q>*--· * 
I 

Por quanto hnvendo-me representado J0ão Pedro Catalan, José Alva
res Bandeira, e Jacinto Fernandes Bandeira, Co11lratadore~ actua.f's do 
novo Assenlo dos Tabacos de Hespanba, que devend o na fót·ma do seu 
Contrato fazer as Hemessas do dito gent'ro para aquelle Rei.no, sf' vião 
precisados a comprar de dez a doze mil Hôlos, dos quaes escolhida a. 
porçàv necessoria para sati sfazer ás Condições do dito Contrato, lh es fi
cava metade, sendo de H.efugo , e sem ter _sahida alguma , senão em 
Mangotes para as Conquistas de Inglaterra, e França, &c. cuja Exr.rac ... 
ção além d~ ser muito util p ~ ra sustentar aquella primeira Negoc iaC(ão, 
lhes evitava o prejuízo, que lhes resultaria da f<J ita do consumo, e empa
te do Tabaco ]nferi ur; por cujo motivo me supplicavào a graça de lhes 
conceder a Extracçào privativa dos refP-ridos Mangotes, para que, em 
quanto tivessem Tabacos de Refugo da escolha, que fizessem para Hes ... 
panha, nenhurna outra pessoa os pu·des:)e faz~"r, mas sim d epn is . de te
rem extrabido o dito Refug·o. E tendo alt enção a tudo o referido , e a 
outros particulares motivos, que me forào presentes: Hei por bem fazer 
mercê aos dilus Contratadores, de qu.e em quanto tiverem Mangntes do 
Tabaco inferior para vend erem, logrPm a prefere n6a entre os1 mais Ne-
gociantes pa_ra avendadelles. Masparn f]Ueesta graça serestri nja quan• 
to fõr possivt>l, em benefici o , e libenlade do Cummercio, sempre digna. 
de maior f<~vor: Sou serviJa, qu e esta mes ma li herdad e se limit e ao nÚ• 
ruero Jos Mangotes, que á Junla da Aclmillistração du TabacG pa rt>cer 7 
que (>S sobreJitos necessitem de vender, por l'bP_s ter ficado do RPfugo 
do Tabaco, que são obrigado<:; a rem Pt(er para H ,.,sp :~-nha; e i ~ lv sóm en
te pt:lu tempo, que durar 0 seu Contl'<tlo. A mesma Junta da Adminís .. 
t.ra((ào do Tabaco o lt:'nha assim entendido, e Útça t>Xf'CUtar e um o~ DPs·· 

})achos necessa rios. Pa_lacio de 1\lnssa Senhora da Ajuda, em 8 de ' Abril 
de 177 8, = Com a Rubrica de Sua Magestade • 

. Impr. avulso com licença da Meza do Desembargo do Paço. 

*--*..o->*--'lf 

EU A RAINHA Faço saber aos qne este Alvará virPm: Que de
puis de haver ,confirmado pelo o.utro A~vará de vinte e cinco . de Jimho 
do anno proximo preteri to os Privilegias, de QUe g·oia a Ordem de S. 
Jofío de J e rüsalem nestes meus Reinos: Me represen tou o Piincipe Ca
millo de Rohan, Embaixador Extradrdinariô dó Grão Mestre da di:ta Or·
derri ~ que por se terem e~citaclo ' dúvidas no FotTo , sobre . a observaocia 
de alguns dos ditos Privilegias, como erão: O de não se rem SuldadtJs p~
gos, ou Auxiliares os Encabeçados nos Ca.gaes, ou Herdade:s da Rell
gião: O de não pagarem Decima os Casejros, ou Enfyteutas dos Ca~Hes 
da mesma Religião: E o da Communicacão dos Privilegias concedid'Os 
á O~:de·m de· Chris~o a favor da referid·a o;dem de S. J uão de Jerusalem, 
pot· se não te1·em espP-cificado nas súppJicas, que se fizerão ~ra a~ Con
firmaçõt>s-1 CJ·Ue tem havido dos ditos Pri.vileg-ios ; ne m declarado ue.llas ' 
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os casos, e tt>rmos da sua competencia : Me supplicava, que Eu fôsse 
servida não só declar:ir, e suscitar a ve rdadeira observancia dos ditos 
l)rivilegios, mas conceder-lhe de novo as especiaes graças, de~ confirmar- . 
lhe .todas as aquisições de bens de raiz, que lenha feita a dita Ordem, 
sem ter precedido aMinha Real Author idadc, dispensaudo para esseef-· 
feito nã Ordena(:ão do Livro Segundo, . Titulo dezoito: E de Orden~r, 
que os Cav:dleiros da sobredita Ordem, f)tle vivem no S("culo, e ainda 
os prufessos nellu, para estabelecerem ·a sua prt'cisa, e d ecente su.bsis
tencia, possào succeder aos seus Parentes por Teslamentd, ou abintes
tado r1o simpl f' s usofruclo de todos, e quaesquer bens, que nãoforem da 
minha Keal Coràa, ou vinculados, dispensada a respeito delles a Lei no
víssima de nove de Setembro de rnil setecentos sessenta e nove. E ten
do considúação a tudo o referid o , e ao muito que he digna a sobredita 
Ordem da Minha mais favoravel, e especial atlenção: S<:JU servida aos 
dito~ respeitos declarar, e ordenar o seguinte. 

I. Declaro, que os Enca\Jeçade>s nos Casaes ., e . Herdades, que tem 
a Ordem de S. João de Jerusa!em nestes M eus Rt>inos , que pellas vi- · 
vem, ou dellas se sustent.ão a mai or parte do anno, na fórma da Orde
nação do Livro Segundo, Titulo_ vinte e cinco, não podem elles, e seus 
filhos ser allistados para servirem de Auxiliares, ou Soldados pagos, na 
conformidade do ·seu Privilegio, que Ordeno se observe inviolavelrnente. 

11. Purque Sou informada que sobre o Privilegio de não pagarem De
cima os ~aseiros, ou Enfyteulas dos Gasaes da dita Oruem, se tem ex-

_ citado na execução delle algumas dúvidas; se o ditp Privilegio compre
llencle sómente os Casaes arrendados, ou tambem os Enfytenticados; 
p or se. não ter assentado. na verdadeira prál-ica do referido Privilegio: 
Declaro, que se não pôde lançar Decima ás pensões , ou preços , que 
se pagão á Ordem_, quan do os Casaes della andão arrendados; nem aos 
Fóros ·, quando .se achâo emprazados; mas sómente aos lucros, que per
cebem os Rt-'ndeiros, ou Enfyteutas . . Que nos casos, em que a dita Or
dem, ou os Comm endadores della, cultivarem os ditos Casaes por sua 
conta, e despeza, são intE-iramente jzentos do pagamento da Decima. E 
Ord eno que assim se observe o dito Privilegio, sem mais dúvida, ou con
troversia algun'la. 

lU. Porqúe o Senhor Rei D. 'Affimso Qlli>nto pela Carta de dez de 
Fev ereiro de mil quat rocentos setenta e oHo coocedeo á dita Ordem to
dos os Privilegios, eliberdades, que forãoconcedidos áOrdem deChris
to nest es Reinos; os quaes Privilegias forao confirmados em Confirmações 
Geraes pela Carta de: dezoito de Abril de mil quinhentos noventa e seis= 
Hei por bem confirmar os ditos Privilegias, e liberdades na mesma fór
ma, que iorão concedidos, e confirmados pelas sobreditas Cartas, sem 
ernbargo de que se não mostrem especificamente comprehendidos nas 
1 osteriores Confirmações, havidas desde o .dito anno de mil quinbentos-
Iwventa e seis. '· 

IV. Porque h e conveniente que a sobredita Ordem tenha P atri monio, 
com que sustente o seu esplendor; e cumpra as grandes, e inevitaveis 
tlespezas do seu importánte Ministerio; por merc.ê, e especial graça, que 
não servirá de exemplo ·: Sou servida approvm, e confirmar todâs as aqui
r;;ições de bens de raiz, que tem feito ·a dita Ordem nestes R éinos; co
mo se para todas, ou cada h uma dellas tivesse prece~ido a Minha Real 
licencta, sem embargo d.a Ordenação do Livl'o segundo, Titulo dezoito, 
em que Hei por bem di~pensar para este effeito sómente. 

V. Porque em quanto os Cavalleiroli da dita Religião não entrão em 
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Co:tnmendas della, ~llies faltão· os -meios de viver·mil.': n'0 secu~o com _a flg
cencia:, que fazem indispensavel a qualidade c1eUes , -e ..o gsplendor da 
Ord-em que professárão , sendo-lhes ·necessario v:iv.ea· a cargó cla~ Famí
lias de que procedem : Reduzindo-os ai Bda a -estado ~e maior necessida
de a Lei ele nove de. Setembro de mil setecentos sessenta e nove, na 
parte' , em que prohibio aos Religiosos qt:~.e succeclessem aos seus Paren
t es : Querendo soccorrer os ditos CavalleÜ'os com hum a Providencia , que 
menos offenda o Espírito da di La L ei: Sou servida hab iliiallos parJ. pode
~oem succeder aos dit.os seus PaTentes, ·on por via de Testamento ou ab
mtestado no usofruto de quaesquer bens, que não forem da Minha Real 
Coroa, o~l vinculados em lVIorgado ; fazendo porém os. ditos bens Fever-

·são por morte dos ditos Cavalleiros para as casas donde salllrao, dispen~ 
sando, como dispenso, na referida L i para o dit0 .eífeiLo. 

P.elo que: Mando á Meza do Desembarg·o d@ Paçe>; PFesád011ie 
do Meu Real Erario; Conselho da Minha Real F.a.zenda ; Regedor das 
Justiças; Meza Consciencia, .e Ordens; Dgsembargadores, Corregedo
res , Provedores, e mais Justiças, cumprào; e façào int.eir:unente ~um
priT , ·e guardar este Meu Alvará como nelh~ se .con iém , sena o dúv.ida , 
ou embargo algum , não obsta-nte~ qtlçlesqw$r Leis-, Alvarás, Decretos, 
()U Estilos em contrario · porque todas e todos Hei por derogados para 

C!! ' ' '1 ,. -este eueito sómente, como se dellas , e delles se fizesse especm men.çao. 
~ quero , e Ordeno , que este Al;vará valha, como Carta. passada pela 
Chanceliaria, posto que por ella não haja de passar, e que o seu efl'eito 
dure por -hum, ou muitos annos, s-em embargo da Ordenação, qme o 
"Contrario determina. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Aj Llda aos 
-1~ de Niaio de 1778. ~ ~oni a Assign.:iltura da Rainha, e a do Ministro. 

Regút. nu Secretar·ia de Estado dos Neqocios Estroan
geiros, e da Guerra no Liv. li. dos Decretos varias 
a foi. 144 ver·s. , e lmpr. na Impressão Rlgia. 

*--ii\oO">*--* 

Por Me serem. presentes as infinita.<;: desordens , com que se tem porta
do a1gun8 dos Meus Vassallos, aproveitando-se das leis de Meu Prezado 
Pai, que Santa Gloi"ia Haja, no abuso das mesmas , sendo ellas dü·igi
das , a prevenir , e reparar o defraude da honra ; e procedimento dos Pais 
de Famílias, obj ecto tanto da Minha R eal Attenç.ão, e. c.~ falta de res~ 
deito das Jejs do Direito Canonico, não satisfazendo os Mm1stros do Meu 
8erviço aos Precatorios expedidos deste Patriarchado, e dos mais Bispa~ 
pos do Meu Reino: Sou Servida, e he da Minha Real Vontade, que 
d'aqui em diante as Justiças do Meu Reino faç.ão oumprir os Pre-cate
rios, que lhes forem expedidos das Jusiif(as Ecclesiasti0as, e ás mes~llaS 
lhes dêm. toda a ajuda , e auxilio , que lhes pedirern : e que se abula a 
Carta Circular de Meu Prezado Pat, que Santa Gloria _Haja, a rgsp~i
to dos Pa1oocos não aceitarem D<tnunciações sem consentimento dos Pais, 
ou -pessoas , debaixo de cujo poder vieFem , por ser assim da M-inha Real 
Vontade: para o que Mando á Meza do Desemb<trgo do Paço, o fa~a 

. assim exe.cutar : e no mesmo Tribunal se faça hum Assento, Gom ass1~~ 
tencia Uà Juiz e Procurador ela Coroa e a-uatro AO"gTavistas, e depms 

M ' ' .. ~ . M Se :e- r emetta. peJa lVIinha Secretaúa dGJs Nego cios do R-emo , para - e 
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ser presente, para Eu de huma vez reparar ·os damnos <te tanta conse- . 
.. qu ncia. A Meza do Desembargo do Paço o f~.ça assim executar, e o 
t enha assim entendido. , Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 15 de 
l\1aio de 1778.;::::; Com a Rubrica de Sua lVfagestade. 

Nos Manuscritos de J. de Mello Ft·ei1·e. 

*--l!fc..O">*--* 

EU A RAINHA Façe> saber aos que este Alvará virem ~ Que o Pro
vincial da Ordem da Santíssima Trindade, e Redempçào de Captivos, 
Me representou por sua Petição, qu:e á sua Religião forão conceclidos os 
Privilegias , que offerecia confirmados pelos Senhores Reis destes Rei
nos, e ultimamente pelo Augusiissimo Senhor · :0. José I. , Meu Senhor 
e Pai, que está em Gloria; e por que para se continuar a sua ·observan
cia, necessitavão de serem por lWim confil'mados, Me pedia lhe fizesse 
lVIercê confirmru: os ditos Privilegias, na fórma que ultimamente forão 
confirmados, recommendando-se a sua observancia, assim aos Ministros 
de Jusljça, como aos mais a que tocasse a sua exeçução. E tendo Con
ci'deração ao r eferido, á Informa<(ão <il.o Desembarg·ador Juiz da Coroa, 
á reposta ela Minha Real Coroa , a quem se deu vista, e ao mais que em 
Consulta. da :Meza do Desembargo do Paço me foi presente. Hei por 
b em fazer lVIercê ao Supplicante ele lhe confirmar , como com effeito Con
firmo, e Hei por corfirnados os Privilegjos, que p,e-los Senhores Reis des
tes R einos forào concedidos á sua Relig-ião, na fórma que forão confir
mados pelo Senhor R ei D . José I., M u, Senhor e Pai, que está em 
Gim·ia. E Mando aos Meus Desembargadores do Paço que sendo-lhes a
presentado este M.eu Alvará por Mim assignado, registaclo nas Merês 
e pas~aclo pela Minha Cl1ancellaria Niór da Corte e Reino , lhe fação pas~ 
sar Carta de Corfirmar.(ào dos ditos PrevHegios na confirmidade deste 
Alvará, que se cumprirá como nclle se contém . E pag-ou de Novos Di
r ei tos 3 O r éis , que . se carregará ao Thesoureiro delles no L." 3. • de sua 
~leceita a foi. Q58, e reg-istaclo no L." 33 do Registo geral a fol. ~75 . 
Lisbor \27 de Maio de 1778. :::::: Com a Assig-natura da Rainha. 

Impr. na Impressão Régia. 

EU A R;AINHA Faço saber aos que este Alvará com força de Le1 
vü·em : Que _tendo-se feito differentes Reg-ulações para se acautelarem os 
funestos acc1dentes, que infelizmente tem acontecido, e podem aconte
Cf;l' dos Receptaculos da Polvora nas, casas dos particulares, para nellas 
se vender clandestjnamente em grosso, ou por miudo; e ainda que no 
AlvaréÍ. de nove de Julho qe mil setecentos cincoenta e quatro se tenhão 
sufficientemente acautelado estas perniciosas transgressões , nenhuma 
providencia será bastante para as co.lübir, em quanto a Polvora, que vem 
ele Paizes Estrang-eiros, tiver livre entrada com isenção de Direitos nos 
nos Pórtos dos Meus Reinos, e Domínios; porque a. mesma facilidade 
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da iniroducÇão del'la he· hmna porta, q~1e até o pl'esente se tem· deixado 
aberta, por onde, sem obstacuio, se podem p erpetrar tio pr judiciaes 
abusos, e. extravios de tão perigosas ccnsequenoias : E tendo ig-ualmen~ 
t e attenção a serem as Fabricas estabelecida.s nestes R einos hum dig-no 

· objecto do M eu i11cessante cuidado, e vigilancia, para as p1·oteger, e 
animar · ern, utilidade pública dos M eus Vassa!los, e pelo interesse ~ e be"" 
neficio particular, que resulta aos que nellas se occupào, e dellas vi ... 
vem; Sendo além dis to as Fabricas da Poivora as que ao mesmo t empo 
contribuem para defensa, e segurança dos Meus Reinos, e Domínios ;: 
Em considera<(àO de tudo o rcfe.rido: Otdeno, e Mando: Que o Alvará · 
de nove de Ju lho de mjl setecentos cincoenta e quatro e tudo quanto 
nelle se determina, se fique inviolavelmenLe observando: Que a contar 
do priÍmeiro de Outubro do presente anuo em diante, toda a Polvora fa
bncacla em Paize~ E str<:i.ngeiros, de qualquer qualidade que seja, fina, 
ou grossa, superior , ou inferior , que entrar no Porto desta Cidade de 
Lisboa, ou em qpalquer outro destes Reinos, ~ Ilh.fl.s adjacentes, seja 
avaliada nas Pautas das Alfanclegas pelo proço commurp de vinte mil réis 
o quintal, e delles pague de entr;:tcla vinte por cent?: que toda a que se 
apprehender , sem baver pago os di to~ Direitos, se tome por perdida; e 
o dono della seja conclemnado no dobro do valor da mesma Polvora; tu
do a favor dos Ofriciaes , qúe fizerem a apprehensão , 0).1 no caso de ha
ver Denunciante, se dê metade para elle, e outra metade para .os ditos Ü:f
:fjciaes, .sem que a Minha Real Fa~enda tenha:, outro interesse mais, que 
o dos DireitGJs, que o Genero apprehend.içlo devia ter pago, que os In
t er essados -devem satisfazer. ~ão he porém da Mjnha R eal Inten~ão su
jeitar aos referidos Direitos .a Polvora Estrangeira, que presentemente 
se acha em Portugal, nem tarnb.em a. que os n::tviQs l'vlercantes trouxe-
rem para seu uso, e d~fensa; com tanto que fogo qu~ cheguem ao Porto 
desta Capital, ou a ou..tro qualq1,1er destes Meus R eino$ , a mandem ün
mediatamei'lte, e em dire-itura aos Armazens, ond~ ella se deposita, pa
J:a ser out_ra vez transportada; e não se lhes darão os ultünos despachos 
(Ia sabida; sém que· os ,M,E)stres dos Teferidos navios ·fação constar legi~ 
timamente de haverem meHido abordo delles a mesma quantidade ele Pol
.vora_, ._qiJ.e de[>üsitárão ;· e toda a que se achar: pertencení.e a cada hum 
dos mesmos. nayios, depo]s da .sahida d~lles, se tomar!i por ·perdida; e 
(l d.mn0. della, se a.pparecer, pagará o dobro, como Fazenda desencami-· 
nhada aos Reaes Direi~os . Ordeno, e Mand9 outro sim, que toda a Pol
vo;·a Estra11geira, qu~ se embaTcar n,o P?rto desta Capital, ou em alg·um 
dos destes Reinos , para se transportar as Ilhas dos Açores , Cabo-Ver
d.e e lVIad(:lira, ou para outro qualquer Porto, ou Pórtos dos Domínios 
PoJ.Luguez;es· na: Ame1•ioa', Afrli.ea, e Asia, ,ainda que seja a do uso, e 
uefe12sa clqs uavios, que a tranportarem .pagçq·á igualmente os Direitos da 
sahida _, sobre a mesma _avaliação de vjnte mil réis o quintal; e de toda 
a que se levar aos referidos Pórtos das }Tiencionaclas Cçmquistas, será o
brigado o Dono, ou Conductor della a apresentar Certidões authenticas7 

por onde conste de haver pago nestes Reinos os sobreditos Direitos de 
enirada , e sahida; e legalisada por ~sta fórma, se admittirá a despacho, 
pagando dez p<êH.' cento ele entrada exigi v eis do valor porque correr na Ter
ra. E toda a Polvora E strangeira, que for transpo1?ta.cia aos referidos Pór
tos, sem as méncionadas .~Certi(l0~s, _ou qtLe for ·a:chadar ein, terrêiL ~ - se1n 
haver . pago os sobr~ditos Direi tos , ser,á apprehe.n<1ida, e o~dono della 
condemnado -no dobro elo valor da mesma Po-lvora; -tudo a fav m• dos Of-· 
ficiaes, que fizerem a captura,, ou para s~ repa.ríjr entre e1!8$, e, o De~ 

y 
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nunciante, no caso de o haver; pagando-se tão sómente os Direitos, que 
deixárão de se pagar <Í R eal Fazenda, na fórma acüna det erminada. Com 
a Polvora porém pertencente a navios Portuguezcs, ou Estrangeü-os, 
que por causa do máo t empo, ou por outros aecidentes do mar forem ar
ribados a algum dos referidos Pórtos , se pn<Ücará o mesmo, que acima 
fica dei.ermjnado a r espeito do deposito cl.a que pertence ao uso, e de
fe:nsa dos navios lVfercantes, que entrao nos Portos de Portugal. Orde
no, e Mando outro sim , que toda a Polvora fabr jcada nas Fabricas des
te Reino possa ser transportada de huns a outros Pórtos de,IJe, e da tp.es
ma sorte aos de todas as Conquistas Portuguezas, sem que em huns, e 
ouitos pague algum .Direito de entrada , ou sabida , e qne com elJa se 
possa negociar, e ü·aficar no interior das mesmas Conquistas; observan
do-se porém a respeito das cautelas, com que se devem fazer as conduc
ções , vendas , e comme1·cio da r efer-ida .Polvora , o que se acha determi
na:do para ' estes Reinos no Alvará de nove de Julho de mil setecentos 
cincoenta e quatro , ·O qual Hei por bern que t enha toda a sua força, e 
vig·or nos Domínios desta Coroa, para nelles se executar em tudo aquil
lo, que for applicavel-, em quanto Eu assim o ~ouver por bem, e nào 
mandar o contrario, ou der s0bre esta maieria as Providencias, que me
lhor me parecem. 

Pelo que: Mando á Meza do Desemharg;o do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Conselho da Fazenda; Junta dos 'fres Estados; 
Conselho Ultramarin0; Reg·edor da Casa da Supplicação; Governador 
da Relação, e Casa do Porto, e das Relações da Bahia, e Rio de Ja
neü·o; Junta do Commerci0 destes Reinos, e seus Domínios; Vice-Rei 
e Capitáo General de Mar , e Terra do Estado do Brazil, Governado
r~s, e Capitães Generaes, e -quaesquer ou-bros Go;vernadm·es do mesmo 
Estado? e mais Ministros, Ofriciaes, -e P essoas delle, e destes Reino 
que o cmmprà0, e guardem , e 'faç-ão Ül·'l?e':iramen-te cumprir, e guardar' 
como nelle se contém. O qual valerá como 'Carta pasEada pela Chance]: 
laria, porto que por ella n ão -passe, ainda que o seu e'freito haja de du
r ar mais de hum anno, não obstaR te as Ordenp.ções , que dispõem o con
ir<u}o, e sem embargo de qnaesqu.er Leis, Reg~·mentos, ou Disposições, 
que igua1meBte ordenão o co-ritr<'Lno, as qua:es Hei iam~e1n po1· deroga
clas para este e/feito somente, :ficando alü1s sempre em seu vigor; e es
te se registará em todos os lugares, onde se costumão regis-tar semelhan
tes Alvarás, mandando-se o orig·inal para a Torre do Tombo. Dado na 
Palaci0 de Quéluz aos 13 de Julho de 1778. (1) ::::::: Cem a A.:ssignatura 
da Rainha, e a do lVI:inistro. 

..:. 

Re_qút. na Secretaria de Estado dof Negecios da llfm·i
nha , . e Domínios Ultramarinos no Liv. das Cm·tas , 
Patentes ., e Alvarás , a fol. 43., e lmp1•esso na 
Impressá!J Regia . 

T end~ mandado fazé--hum -nov0 Codigo , e Compilação das Leis do Rei
no, em que .. se reg,ule a legislação mais conviente aos lVlens Vassallos; 

---,------------·-----
(L) - V.id: o AJ var.á do V' de Outubrt>'•de.ste :!In no. 
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e sendo-Me presentes as dúvidas, embaraços , e questões , que se agi
tão sobre a intelligencia, e execução de muitas Leis extravagantes, que 
convém examinar com mais exacta averiguação; e porque na demora 
que houver, em quanto sobre esta importante materia se não determü1a 
o mais justo , para se concluir , e publicar no mesmo Codig·o, não de
vem continuar os prejuisos, que resultào das sobreditas Leis: Hei por. 
bem , e por modo de Providencia interina, que só durará até á publi
cação do referido Codig·o, suspender, e declin·ar algumas !ias ditas Leis 

· na fórma seguinte: Pelo que pertence ás },.eis Testamen~arias : Sou ser
vida suspender a Disposição da Lei de yinte e cinco de J ullio de mil 
setecentos sessenta e seis; ficando sómente em observancia· o Paragrafo 
decimo della: Com declaração porém , que os Alimentos , ou Terças 
vitalícias, que pelos Pais, Testadores, ou Doadores forem deixados, 
ou doados ás Pessoas nelle contempladas , se não reduzão a taixa limi
tada, e certa; mas que, sendo em sua vida, fique a arbítrio dos mes
mos Pais, Testadores, e Doadores a quantia ., que bem quizerem de
t erminar: Igualmente ficará suspensa a Lei do prim~iro de Agosto de 
mil setecentos setenta e quatro para não ter observanCia alg·uma : E Or
deno outro sim, que na Lei de nove de Setemb!·o de mil setecentos ses
senta e nove fiquem suspensas as Disposições dos Paragrafos prim~iro 
até o nono inclusivamente, com os Paragrafos decimo oitavo, decimo 
nono, e vigesimo prnneiro; e os Paragrafos vigesimo setimo, vigesimo 
oitavo, e vigesimo nono; e a outra Lei de vinte e tres de Novembro de 

·mil setecentos e setenta, que com este concorda, para que não tenhào 
observancia alguma; g·uardando-se pelo que respeita ás ma terias, de que 
se trata nas di tas Leis , e Paragraios suspensos até á promulga€tão do 
reÍerido Codigo , o que se dispõe , e determina nas Ordenações do Rei- · 
no ; e ficando tudo o mais , que se contém na sobredita Lei de nove de 
Setembro, em seu vigor , e observanda. E considerando igualmente o 
quanto necessitão de se declaran::m, e moderarem as duas Leis de dez
esete de Agosto de mil setecentos ser;;senta e hum: Hei por bem Orde
nar, que se não observe o Paragrafo primeiro de hum a dellas, ' em que 
se ordena, que ás Filhas das Casas mais distinci.as, de que nella se tra
ta, se não adjudiquem as Porções legitimas; visto que desta Providen
cia não resulta a conveniencia, que nesta Lei se considerou ; nem esta 
he tal, que possa permittir a privação das legitimas devidas por Direi
ia commum geralmente recebido: E Ordeno igualmente, que além do · 
1·eferido fique suspensa a disposição dos ParagTaJos segundo, e terceiro, 
como consequencias do primeiro: E declarando . o Paragrafo setimo da 
mesma Lei, que nem regulou o valor das Joias Esponsalícias, nem or
den0u a observancia, ou derogação do Capitulo decimo sexto da P.rag
matica de vinte e quatro de Maio de mil setecentos quarenta e nove 
não sendo conveniente o deixar nesta materia huma ampla licença á vai~ 
dade, e ao luxo: Determino, que nem os Noivos, nem seus Pais pas
sao dar cousa alguma, por qualquer motivo, ou occasião que seja, ás 
suas Esposas, ou de seus Filhos, que nào seja nos dias da primeira vi
sita, e das Escrituras; e que as J o ias , e ornatos , que em taes oc~asiõ~s 
se derem , nunca possão exceder o valor de oito mH cruzados : FICando 
porem a arbítrio dos Noivos, ou de seus Pais escolher a qualidade, e 
número das referidas Joias, em·natos; com tanto que. todas não excedão 
o sobredito valor dos oito mil cruzados : E com esta declaração ficará 
tudo o mais, que se contém no referido Paragrafo, em seu vigor; e fi
carão os TransgTessores delle sujeitos á Disposição ge1·al do mesmo Ca-

y ~ - . 
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pitulo decimo sexto da Pragmatiea. Semelhantemente 01~deno, que se 
suspenda a disposi<~ão do Pe:"tragrafo seg·undo da elUtra Lei da mesma da
ta de dezesete de Agosto ele mil setecentos sessenta e hum ; por se ha
vet· ·conhecido , que o que n~lle se determina por economia, se co.nver
teo em maior despeza , e incommodo : gm1rd.ando-se em tudo o mais o dis
posto nas mesmas Leis . E havendo outro sim respeito a que a desorde
nada cU:biça, e org·ulho de mu-itas Pessoas tein pervertido os justos fins 
das Leis de nove de Ju.lho, e de quatorze de Outubro de mil setecen
tos setenta e tres: Mando, que d'aqui em diante sómente se observem 
os Paragrafos unclecimo, e duodecimo da Lei de Julho'; ficando em tu? 
do o mais suspensa a observancia das referidas duas Leis: Com decla,.., 
ração porém, que a respeito das Fazendas, que já estivessem encrava,.,. 
das ao tempo da Promulg·ação das mesmas Leis, se poderá ainda reque
rer a adjudica<tão pela Meza do Desembargo do Paço, quando o prédio 
encravado nã<? exceda a quwntia de duzentos 1:nil réis ; ou esse prédio 
encravado não. tiver igual , ou maior valor do que'- aquelles , em que se 
achar encravado: E se porém houver caso, em que haja algum de maior 
valor, que ainda assim a respeito da propriedade, em que está mettido, 
se possa considerar de menor importancia nos termos da Lei : A sobre
dita Meza do Desembarg·o do Paço Me poderá consultar a \lnião deUe; 
e o mesmo se praticará a respeito dos prédios contíguos, no caso espe
cial sómente de serem necessarios para se incluírem em algum grande 
edificio, ou para entrarem em alguma consicleravel propriedade, mura~ 
da; e isto coro os unieos fins de evitar grande deformidade, ou grande 

' defeito no delineamento dos referidos Edificios, e Fazendas: E que pe
lo que toca ás avaliações, que para estes ., e outros semelhantes elfeitos 
se houverem de fazer d'aqui em diante, se regulem os vinte annos pre
teri tos pelo rendü:nento, que tiverem ao tempe> da avaliação as fazendas, 
que se ava]ião, sem attenção ao dos annos anteriores, em que podião 
valer menos. Ultimamente por me constar que convem' extender esta mes
ma Providencia a respeito das Leis de oito de Fevereiro de mil ~et&
centos setenta e cinco , que deo nova fórma ao modo de se tirarem as 
Resideneias aos Bachareis, que servem nos Lugares do Reino, e Con
quistas , de que resu] tão embaraços 7 que se não podem vencer sem pre· 
juiso dos mesmps Bachareis, e detrimento dos Póvos, e da outra Lei 
de cinco de Setembro de mil setecentos setenta e quatro, que tirou a 
Jurisdic~ão de servirem os Vereadores e1J?. lugar dos Jnizcs de Fóra im
pedidos; no que a experiencia tem mostrado · se pr~judica gravemente á 
a.clministração da Justiça: Hei por bem suspender da mesma fórma a ob
servancia das ditas duas Leis até á nova Legislação : Guardando-se in
teiramente a estes respeitos a Ordenação do Reg·imento, e prática do 
Desembargo do Paço: E Hei outro sim por bem ., que as Leis de vinte e 
hum deMaio de mil setecentos çincoenta e hum; e de vinte deJunh.o de 
mil setecentos setenta e quatro , em quanto mandão, que todos os móveis 
penhorados se levem ao Deposito público , só se entenda, e observ,e em 
quanto ás pe~~as de ouro, prata, e outros metaes de valor, e ás pedras 
preciosas; .e que o resto dos móveis possa ficar em depositas particula
res á convenção .das partes, e arbítrio dos Juizes: Declarando _para este 
effeito o detcrrnmado nas mesmas Leis . E para se evitar ioda, e qual
quer dúvida, e embara:ço: Mando que baixe assignada pelo Visconde de 
Villa Nova da Cerv.eir.a, Ministro , e Secretario de Estado . dos N eg·ocios 
do Reino ,- huma Cópia de todos os Paragrafos da:s Leis , de que neste 
Decreto se suspende, ou se .declara a observancia : e que semelhante Có-
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pia, assiánada pelo Secretario da Meza do D~~efubargo do Pa<io, se in
clua na:s Ordens, que se houverem de expedli· em \:irtude do :mesma, De-: 
ereto. 'Fodas estas Mi:nhas Reaes Resohlt;,Ões se gl!lai\·da1'ào d:a da·ta des
te em diante sem reG·ji)eito alg-um ad preteri to.; ~ pa:tra que <,~. pr.esente 
mudança nào dê occasião a nov.:as. Causas: Sou seni<da Orden<:~-r, que 
a ning-uem seja permiitido intentar ·de _nov.u aGcào alguma sob1·e o . .ü.i"" 
r eito, que lhe podià.o dar as Leis suspensas , ainda com o motivo de 
a ter adquirielo eJ;n tenw0 habil : P.orqtu~. em bei~e~ci0 do aooeg·o público 
Hei rwr peremptas, e extinctas as ditas a~ções: Ordenando, ' que, quan~ 
to ás Causas já finda~, e extmcLas, ou SeJa pOl' sel)l.teLJ.~as Judiciaes, qué 
pa:ssarào em julgado, ou seja por amigaveis iransacções legitimamente 

· ee!ebradas., fique o j Lllg·ado nas dl.itu.s Oausa~ em toda a sua 'força, e vi
~;or; quanLo pm<ém á8 que estão ainda pe?dentes pol' v-ia de Appelaçào 7 
ou Aggravo ·, adaptando nesta pfl.r te as Disposiçõ~?s dp Direito Ro~ano :
Sou servida, que naq~'ellas Causas, em que na Primeira Instancia se ti
ver dado a ultima. se11lença, sejão j !ll~;adas na superiOJ.· ~a conformidade 
elas Leis, que ao tempo, em que se proferio a d~ta sentença, esta vão 
ep1 observancia; e naquellas, em que ainda nàu a houver , se julguem 
conforme a Minha prt3seute Real Doterminaçào. E especi:ficanâo mais 
esta mesma Declaração \'}._respeito das legitimas das Filhas das Casas di~
tindas: Hei por bem declarar, que se lh.es adjuclicaa~àQ não só as ql!-e lhes 
acontecerem pe1a mor~e clos JP.ais fa1ec~td®s d.eJ.:loi.s aLa data· deste, p~sto 

.que já estejào Casadas; mas tambam quando os Pais falecessem ante·s., 
no caso que _os Inventarias se nao achem feitos, e sentenciados em Jui ... 
zo, ou conclniclos por acordo, convenção, e amigavel ajuste dos inte.
ressaclos, sendo maiores ,; porque nesta c'Írcunstancias está já s-qspensa a. 
obervaneià dà Lei, quando se profere a sentença, ~ faz a adjudicação. 
A Meza elo Desembargo elo Paço o tenha assim ,entendido, e faça execu ... 
tar, manclancla expedir as Ordeus ne~essarias. Palacio de Quéluz, em. 
dezesete de Julho de 1778. :::::: Com a Rubríc11 de Sua Magestade. 

. r 
COPIA DOS FARAGI\AFOS DAS LEIS, E AL V ARAS;· 

QUE POR DECRETO DE DEZESETE DE JULHO DE MIL SETECENTOS SETEN

TA E OITG SuA MAG-ESTADE FOI SERVIOA ORDENAR sE susPENDA INTE

RINAMENTE NA SUA OBSERV4NCIA 1 OU A CONTINUEM A TER COM A MO~ 

DERAÇÃO 1 OU DECLARAÇÃO, QlJIE NO MESMO DECRETO SE DETERMINA. 

Lei de 2 5 de Junho de 17 6 6 , que teve por ohjecto declarar, e ampliar as 
Leis ordenGdas a cohib?"r as fraudulentas , e ímpias negociações· de Tes
tamentos, e ultimas vontades j e Alvará do primeiro de Agosto de 1774 
pelo qual se .proMbfrão de futuro , e a'nnulláT.ão de preterito todas· a; 
convenfr·Ões celeb. ·adas sobre as heranças, que por e.ff-eito de outras Leis 
se achaváo deferidas aos he1·dáros legitz'mos , .com providencias contra 
as extor:sóes ·dos cabedaes alháos. 

E ST .AS Leis fi cão suspensas , e sem obser:vancia alguma , except~ndo 
o :Paragrafo Decimo t<la dita Lei de !25 de Junho de 17.66, com a De
dara'íão , <que se 0rdena no DeGre.to aoima 1·.eferido de 17 de Julho de 
!1.778. . 

§. X. " Exceptuo -da mesma sorte .em terceiro, e ultimo lugar os A~ 
" limentos , q-ue os Testadores dei::s:arem a seus Filhos , Irmãos , Primos 
'' -eom Irn'l.àQs , .ou Sotb.únhos , :filhos de 1rmàos , qqe eti.ti:verem nas .so.,. 
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" breditas Communidades, Seculares, ou Regulares = com tanto porém 
" que os referidos Alimentos sejào vitalícios, e :não excedão nunca o va
" ler de cincoenta mil réis em cada hum anno nas Províncias da Estre
" madura, e Além-Téjo; de vinte mil réis nas outras Províncias de Por
" tugal, Reino do Algarve, e Ilhas adjacente~; e de sessenta mil réis nos 
, Meus Domínios da Africa, Arnerica, e Asia. , . 

Este Paraqrafo Deeimo tem a declaração seguinte. 

Com declação porém , que os Alimentos , ou Tenças vitalícias , 
que pelos Pais, Testadores, ou Doadores forem de:ixados, ou doados ás 
P essoas nelle contempladas, se não reduzão a Taxa limitada, e certa; 
mas que sendo em sua vida, fique a arbítrio dos mesmos Pais, T esta
dores, e Doadores, a quantia que bem quizerem determinar. 

Lei de 9 de Setembro de I 7 6 9 , que ampliou as Dísposiçóes da Lei 
de 2 5 de Junho de 1 7 6 6. 

As Determinações desta Lei :ficão suspensas, qesde o ParagTafo 
primeiro até o nono inclusivamente : com os §§. XVIII. XIX. e XXI. 
E os §§.XXVII. XXVIII. e XXIX. 

§. I. " Nenhuma Pessoa, de qualquer estado, e condição que seja, 
~' t endo Parentes até o quarto gráo inclusivamente, contado conforme o 
~' Dúeito Canonico, poderá dispôr em ultima vontade de todos os bens , 
" que houver herdado em prejUlzo, e sem consentimento dos ditos Pa
" rentes, a quem .a sua herança se haja de volver ab intestato. Não ten
" do pqrém Filhos, ou DescEndentes, poderá então dispôr dos bens, que 
, houver adquirido pelo seu trabalho, industria, serviço, ou que houve
" rem sido deixados, ou doados; com tanto, · que a sua Disposição não 
" seja absolutamente livre; mas sim, e tão sómente restricta a escolher 
" entre os ditos Parentes, aquelle, ou aquelles, que lhe forem gratos. E 
" todas as Disposições feitas contra esta jmpreterivel fórrnà serâo nullas, 
" e de nenhum efleito. 

§. II. , Aquelle Testador, que tiver Fill1os, ou Descendentes, e ti
" ver sórnente bens, que haja herdado, poderá com tudo dispôr da Ter
" ça delles em beneficio de algum desses Filhos, ou Descendentes , que 

~, lhes haveriao de succeder, morrendo intestado. Porém se tiver bens 
" adquiridos por qÚa1quer dos sobreditos modos , poderá livremente dis
" pôr da Terça delles , ajuda a favor de Pessoas estranhas. 

§. III. " Os outros T estadores, que não tiverem Parentes dentro do· 
" quarto gráo , poderão livremente dispôr de ametade dos bens heredita
" rios, e de t odos os adqujridos, como bem lhes parecer. 

§. IV. " O lVIarido, ou Mulher se reputarão sempre por Parentes, 
, para cad~ hum delles poder deixar ao que sobreviver o uso fruto · do 
, T erça, am?a quando não haja bens, que não sejãohereditarios. E não 
, havendo Filhos do Matrimonio , poderão r eciprocamente deixar-se a 
, propridade da mesma Terça. . 

§. V. '> Para fazer cessar o sobredito combate, que se infureceo en
" tre os Juizes Executores da Minha Lei Testamentaria de vinte e cin
'> co de Junho de mil setecentos sessenta e seis; e para occorrer aos 
, damnos , que delles se seguírão = Declaro por nullas , e de nenhum ef
" feito. todas, e qua.esquer Sentenças., que desde a publicação da mes
" ma L ei se hajão proferido com espírito contrario ao seu genuíno sen-
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" tido, e o veedadeiro espírito acima declarado. E 1\!!arrdo, que se re
" calhao, e por ellas se nào faça obra alguma ; c que Lcndc-se feito, se 
" reponh.a cor~o es tabelecida em falsa causÇt, . e contra a nisposição da 
·'' scbrechta Lei; sem que as refen clas Sento~1(tas possào produzir effeit0 
, a favor dos que as alcançarão, nem p1·estar impedimento á.s oliltras Par
" tes , contra quem se houverem proferido. 

§. VI. " Por quan to tem chegado aos ultim.os excessos a d.esol dem, 
, e a deslruma~idade , com que nos T estaJI;J.c.ntos se costuma quotidiana
" m<ente (debaixo dos pr /;ex tos de Causas pias, e Bens da Alma) abu.:.. 
, sar ímpia, e intoleravelmente da fraqueza, e desacordo do~ Testado
" res, preoccupados com as funestas cogitações da vida, e da morte, a-s 
, quaes se lhes representao mais vivamente no ActÇ> d1:1 Testar p.elQs. qu~ 
, os induzem a lhes ahandomwem os beRs , de que já não p0dem apro
" veíLar-se, corno ordinariamente abandonao, a pe!laJ.' d0 Direit0, e da 
, miseria dos ParentP'3, a quem a razão natural, e caridade Christà os 
, mandão conferir : .Determino, que d'aqui em diante ninguem possa 
, dispôr a titulo de Legados pios , ou de .bens <da Alma , de mai~ do qu.e 
'' da terceira parte dn. Terça dos seus bens, ou estes s.ejão he.r13diLari0s, 
, ou sejào adquiridos: E iste debaixo da mesma pena de nullidad.e. . 

§. VJI. " A referida terceira pa-1\te da T erça se entendera po.l'ém de. 
, tal sorte, que nunca possa exceder a quantia de quatroc.entos mil réis , 
, e mais . não. Por exemplo : Importa.Rdo a terceiro parte 'da Terça em 
, seiscentos mil réiS, e d'ahi para cüna, nunca poderá' suhsisl.ir a Ois
" posição Test:1mentaria a titulo de Piedade, ou ·de_B.ens da .Alma, em 
, mais do que até os ditos ,quatroeentos mil réis sómente. O mesmo se 
, observará pelos Herdeiros legiiímGs daquelles, que morrerem intesta,.. 
'' dos , a respeito dos suffragios , que lhes parecer fazerem a benefici9 
" das Almas dos Defuntos. 

§. VIII. " Exceptuo porém desta geral restricção es Leg-ados .deixa
" dos 01:1 á~· Casas da Misericordia, ou aos Hospitaes, pai·a Dotes de 
" Orfàs, cura de Enfermos , sustentação de Meninos expostos, ou .a ~s~ ' 
, colas, e Semina'l"Íos de creação, e ·educaçã<D da Mocidade .; porque es
" i es legados podarão valer, cabendo na Terça , até a quantia de oito
" centos mil réis. E sendo de maior quantia, recorrerão os Testadores, 
, ou L eg·atarios eí, Minha Real, e i~meàiata Provicl!encia , pai·a lh.es I) e
" -firü·· c0nfirmando o excesso do• Legaclo , cle que se tratar , .em todo; 
-, ou: e~n parte, conforme as circunst~.ncias .de ca~a .hum dos casos oc
" correntes , se me parecer que para Isso c~;mcorre JUsta causa.-

§. IX . , Para evüar as fraudes , que ordinariamente se ,costumão fa
" zer pelo meio de Doações Causa, mortis : Mando , que .debamo da mes~ 
, ma ·pena de nullidade, ning·uem possa disv&r pGr via de Doação Cau
" sa mortis de mais do que lhe fica por esta Lei permiUido para .dispôr 
, por :via do Testament@: Reputando-se sempre para a próhibi~ão as 
-, Doações inter vivfJs com a reserva de uso, e fruto em vida por Dç:>a
(" ções Causa mortis , sem · differenç'a: alguma. 

(J:uan1.o ao preterito. 

§. VIU. " Sendo e:xorbieante, que <0s Instituidi!H'es de Capellas fu~
" dadas ·sem preceder a Authoricl.ade Re•Yia dépeis de Íil:auda.rem a M1.., 
" n~a Cewa nas Sizas, e nas outras ün 1~0s:iÇões publi?as, em -quanto ~s 

· " ditas Capellas andarem pelos Admin'Ísüadores pa,rtlcula~·;s '~ .exten.Glao 
" as ·&·u:as <Ois-p0s-ições a g1·avarem tambe~n a.mesma Coroa p. g·.ra~aila até 
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.,, para o tempo, em . que as mesmas Capella_s se d~irolyêm: Ma,ndo, qu7 

., todas as que se achão devolutas, e d'aqm em d1ante se devolverem a 
·" Coroa · ou por commissos, ou por serem vacantes, se entendào, e fi
" quem kvres, e izentas de .todos os encargos nellas ünpostos , não ha
" vendo precedido para as imposições clellvs Authoridade R egia. 

§. XIX. , E porque tambem n_ão póde ser compativel com a boa ra
" zão, que ao mesmo tempo, em que a S omta M aclt·e Igrc:ja se conten
" ta com a Decima dos frutos, perümda qualquer Intstituidor p:trticular 
., opprimir perpetuamente os seus successores com maiores encargos : 
., Ordeno, que os actuaes gravames , que exceQ.erem a decima parl~J do 
, rendimento liquido dos bens encapellados, sc:jão, e fiquem desde a pu
" blicação desta em diante abolidos, reduzindo-se os sobreditos encar
" gos á dita parte decima sómente. O que com tudo se entenderá em 
, quanto· Eu assim o ~ouver por bem, e a causa pública o puder per-
" mittir. . 

§. XXI. , Ao mesmo tempo foi na Minha Real Presença pondera..: 
, do , que as Propriedades de casas, os fundos de terras , e as Fazen
" das , que forão creadas para a subsistencia dos· vivos , de nenhuma 
, sorte podem pertencer aos Defuntos : Que nem ha razão alg-uma, pa
" ra que qualquer homem, depois de morto, haja de conservar até o dia 
, de Juizo o domínio dos bens, e fazendas, que tinha quando vivo: Que 
, menos a póde haver; para q:ue o sobredito homem pertenda brar pro
" veito do perpétuo incommodo de todos os seus successores até o fim 
, do Mund?: Que se isto a~sim se admittisse, não haveria hoje em to~ 
, da a Chnstandade hum sQ palm0 de terra , que pudesse percencer a 
, gente viva, a qual da mesma terra se eleve alimentar por Direito Di
" vino estabelecido desde .a creaçào do Mundo : Que as causas publicas 
, do aug-mento, e conservação das Casas Nobres, s~ndo as unicas cau
.,, sas, com que se tem 'permittido os Vínculos, aliàs prc:judiciaes ao 
, Commercio dos Vassallos, de nenhuma sorte podem applicar-se ás Ca
.,, pellas insignificantes ; q,ue nem podem principiar famílias no Tercei
" ro estado , nem conservar o decóro das que ji se achão elevadas aos 
.,, gráos da Nobreza;_ servindo sómente_ as ditas Capellas insignifican~es 
, muito pelo contrarw de carusarem mLuto frequentes e!fibai'aços aos que 
.,, possuem Terras, e Fazend'as, para não poderem a.la.rgallas, e ampliai
" las , aos fins de as fazerem mais uteis ao público , e mais Nobres pará 
, as suas famílias , sem que sejao impedidos pelos innumeraveis estm
" vos , c.om que a cadill passo lhes obstao este$ chamados V inculos de 
, 'pouca importancia: Que a tudo o referido accresce fazerem os sobre
" ditos encargos, com que as ·Casas, e Fazendas das sobreditas Capellas 
" se achem na maior parte ja perdidas, deturpando as Povoações do Rei
" no com montes de ruínas, e privanq.o a Agricultura dos seus fi·utos 
" com prejuízo público. E attendendo a estas justas causas : Esta~e]eco 
, por huma parte, que todas as Di$posições, e Convenções causa mo~
" tz·s , ou inter v~·vas, em que for instituída a Alma por herdeira, sejã.o 
, nullas, e de nenhum effeito: estabeleço pela .outra parte, que os bens 
, de todas as CapeUas, ou Anniversarios, . cujos rendimentos depois 
, de deduzidos os encargos, não importarem cem ·mil réjs an~uaes e 
, d'ahi para cima na~ Províncias do l{ei!lo? e quzentos nüJ réis 1 e d'~hi 
, pa:r.a cima nesk1. Mmha Corte,. e Provmc1a da Estremadura, sejão r e
" putados, e julg-ados por bens hvres '·e ~esembaraçados, não obstante.s 
, as Vocações ou Clausulas das InstJtmções , pelas quaes os referidos 
, bens_ s.e ac:ha~·em V incule:tdos , e assim abusivamente tirados do· commer
" cio humano contra a utilidade pública. 
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§. XXVII. " Muitas vezes tem chegado_á Minhá Real Pt·esença vi
" v as , e repetidas queixas das grandes deteriorações, ~ subsf'q oen tes 
" ruínas, que se tem seguido ás c_asas dos Meus Reinos de segundos, 
, . e ~~t·ceiros casamentos feitos por homens, 1ue depois de te1·em estabe
" lec1d'o as suas casas com lwma numerosP Juccessão, casão segunda, e 
" terceira vez sem necessidade, prejudic .ado gravemente, -e até aban
" danando os Filhos do primeiro Matrirn0nio, para interessarem os do 
" segundo por importunas instanc·ias dasMadrastas. E afim de que ces
" sem estas desord ens tão prejudiciaes ao augmento das Familias, que 
" contém utilidade pública: Estabeleço , que todo o Pai de Familias, 
" que casar segunda vez , tendo Filhos do primeiro Matrimonio , seja 
" obrigado a fazer Inventario dos bens móveis, semoventes, de raiz, e 
" Acções, que tiver ao tempo do dito segun-do Matri monio, e assPgu
" rar com eaução det indemni.dade as legitimas, que nos taes bens toca
" rem ao Filho, ou Efil h s do dito pritneiro Matrimonio; de sorte que não 
" possào distrahir-se, .:;; menos alhear-se por qualquer titulo que ·seja:. 
., Prohibindo, como prohíbo, a communicação dos referidos bens peJas 
1' segundas N upcias: E tudo o refúido debaixo das penas de sequestro, 
" e nullidade dos Contratos, que se fizerem para as alheações das sobre
" ditas legitimas, as q uaes gozarão do privilegi o dus bens dotaes, desde 
" a primeira hora do falecimento das primPiras Mulheres. Havendo nes .. 
" tes casaes Prazos, que st>jão vitalícios, ficarão pelos factos .dos segun
" dos casamentos 1pso jure nomeados nos Filhos Primogenitos; retrotra
" hindo-se esta legal nomeação ao tempo do fal~cimeo(o das Defuntas 
" suas 'Mãis; não obstante quaesquer Nomeações, que depois delle se ha....1 
" jào feito, não havendo estas sido a favor de algum dos Filhos do pri
" meito Matrimonio. O· mesmo Ordeno, que se ubserve nos Morgado~ 
" de livre nomeação, sendo regulados pelo referido Direito dos Prazos 
" vi talicios. 

§. XX VIII. '' Permitto com tudo, que os outros bens adquiridos de
,; pois dos segundos, e terceiros Matrimonios, se possão communicaren
" tre os Conjuges, e computar pa·ra as legitimas dos Filhos, com tanto 
" que as Terças fiquem sempre pertencendo áquelles Filhos do primeiro 
, Matrimonio, que aos Pais comrnuns parecer nomear. 

§. XXIX. " · Ainda tem sido mais prej udiciaes as desordfns causada~ 
· , pelas Mulheres, que ficando vi uvas com Filhos, ou com Netos, se dei

" xão alliciar para passarem a segundas Nupcias pelos vadios, e cubiço
" sos, que não buscão o estado do Matrimonio para os santos fins, que 
, . a Igreja ensina, mas sim, e tão sómente pa~a se arrogarep1 a admi
'' nistraçào, usurpação, e delapidação dos bens das ditas Vi uvas; e do~· 
, Orfàos seus Filhos, ou seus Netos. Ohviando . ta rnbem aos quotidianos 
, clamores dos opprimidos com semelhantes casam entos: Estabeleço pri~ 
" meiramente, que ,todas as Mulheres, que tendo Filhos, ou Netos, pas
" sarem a segundas, ou terceiras Nupcias em idade de terem ainda sue
" cessão, sPjão desapossadas dos bens das legitimas Paternas, e lVlater
" nas desses Filhos, ou Netos, e de quaesquer outr-os a elles pertenceu
" tes, nomeando-se para elles pela Meia do Desembargo do Paço hum 
" Administrador chão, e abonado, no caso de serem menores; ~sendo 
" maiores , se lhes entregue desde Jogo tudo o que lhes pertenceria ' se 
" mo1·tas fossem as referidas Mãis: Estabeleço em segundo IugaL"' que 
" com as referidas Mãis se pratique inviola~elmente a Ordenal(ão, que 
'' lhes· prohibe as Tutorias, defendendo como defendo, que para esse e~-
1, feito se passem Provisõe~S que não sejão detern1ioadas por Ordem M1,... . ' z 
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, nhá. especial em alguns casos ·d·e taes1, e de tão pa!'ljcl!llarés circums
" tancia-s, que me possãb mover a moderar neHes esta .Minba geral D~spo
" si<!tão: Estal_>eleco em têr.ceiro lugar., ql!l;e fica•tHdo ás·dita·s Vi~t>1vas salvo: 
, o uso, e frMto das suas TNças para se:us alimentos, p0ssão ter para 
, dellas dispôr por mo11te a m~sma lriberdade , · que assima deixo aos Ma
" ridos segunda vez casados: Estal•lClf'ço em quarto, e ultimo · lugar a 
, res'peito daq11ellas, que entre as di~as Mulht:"res casare1n , dep0·i1s me 
, ha\'erern cumprido os sincoer:lta a JOD@S, nos q_uaes cess<!- a fecundidade) 
, que não possa have·r communi€a~ão. de beros a favor <dos Esposos, que
" as buscão pela cubiça, del1es; mas aliltes pe~o contnario sejâ(i) os. be-ns, 
, que ellas possuir-em, invemlariados ao tempo dos MalrÍmçJDios, e lh es 
" seja prohibida dt•O.a~ixo da pena de nulliüade toda a all.i_ação delles; e 
, toda a contracção de dividas, pat\a, os fazereno execu•tar por el•las, tlo
'' mo ordinariame'Eite costuma sll.lececder, reservando-se-lhes o uso, e fru~ 
, to em sua vida, salva a substa:r.wia til'Os mesm0s bens a fav@r dos Her
, . de-iros legitin10s agnados· , ou cegnados, e a liberda-tte de pmderen'1 tes-. 
,y Lar das Terças nos termos babeis, que por esta Lei 'feruho clellermina
':r do, declarando assim a Ordenação, qu e disj!lÕe sobre esta ma leria, e: 
, mandando qlile se não p0ssa entender de outro algum JUII!ldo. 

Lei de 17 de Aqosto de J.76'J , que'abol'io as le.gitim.as, e dotes das. Filhas. 
- ilas Cases prineipaes destes ReinfJ s, occorrendo á decente sustentação, 

e estad9 das mesmás Pilhes em C(i)'l!ftmurn beNtjicio da Nobreza. · 

A Determinação. des Paragrafos primeiro, segundo, terceiro , e 
setilno desta Lei fica suspensa. 

§. 1. , . Detf·rmino. que as lle!lanças das Pessoas, que tiverem o Eo ... 
,,. ro de M'oço da Minha Casa, e dahi para cima, e que com elle poss.mi ... 
" rem bens vinculados, e · da Corôa, e Ordens , que juntos. excedão a 
" tres contos de réis de renda annual, e nos bens das mesmas. heranças 
;, que na fôrma de Direito são partiveis entre Filho~, e Filhas; da pu: 
" blicação desta Lei em diante s-e dividão sóme(i)te pelos primeiros ·, sem 
" dos refer-idos bens· se adjudicar causa alguma as. seg-undas, ou seja Jilnr 
" titulo de legitima , ou ' de d,ote , ou debaixo de qualquer outra 
" rlellomin'ação, por mais especiosa que seja. · · 

§. li. " Para que com tudo não succeda carecGrem as sobreditas Fi
'' lhas dos · rneiús nece,ssarios para se alimeÍ1tat'f>CJ?' em quanto viverem. 
"com seus Irmãos, e Parentes n.as casas dos Pais, ou Avós communs, 
" serão os mesmos Irmãos, ou Parentes obrigados a alimentallas com de.,. 
" cencia, ou pelas quotas partes dos rendime·ntos das · legitimas,, que lhes 
" tocariào por Direito, havendo-as, as quaes serão sempre adjudicadas 
" po·r raleio com esle encargo, Real, ou pelos bens dos Morgados dos 
" r~feridos Pais, ou A vós c(!)mmuns , o,nde não chegarem os bens allu
'' d1aes , . que pela sobredita fórma se houverem repartido pelos Filhos Va-

ru I 

, roes. 
§. I I I. " Querendo as mesmas Filhas mudar de estado, se lhes assis

" tirá nesta mesma conformidade com o que lhes fôr necessario pal'a a 
, sua accornmodaç;'ío, segundo as faculdades dos Irmãos , ou Parentes, 
, que as tiverem a seu cargo. ' 

§·. ·V li. " Occorrendo ao . clecente ornato das sobre.ditas. Es.po.sas no 
, tempo, em que passarem' ao estado dei lVJalriinonio, e á congrua sus
'' tentação, que para o estado viduaJ lhes devem fazer segura ·as Casas, 
~,. oncl:e entrarem para con.t,.inualla.s: Deteqnino ,. em quanto ~o referida 
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" ornato, que este se faça por conta dos Esp.o" ~, SPrído maiores, ou se 
" furem mPnores , seus Pais, Tutores, ou AclrtHIJÍstradores ; co·nsistiodo 
" os mesmos ornalns Nupciaf's sómeute em b<.~m vestido de galla para o 
" dia do Casamento; em dous vestidos ma =~ para os dous dias proximos 
" SIH.:Ct>ssivus a elle; t>m h umas arre c·acla~ ; em hum a peça~ ou j oia da 
" garganta; em hum ano el ; e etfl bom re'l ogio de algibeira , s f' m que 
" us d 1tos or ~> alc •s se possâo !:'XC eder de mt •do algum, sob pena de perdi
" w ... nlu dP todas as ' ppça , que t>xcê derem ás sobreditas , para s erem 
" appl rc a J as na re ferida fó . ma: E em qua11lo á çoogrua sustentação das 
" UH·sruas i~, posas nr,s casos da viúvf'z, P' tabeleçu, que , ficando estas 
" pur murtP t.le seus -·Maridu~ na posse civllissima de Lodos os bt>ns doca
" sa l , a:::.:::.im Patri rnoniaes, con1o da Minha Corôa , e das Ordens ; e1n 
" que se acbrtr, que havidas jáconct>diuas, se conservem nella, at é que 
" >e lo Offi e io cJ.us Juizes, a qu e m pertencer, se lhes separe prPcipua a 
" decima parte dos rendimenLos aonuaes de todo o m onte mai ur das ren
' das das rt:'spectivas Casas , a qual decima parte lhes será tami-J..,m lo
" gc) adjudicada a titulo de Apanagio, ou de alimentos pelas r e ndas mais 
" IÍ.ltuida:~, e sólida , que houver nu Casp.l; ou sejào proven iente :s de beos 
" de Murgauos, e Capellas, ou n o defeito destes dos bPns da G ,rôa , e 
" OrJ IJS' f'll\ fjUE' houver vidas; para o que tudo Ht>i Jt>sde lt lgo ror con
" Çt-' dirlas tuJas . as necl"'ssa rias Faculdades, e toclas as pt·ecisas DispPnsas ~ 
" nào só cor11 o f{ E f, mas lambem como Grão M estre das Ordens Mili
" lares, sem a dept>ndêneia de outro ::l),.,.um Despaeho: E se conserva
" rão na 'eferiJa poss t> c om os Privilegias de pt·eferencia, e com todos 
" os llliiÍs, qu e por O irt'ÍLo se acbão estabelecidos a favor dos bens Do
" tat>s, eujanalurei a Ordeno quefiquem tendo ossobreditos Apanagios: 
" Fazendo-se esta adjudicação de plano pela verdade sabida, sem mais 
" orde m judicial, tl•> CfUe a dos lt>rmos, que nr>cessarios forem para se 
" computar a totalidad.e das rendas das respectivas Casas, na suhr t· dita. 
"fórn•a : E ficando as ·Viuvas assim a lim e nLadas c ,Jtlser.vadas igralmen
" te d Pp!)is da dita divisão na posse dt •S ditos alim Potos, e b e ns a diL'S 
" pt>rlencentes por todo o tempo da sua viela, em f]Uanto exis lÍrt>m no 
, es.lado vi dual, para .que ao tempo em que fitlec e rem , ou passarem a. 
, segundas N upcias, c esse por· qualquer dos mesmos factos a posse dos 
, di los · a limenl<lS, e vo'ltt>.m I ambt>m logo com · os ben-s a eJles obrigados 

_,, ás Casas, donde houverem sahido na sobredita fórma. 

Declaraçlío do Pamgrofo setimo assinta escrito da Lei de 17 de 
· Ayosto de 1 7 6 1 • 

E de.clarando o Paragrafo setimo da mesma LPi, que nem rPgu
lou o valor das J oias Esponsalícias, nem tJrdeouu .a ub,ervancia, ou de
rogaç ã o do Capitulo decimosexto da Prag-ma tica de vinte e guatro de 
l\1aio de mi l setect>ntos quarenta e nove, nàn sendo convf'niente o dei
xat· ues la maleria bpma ampla licença á vaidaue, e ao l dxo : Determi
no, qu f! n em c1s Noivos, nem seus Pais possào da r cousa al g uma , r~r 
<Jualyuer mo tivo, ou océa~ i aó que sPja, ás suas Esposas, ou de seus Ft
lhos, que n üo seja nos dias da prim eira visita, e das Escrituras; e que 
as Juias, que ~='UI ta~>s .oscasiões se derem, nu oca possã~ exceder o va
lor . de oito rui! cruzacl us: Ficaocio porém a arb.it.rio dos.NoJvos ou de seus 
P , Js escolher a qualtdade e número das referidas Jmas ; com tanto que 
todas 11ão excedao o sobre'dito valor dos oito mil cruzados : E com t>sla 
Declar~ttão ficará tudo o .mais, que se cont~n 

2 
no referido .Paragrafo, 
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em seu v~gor; e fiearãci Gs bansgr·essores -d.e;)ile sujei,tos· á O.isposh'tã-o ge
ral do mesmo Capitulo de.cimosexto da Prag.inatica. 

Lei do mesmo dia 1 ·7 de A:'{} a-s to de l 7 61 , que declarou , e amplíou as 
Leis, e Praqmaticas antecedentes. abCJlindo as superfluas, e dispen· 

· diosas ostenlafÕes dos casarn.entos púhlicos, g,c. 

· A Determinação do Para grafo segundo desta Lei fica suspensa, 
e he do theor seguinte. · 

§. I I. " Igualn:lente prohibo debaix:o das mesmas penas, qu~ os s·o
" breditos Cuntrahenles daquella qualidade possão pE'rnoitar de·ntro . da 
" Cidade de Lisboa, ou em distancia mPnor de duas leguas de lia no dia, 
"- em que se recebf'rem; antes pelo contrario. Ordeno, que st>jão obriga· 
" dos a passarem Jogo a qualquer casa de campo,rqoe pelo menos exce· 
" da o rt>fe·rido espaço, para neUa se dilatarem o tempo, que as suaS' 
" obriga<;Ões, P dependenc•ias domesticas pudPrem permittir-lho; não s~n· 
" do em n nhum caso a sobredita ausencia da Côrte de menos de dez 
" dias' nos quaes se Jlhes nã0 poderão fazer' nem serf'm por elles rece ... 
" bidas outras visitas, que não sejão as dos Parentes no primeiro gráo 
" assima deelarados. 

c 
Lei de 9 de Julho de J 773, e Alvará de 14 de Outubro do mesmo 

amw de 1773. 
1 

Toda a Determinação destas ·duas Leis fica suspensa á excepção 
dos Paragrafo~ onze, e doze da refer•ida Lei de 9 de J alho de 177 3 ctllm 
a Declaração ordl:'nada no Decrf'to, e são os Paragrafos seguintes. 

§ .. X_L "Item: Mando, que todas as arvores de firuto, ousilvestres, 
" que esliverem dentre em propriedades alheias causando ' OS prejuízos, 
" e embaraços, que a todos são notorios, sejão avaliadas, e pagas aos 
" J.>OSsuidures dellas, de qualquer estado, ou condição que sejào, pelo 
" justo preço, que for arbitrado peJo Officio dos Juizos das respectivas 
" 'ferras; , 

§. XII. " Item: Mando, que todos os caminhos , e atravessadouros 
" particulares ft:'Üos pelas propriedades tambe1n parliculares, que se não 
" dirigem a Fontes, ou Pontes com manifesta ·utilidade pública, ou fa~ 
" zPndas, qtJe não possão ter Gutra algo ma serventia, sejão vedados , e 
" abolidos por Officios de Juizes, posto (ijl:le de taes servidões se alleguern 
" as posses immemoriaes, que são repugnantes á Jiberí:lade natural~ quan
'' do não conste q·ue para ellas precedêrão titulas legitimos , que, con·. 
" forme o Direito, elícluão a Acção Negatorz'a. 

Declaração, gue fica subsistindo em lu,qar do·s Paragmfos suspensos 
· ' d<esta Lei. 

Com declaração porém, que a respeito das Fazendas, que j_á es ... 
- tivessem encravadas ao tempo da pron)ulg'ação das ·mesmas Leis, se po.o 

derá ainda requerer a adjudicattão pela Meza do Desembargo do Paço, 
quando o- prédio encravado exceda ao valor de duzentos mil réis, ou esse 
prédio encravado não tiver igual, qu maior valor do que àquelles, em 
que se achar encravado: E se porém houver caso , em que .haja algum 
de maior valor, que ainda a~sün a rei! peito da 1>r0priedaíle, em que elitá . . . 
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melH.do, se possa considéraq· de menor importanci.a nos termos tfa Lei : 
A soh-re.cli,ta Mreza do Des.,mhargo do Paço Iil'le pCYderá O@fisultar n uPJião 
ddle; e o mesmo se praticara a respeito d(ijs prédíos co'8tigltlOS, IH}) ca
su especial sómente de serem necessarios para se incluírem en~ algum 
grande Edifici9, ou Propriedade ml!lradá, e isto ·eom os un~cos -fins de 
f'vitar gr-ande deform~dade, ou gt·ande defeito no delineamento dos refe
Fidos Edi-fici0s, e Fazendas: E que pelo toca ás avalia.ç<les, qae para 
estt:s, e -ot~ >t<ros 'Se me l h antes effei•tos se ihou:verem de fazer daq·ui <em dia'll
te, se regul-em os vinte anno·s preter-Í'tos pelo Tenclimento que tiverem ao 
tempo da avaiia((ão as fazendas, que se avalião , sem -attenção ao dos 
annos arite-c-edentes, em que .podiã'O valer menos. . 

Dec{rJ,raçá-o sohr-e as Leis· de '21 de Maio de 17 51 , e 20 de Junho de 1774, 
e he a seguinte. 

. ,. vi/"' 
E Hei outrosim pGr, bem.., q1tde as Leis de 21 de Maio de 17 5 J 1' ;f<,~~ ~t:;. ,2 1 

e de 20 de Junho de 1774, em quan~·<' màndão, -qU'e t-odt>s os móveis pe- ;J.~;~ J! ;' 
nhorados se levem ao Deposito público , só se entenda, e observem em • -
quanto ás pPças de ouro, prata, e outros metaes de valor, e as pedras 
preciosas: E que o resto · dos móv-eis J>'ossa ficar em depositas particular~s 
á convenção das partes, e .arbitr·io dos Juizes .: Declarando para este efflá~ 
tt> o determinado :nas mesm;as Léis. 

Leú da 8 dé Fvwereiro de 1775; e -de á de Setembro de 1'774. 
I ' 

Sobre a ·nova f6tm>a1 aó •m~(Jo dé se tira·t~m as Resht\"ndas aos 
Ba-chareis, -q.u.e servem os lugates de Letras destrês Reinos, e suas Con
qüistas; e a •outra, qu-e tirou a jurisclicçã10 deservirem os Verea-dores em 
lugtlr dos Jtt·i~es ·de Fóra impf>diâos, fica suspensa tQda a determinação, 
e obse:rvancia das referid'às Le~s, de 8 rde Fevereiro de t '7"1 õ, e de õ de 
Seternfuro de 1714. · Pala.oci~ de Qt<Jé'l-az ., em 17 d-~ Jul1ho d.e '!718. 

Impr. na lmpressáo Reg~·a. 

*-*'-O'>*--* 

Á .. os 18 dias do mez de Julho de 1778 annos , na Meza grande, em 
'fl1'esença do :Eminellt.issimo, e Reverendíssimo Senhor Dom João Cardeal 
<la Cunha, do Conselho d' Estado, Inquisidor Geral, e Regedor -das Jus
tiças, veio em dúv)da, se !3S lnterlocutorias-, que se houverem de p.rofe
~ir no J oizo dos Fali idos, o e no de qualquer dos antros Magist.ra·clos, crea ... 
d.bs .·pelo Alvará de Lei de 1•6 -de Oe!lembro ·de 1771, devem ser despa
chadas em Relação com Adjontos, como o mesmo Alvará determina· -a 
respeito das Sentenças ck>fitiitivas, de que não ha recurso ordinario, Oll 

o se devem ser despachadas sómente pelo Desembargador Juiz Relator, 
para dellas dar aggravo, visto que o dito- Alva'tá nada disp?em expres• 

_ same,l'lte a respeit0 dos despa-chos interlocutorios. E pela m·a-tor parte dos 
'Ministros aha~xo assio'llados se assentou ~>~t1 e como na f6rma do dito 

o ' ' ' . J' AJvani 9· Mioistro Relatar dev-e julg·ar as causas a final com mzes ~er-
tos, deve. regwla.rm~nie proferir as f nterloc-u-torias com os mesmos J uues 
em Relação; porque de o1.1tra sode ~se :frust~r~-a a intenç·ão d'L\ Lei, .q.uo 
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manda a breviar os litigios, e qúe estes sejão em beneficio do Con1mer- , 
cio e ua Républica , verbal e summ'ariamente sentenciados , e o que . 
por hum meio se prohibe , se não deve por outro facilitar; poré-m que 
dessa generalídàde se devem exceptuaL· 0.s casos, qt.Je exceplua a Ord-e
nação Lív. 3 Tit. 2o §. 47 e tambem os em que o Juiz Relator indevi
damente despahar por si só ; pbrque nJ:?stes casos, e no mais, em q~1e 
deixar de observar a dita limitação da Ordenação Li v. 3. Tit. 20. §. 47., 
será permittido aggravo para a Meza gr.an.de, sendo o Relator livre, e 
intervindo sempre os Adjuntos cert'os. E para não vir mais em. dúvi
da, se tornou este As_sento , que o dito Senhor assignou com os De
·sembargadores, que nelle votárão. =Cardeal Regedor. =Lemos.= Pre
to. = Botelho. = Ferreira. = Vasconcel los. = Negrão. = Fonseca. 
= Pinto. __:__ FonSe€a. = l!;mauz. ·= Cunha.·= Maldonado. = França. 
= Quintella. = Leitão. = Castro. ;:::::;: Mello e Sá. 

,I 

No Livr-o 2·. da Supplicaçáo fol. -130. ; e na Colleçáo . 
dos 4ssentos pag. 4~2. 

A. tt~nde~do ao que o Supplicante representa: Hei por bem declarar 
comprehendidos nas Doações do Estado e Casa «;lo lnfantado, os Fóros 
e Laudemios de que se trata, (I) nq caso ·em quese pertende duyidar, · 
ou se duvida,_ se furão comprehendidos nas sobreditas Doações, pam que 
deste modo os possa a mesma Casa e Estado, pPrceber livremente e sem 
contradição algum corno .proprios, que lPgitimarnPnte lhe ficão pertenéen~ 
do; e lambem ao seu competPnle Tribunal o fazer todos · os Empraza
menios que ·se requerem, ouneces~Sariosforem. O Conselhoda Fazenda o 
tepha a~sim t:ntendido e faça executaL' com os Despachos necessarios. 
Palacio de Quéluz em 28, de Julho de 1778. = Coin a Rubrica de ~ua. 
Magestade. 

Regíst. no Conselho da Fazenda no Liv. 3.0 dos De
celas a fol. 32 ve1'S. 

,, . 
Sendo Me presente em Requerimento do Mordomo dos Presos, que· ten
do os Criminosos que se achao nas Pcovincias de Meus Reinos a !iber
dade pe poderem conseguir Cartas de Sego !'O, e Alvarás de Fiança nos 

. cases, ,em que se permittem, para sol tos t.rafarem de seus LiYra::mentos, 
tendo para esse effei•to a se-u favor a Ord.1 liv. 1. tit. 54, e a db liv. 5. 
tit. J 30 . , estã(? porém priv'adqs daquelle beneficio os Delinquentes, que 
comrnetlem cnme~ na Cidade de Lisboa, e seu Termo, dando motivo 
a esta differ.ença a violenta inte1:petracão, que de tempos a es.ta parte 
se tem dado á disposição do Ca.p . 5. d~ Lei de 25 de Junho de 1760, e 
da outra de 20 de Outubro.de 1763 ,em q·llanto mandão que os Réos se
jão autuados em processos simplesmente verbaes sem limitação de tem
po, e. sem determinado numero de testemunhas, sómente até constar 

• I --L-------.___,...----
___________________ , ______ _..~~-

. ·(l) São os Fóros é Laud~mios de Sf\ntan:m • 
. ' 

' . 

,. 



da ·v-erdade àG faetp f e averigu-ado . q~e s~ja •SI!n~ e;nc~a.rel}kS8 d~pois e~ 
Relação, não tendo os Réos m.ais qJJ~ vin1~ e qu11 tr.o horas, pa:ra e,mba,r
g·a-r:em as I!Senbea.ç.as; 1"-eso1tando cleste r.a•ptido p.rpc~.dim,e~ t(il não ,poderetl) 
(')!Jl mesm0s Réos dar hegitima defes'a .das; •Cl!l·!pas., .de gtH~ são ace:I,I ;;Jados :~ 
nem seguirem-se as fins dro .bem público,. e traoquil!idade .dfl Capital da 
Reino, antes -augrnPntandn-se a frequencia dos de li c tos, ficã.o :sern cas
tigo pela ablsenciii .dos Cr.imtitnosos; ,e ;Sl ª-Jnd·!indo o·p,vir sobr-e .o dito r~qu.e
ri•Iíl'IJento a' Mez-a do iOes!E"mha·rgo .diD ·Paço, :e .Jlãfl ·s~ nrl,o c.oua1patiYel corJil 
a mt>s1r~a J us t.iça, que •esta $e destr..ibL~.Hl 'lo.oua di,ff~r&nç~ er1 r;'} .o.s Meus 
iVassallds: :Sou _Se n Jida '$usp.encl·er, aos d~~tÇJ.s eff~Hqs sóq1e-ntr., a Deter.
fnina~a.o das neferid-as duas Leis ;1té á pl(l;bli?a,çãe. j{}o novo Coclig-o ~ e qu.e 
-ent.re·tan1o em toclas as Cau-s:as .corr.en~tes assim O rdina.rias ., ~omo J:;.umma.
r~a·s, se g.uarde inteiramente ~ O·rd~naçãp do R~JJ~;JQ .sew ,ditl~re,pç:<'l ~) !&,Jll
IDa eQtr.e os Réos desta C--Õrbe, e 0s das P!roviQc6a;;, o ·ql,he 1t~JTG!{Jf sf' .}]) m.., 
t ica,r:.i da clab deste em d,íao t-e, CO..lOClprPh.enclencl.o a .todos os Oelinq l!ell• 
tes, qu.e ac.tualmente existern , e .q!:J.e '{).u n;ão ·~ a{n a.i nda d,<ildu ,pr.inc1pioJ., 
10 u ,não está ainda tin.do •0 i:ií@.ll p,rooes~p pal-a ~1~tJma ,~ent~JJ ·a .. A 1\a .Zil· dp 
-Desemharg1o ttl<ll i>a<(O o ·teuha at>.si:tn .• t!-nt\eJ:Jdido, . ~ fi~Qa el(e.cu~i;ll'. Pql.,.oip 
-de Quéluz em 15 de Se.te.a'lhro· ocle !1.7-78. ;;:F Co{D ra Ewb.ricil .de S1-1.a .Ma-
gestade. , 

· 1 lmpre~s(j) fl.iJJ '«ls~. 
' l . 

·E·u A RA ~I NIJ A ·Faço saher aos q·lile este Altl'afá vÍJ'6'1JJ: ;Que dE"poi.s 
"(}.,~ h.atver d ebermina.clo p0r oultro AJvará com daJa de trP,ze d e ,J 1,1lho de . 
• mil s-etecewtus sete1n ta ·e .oi IJO os Oirei los, q11:1e deve pO) g.a1· 00~ .Mé~.s Rei
·nos , e D>om~.nios a Pol.vora fafur•Íe-ada em PratÍtU'S Es trl3:ng~iralS, tse ffl'f. pre
.cis@ regular a ·t€)1'ma .d.us Oesp.ac:hos, não s@ cl.a ~li ta Polv{H·a E ~ tramg.eira, 
sujeit-a aos refeddos Ii>ireitos, mas da q.ue se fabrieQ nas Fa1bri.ca~ Na
cionaes, que pe le> mesmo Al.vmá Âcou i'l.enia cldles: Sou se!r:vidii ordenar 

· aos ditos ·respt>Í{os o seguinte: Logo que Glll'[llqu~r N ~t.-vio M ercapte N.!J.
- ci0nal ) Olll • Est~·augeiro .e,ntrar no Por,to clesta Ca~.ita,J-com PQivona fílhd
cada em P.ai~Zes Estra•n-geiros, o Capitão ou Mestre do dilte N~·vie ·Vi-t.á 

· immediatament.e 'manifesotar na Alfand r ga toda~ q.11e trouKer ,as, u b.or
do, com preh e-ndid'3 a do uso, e defensa do mesmo N a,v io, d~ . q~;~e ~e lhe 

-,passurá Cert~dão, e ema ell.a nÚijUJererá logo a .descarga, a_pr,es~ rrtnndo-.a. 
-am Ten en~e Gen~ral da Arrti•hheria do ·Re-i,no, o q.ual, á :vista da d.i ~a Cer-
tidão, e não antes, ~manda rá 0 Meióoho, e Esc.riyão da Tt>nen:cjil ,co:m os 

· Oificiae.s compPtentes não só faz e r a ·di ta descarga, .mas examinar~st' -~ bo.r
.. do -do meriH}'ionad.!o Nwvio ba ma1s Pol·v.ora daq·uelha, .qu•€ se. maoife.stol!1 na 

A11 t:u1d ~"ga ; e t ~.Hh a qu.e ·s.e ach ar d·e m ais , m:1 Ji) u e -c_on$ ta r €i ue sa h i o dt>lle 
· anles da clwgaJa dos ditos O_fticiaes, se tomará p.or perdida, e o Ot>f#;) âe-J~ 
la pagará o dobro , comCJ Fazctnda subt~egada, o~l!l dPs.encaminhad;t 1a0s 

' Reaes Dire itos, na eontormidaGi e d0 sobredito ,Aiv.aiá: 0s nH=:~s Oi
'· ciaes exam1o•arão 'ig,uaJme.nt.e s.e a 1Po~ tV01ra 'iililanifesta.da JpaNl!U!S.O, . e ~defen :sa 
-do re:fenido Navi!0 h e proporoi·on.ad1a á lotação, e JA:Fti]h-er i:a MJJe, , O·liJ se n)ii-
t~> h a ·e:xc-esso, 'e fraud e, det~ .rvnÜiJ,a.ntdo em t:a,J c;:ts@ a q-ue lhe1pod1e ser,pre

. Clsa, 'e sujeitando -a outr.a aos Direj tos da tA lfandega: Da m·esrna ~0r,te 
·dev>e:rn, e-~-a.qüa.ar, ~ a :Al'ti~heria d.o ·me.a-m.o Nawll> s..e.ru:h.a. d~carreg~d!a; 
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e não o estando, a farão descarregár, e darão parte, para se proceder 
contra o Capitão corno fôr justiça. Tanto que a dita Polvora estiver re• 
colhidé\ nos Arrriazens de Cabo-Ruivo, ou Vai-Formoso, o Almoxa
rife dos ditos Armazens pa·ssará: ·Recibo· àa entrega , declarando nel
le se a quantidade recebida he a mf.srna, que se manifestou na Al
fandega ; ·e sem que na referida Alfagdega se apresente o dito Reci
·bo, não se dará

1
De,spacho ·para a desearga<do Navio., no qual o Tenen

te General m·andará fazer pelos mesmos Officiaes acima referidos ao me
nos duas Visitas, hum'a no tempo da dita descarga, e outra depois del- . 
la feita; e isto além das •Visitas, e Varejos, a que. o Al.moxarife cornos 
seus' Escrivães he obr·igado, na conformidade do seu Regimento; tudo a 
a fir;1 de se examinar se ainda se acha, ou se maliciosamente se occulta 
alguma Polvora a bordo, e se fazer l.,1go ap.prehensão nella. Não p.erm.it
tirá o 'Tenente General , que a·lguma porção de Polvora Es.trangeira, 
grande, ou pequena , saia· dos Ar'mazens, dcp0is de recolhida nelles., 
sem que o Dono' , da que se quizer extr.ahir, lhe apresente outra . Certi
dão da Alfandega; por onde conste haver pago os Direitos de tod~ a· 
que entrou, e se acha nos ditos· Armazens debaixo do sel!l Nome·, e Mú
cas: ·E toda a que sahir, depois de hav,er 'pag·o os ditos Direitos . na fór
ma acima referida, s~ndo para consumo dentro do Reino , se praticará 
com ella o que dii!!pÕe o Capitulo lll. do Regimento do Almoxarife da. 
Polvora: Sendo porém para Embarque, procurará o Compradot· na Me
za do Consulado Geral da sabida os Despachos, que se costumão dar ás 
Fazendas Estrangeiras, sujeitas a Direitos, que se exportão para fóra 
do Reino, principalmente para as Conquistas; e com os ditos Despachos 
re<luererá ao Tenente General da Artilheria a entrega da quantidade da 
referida Polvora, que constar deJies, o qual Tenente General a manda
rá metter a bor,)do do dito Nav io com toda a cautela pelos O.fficiaes da 

·Tenencia na vespera da partida do mesmo Navio, e não antes, passan
. do o Comprador, ou Despachante huma Guia , por onde constP o dia,. 
em que lhe foràb apresentados os referidos Despachos do Consulado ; a. 

-quantidade, e qualidade da mencionada Polvora; as Mavca·s dos .Barris, 
-em que ella vai metlida'; a quantidade, que contém cada _hum .dell es; 
· os Direitos de Entrada, e Sahida, ·quepagou, antes de ser embarcada; 
· a Pessoa, ou Pessoas, a quem pertence; o nome do Navio, e do Capi- , 
tão, ou Mestre, que a transpoFta; e o Porto, ou Portos, a que se diri
·ge; sendo esta Guia, e Despachos do Consulael0 os Papeis authenticos·, 
q~e se devem apresentar nas Alfandegas de todos, e cada hlilm dos Do
mínios, e Conquistas Portnguezas, para se admittir a Despacho toda, e 
e qualqet qualiG!ade de Polvora Estrangeira, que se levar ás mesmas Con
quistas; e toda a que apparecér nellas sem os ditos Despachos, e Guia,. 

· se toma·rá por perdifla, e o Capitão, ou Dono de lia pagará o dobro do 
valor cla mesma Polvora, na fórma determinada no sobredito Alvará de 
treze de Julho de mil rsetec~ntos setenta e oito, exceptq o caso de arri
bada forçada, que se declara no mesmo Alvará. As vendas da Polvora. 
fabricada neste Reino se farão ncis Armazens de Cabo-Ruivo, e Vai-For
moso em grosso, de h~m Bar:ril, ou duas arrobas para cima, e não me-

. nos; e' toda a qu·e se comJJrar nos ditos A nnazt>ns, sendo para uso, a 
consumo .dentro do Reino, sahirá delles com Guias, e as mais cautela.s 

· determinadas n0 Capitolo lll. do Regiment~ do Alrnoxarife da Polvora~ 
sem outro algum Despacho: Sendo porém comprada ijara Embarques, · 

' principalm·ente para as .. Conquistas, manifestará o Compraçlor no. Con
sulado Geral da Sabida a. qnan1ticlade de I>ohfera, que t'em justo, e quer 
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embarca!'; e se lhe darão os Despachos na mesma confarinid.;l.de do que 
se praií.ca com as Fazendas fabricadas nestes Reinos, que se exportao 
livres de todos os Direitos: E com os· ditos .despachos requerer~ o d:ito 
Comprador ao Tenente General a entrega da referida Polvor.a, depois 
de ter pago ao Almoxarife a importancia della; e a respeito do Trans
porte para bordo, e da Guia, que o dito Tenente General tambem lhe 
deve dar , se praticara o mesmo, que acima fica indicado para a Polvo
ra Estrangeira; sómcnte com differença de se declarar na mesma Guia 
que a Polvora, que se remette, he das Fabricas deste Reino; a fim d~ 
que apresentando-se os despachos do Consulado, e Tenencia nas Alfan
deg·as dos Dominios, e Conquistas Portug·uezas, se Ih~ dê livre Entra
da na conformidade do menc,ionado Alvara de treze de Julho de mil se
tecentos setenta e oito : E toda a Polvora, que apparecer nos referidos 
Domínios, e Conquistas debaixo da ·.denominação de Polvora Portug·ue
za, sem ser acompanhada dos sobreditos Despach9s do Consulado, e Guia 
cl.a Tenencia ,. será apprehendida, e o Dono della, ou o Capitão que a 
conduzir, condemnado no dobro do valor da mesma Polvora. A impor
tancia de toda a que se vender nos sobreditos Armazens de Cabo-Ruivo, 
e Vai-Formoso, entregará no Erario Regio o Almoxarife dos mesmos 
Armazens Maximiano de Almeida de Orta ., ou quem seu lug·ar servir, 
de cuja entrega cobrará Conhecimento de Recibo em fórma, que se _lhe 
levará em conta nas que der da sua Receita. · 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do 'Paço ;· Pre·sidente 
do Meu Real Erario, Conselho da Fazenda; Junta dos Tres Estados; 
Conselho Ultramarino; Regedor da Casa da Supplicação ; G0vernador 
da Relação, e Casa do Porto, e das Re~ações da Bahia, e Rio de Ja
neiro; Junta do Commercio destes lieinos, e seus Dominios; Vice-Rei, 
e Capitão General de Mar, e Terra do Esta~o dó Brazil; Governado
res, e Capitães Generaes, e quaesquer outros Governadores do mesmo 
Estado~ e mais Ministros, Otliciaes, e Pessoas delle, e deste Reino, 
que o cumprào, e fação ilíl.i.eiramente cumprir, e guardar, como nelie se 
contém. 'O qual valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que 
por ella nào passe, e ainda que o seu effeito hnja de durar mais de hum . 
anno, não obstante as Ordenacões , que dispõem o contrario, e sem em
bargo ~de quaesquer l .. eis, Regimentos, ou Disposições, que igualmente 
ordenão o . contrario , as quaes Hei tambem por derog·adas para este ef
feito sómente , ficando aliàs sempre em seu vigor ; e este se registará em 
todos os lugares , onde se costumão reg1star semelhantes Alvaras; man
dando-se o Original para a Torre do Tombo. Dado no Palaeio de Qué
luz em o 1. • de Outubro de 1778. :::: Com a Assignatura da Rainha, 
·e a . do' Ministro. 

Re,qist. na Secretan'a de Estado dos Negocias da li/fari
nha, e Domínios Ultramarinos no Liv. das Cortas,, 
Patentes , e Alvarás , a fol. 46., e Impresso na 
Impressão Rlgia. 

*--*'-0'>*--~ 

1
~ ' 

· ENDO consideração ao que me representou o Consei?~iro de Guerra 
Cond.e A posentador Mór , e os pareceres de Alguns M1m~tros do Meu 
Conselho, e outras pessoas quE( ·mandei ouvir sobre a formahdade de pro--: 

.A a 
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cessar os delinquentes Militares: Sou Servida ampliar, e declarar os Ca
pítulos decimo do Novo Regulamento da Inf~nteria \e unde~imo da Ca
vallaria , nos quaes se trata dos IntelTogatonos , e Conselhos de Guerra, 
para qu~ se executem na fórma seg·uinte. Em quanto ao tempo de Guer
ra, e em Campanha se não altera~·á o uso praticado com os c:~;irninosos 
Militares em confõnnidade das Ordenanças, que lhe são relativas; po ... 
rém na pai : Ordeno, que os Réos Militares , que se metterem em Con
selho de Guerra, lhes seja permittido nomear hum Advegado, que os 
aconselhe, que assista aos lnterrogatorios, e verbalmente allegue as suas 
justas defezas; e que nos crimes Capitaes depois de sentenciados os Réos 
na 'f1~ibunal do Conselho de Guerra, como tenho determinado, se lhes 
admitao huns embargos sómente, para cujo effeito lhes será concedido 
determmaclo tempo, que não excederá o de quatro dias . O Conselho de 
Guerra b tenha assim entendido, e faça executar .. Palacio de Qutéluz em 
~ de Outubro de 1778. ::::::1 Com a Rubríca ele Sua Magestade. 

Impr. na 0./ficina de Antonio Rodngues Galhardo, 
. . 

*--*'-0->*--* 

EU A RAINHA Faço saber aos · que este Alvará virem: Que sendo
Me presente em ~· epresen-tação do Visconde de· Villa Nova da C~rveira., 
Meu Mimstro, e S.ecretario de Estado dos N eg·ocws do Reimo, e ·suas 
Irmãs D. Elena Xavier de Lima, e D. Vi€toria lsabel Xavier de Lima . 
Damas da Rainha Miinha Senhora, e Mai, ql!le seu Pai o Visconde d~ 
V~Ua Nova da Cerveira Thomaz da Silva Telles, depois de ter feito a · 
esta Mol'l.archia os uteis, e Ün]í>ortantes serviç.os , que são bem notorÜ:Js, 
se víra precipibado na desgraça de ser mandado sahir desta Corte para. 
a Cidade do Portó, e depois conduzido preso paTa o Castelle de S. João 
da Foz, onde esteve alguns annos, e nelle acabou ·a vida, :privado de 
toda: a communicação: Que lembrando-se da modesüa, com que o dito 
seu Pai regulava as suas acções, nàG> pocl.ião deixar de e~ tender, que in
formações capciosas,, e menos verdadeiras pBrsuadírào a ElRei Meu ,Se
nhor, e Pai, que esta no Ceo , , o ter o referido Visconde a pezada de
monstração, que experimentou, a qual sendo tão injuriosa á sua roemo
ria, como se:nsivel aos dilos seus Filhos, os punhão lilâ précisão de me 
supphcare:m' que mandando El!l proceder ás diiig·enciéiJS' e averigua<>;Ões' 
que exig'ia a gTavidade deste negocio , .tomasse a resolução , que fosse 
mais compatível com a Minha Real Piedade, e Justi~a: E attendendo a 
tudo o referido, e á vista dos pareceres, e informações, que Mandei 
tomar sobre esta matm·ia: Hei por b'em declarar, que o Visconde de Vil
la Nova: da Cerveira Th.omaz da Silva Telles servio sempre a Real Co
roa deste Reino com manifesto zelo , fideJidade , e desinteresse , assim 
no empreg-o de Embaixador á Corte de Hespanha, o que me foi eviden
temente notm·io pelas Cartas da Rainha D.)VIaria Barbara, lVIinha Mui .. 
to Amada, e Prezada Tia, como nos Póstos Militares, que occupou na 
Gúerra e no Serviço do Paço: E para que a todos plenamei).te conste 
da sua i'nnocencia., e· que contra a sua Pessoa, e distincto procedimento 
não tenhão a menor queixa: lVfand·ei expedir este Alvara; concedendo 

· licença <.1-0S sobreçl,itos seus Filhos , para que o possão fazer estam.par , 
pois deste modo se fara mai;s ceJ:ta a todos a declaração , com que Fui 
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Servida atiender á sua represen taçào , e se perpetuará illesa a memoria, 
e r t putaçao de hum tao benemérito Vassallo. E o dito Alvará valerá cc
mo Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella nào ha de pas
sar , e que o seu e:fTcito haja de durar mais de hum, e muitos annos ?' 

Stllll embargo das Ordenações em contrario. Dado no Palacio de Nossa 
S nhvra ~a Ajuda em 17 de Outubro de 1773. ::::: Com a Assignatma. da 
Rainha , e· a do lW~nisiro. · · 

Irnpr. na Reyia Typograjia Silvia na. 

*--*~--* 

. E Ú .Á RAINHA Faço saber aos que est~ Alvará vitem : Que sendo .. 
Me p1esente por exactas, e particularel;l informações, a que .lVIandei pro• 
c-eder, que contra a P essoa do Conde de S. Lom-enço D. João Albbrto 
de .N oron1a, na o podia haver outra causa para o severo procedimento de 
estar preso por espaço de tantos annos,. senão a de se terem posto na 
Pres0nça de E1Rei Meu Senhor ; e Pai , que está no Ceo, as informa
ções menos verdadeir~s, que mc,vêrãq ao mesmo Senhor a ter com elle 
a sobredita demonstração: E por Me representar seu Irmão o Marquez 
de Ang~ja, do Meu Conselho, e Gentil-Homem da Minha Camara, e 
o Fi lho do dito Conde D. ' Antonio Maria de Mello da Silva do mesmo 
Titulo, e do :Meu Conselho, que p deriào haver alg·umas Pessoa~, que 
entendessem, · ou que em algum tempo se duvidasse, que o referido Con
de D. Jvao nào tinha sido-sempre isento da abominaveL culpa, qual he 
a de nao g;uardar a mais .exacta fidelidade aos seus Soberanos ; pois a pri ... 
záo, o tempo, e os Companheiros poderião fázer lembrar no conceito das: 
Gtntes o ter contra elle estas terriveis' e indecorQSa!;l suspeitas; Atten
qendo a tudo o referido: Hei por bem declarar, que Eu tive todo o ple .... 
n'Q conhecimento de que o sobredito Con~e de S. Lourenço D. João Al.
berio de Noronha nao só servio com zelo, e intelligencia o Cargo de 
Depvtado da Junta dos Tres Estados, mas tambem o Empreg·o de Gen ... 
til-Homem da Camara de ElRei Meu Muito Amado , e Prezado Tio, e 
Maódo, com a fidelidade, e amor, que se devia esperar das Pessoas, 
que são da sua qualidade. E para que. a todos seja notorio , e plenamen
-te conste que contra a sua Pessoà, e e~emplar procedimento não te-
nho queix'a alguma; e nem se deva entender, ·que elle foi Réo da mais 
leve culpa que maculasse a lealdade, e reputação, cem que sempre se 
disting·uio ~ Mandei passar este Alvará, concedendo licen~a aos referi ... 
do~ Iy.larquez de An9·eja, e Conde de S. Lourenço para ? fazeJem im
pnmir; o qual valera como Carta passada pela ChanceHana, posto que 
por ella não ha de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de 
hum, e muitos annos , sem embargo elas Ordenações, qu~ o contrario 
determinão. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda el'rt 17 de Ou
tubro de 1778. ;:::: Com a Assignaturà da Rainha, e a do Ministro .. ' 

Impr. na Regia Typogrqfia Silvia na. 

Aa ~ -
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.. 
Não co~stando na Minha R~al Presença .culpa a"lguma de Jos·é .<t~ Sea
bra da Silva; e entendendo, que os procedimentos, que com e.lle se pra:
ticátào , se originárão de falsas ; ou affectadas informações : e não sendo 
da minha Real intenção privallo das honras, de que gozava pelos empre
'gos que exercitou : Hei por bem , que se risque de todos os Livros .qual
quer Ordem, que nelles se ache registada, e fosse conü·a elle expedida: 
averbando-se este Decreto á margem do dito Registo. E para que a t-e
.dos possa constar, lhe concedo licença, para o fazer imprimir. O Vis
conde de Villª Nova da Cerveira Meu Mini::;tro, e Secretario de Estado 
dos N ego.eio.s do Reino o tenha assim entendido, e faça e:x:ee,utar. Pala
lacio de .Nossa Senhora da Ajuda em \H de Outubro de 1778.;:::::: Com a 
Rubríca de Sua Magestade. 

Impr. na Regia Typogra.fia Silv~·ana 
J'-' • 

A
I IJ 

· os ~~ dias do mez de, Outubro de 1778, em a Meza grande, na pre~ 
sença do ;Eminentíssimo e Reverendíssimo· Senhor . Cardeal da Cunha., 
Arcebispo d ' Evora, qo Cons€lho d'Esta.do, Inquisidor Geral, e Reg·e
dor da Casa da Supplicação , ·se l~o o Decreto de Sua Magestade de 31 
de Agosto deste apBo, n..o quª'l .rpanil.a a mesma Senhora, que os D.esem
bargadme;:; dos Aggravos, e do seu \.)on,sel~o abaix0 assignados, decidão 
por Assento, na fónna da Lei e E stilo, as dúvidas sobre as antiguida-
des dos Ministros actua~s das Casas da Snpplicação e do Porto: E sen
do examinadaJ:J as formalidades do dito D ecreto, e os requerimentos, que 
f!. este respeito se fizerão, as§el}-top.~se pQr plw:alidade de votos, que 
a decisão deste negocio dependia qe se :fixarem algumas regras , na con
formidade das q1Ja.es se deterwasse a antig·uidade, que com1)ete aos Mi
nistros . d<J,s ditéJ.S Casas; e que estas Regras não podem ser outras diver
s.as das que estão estab~lecidas pela constante opinião dos Doutores do 
Reino, pelo Estilo e Prática das Relações, e firmadas na authoridade de 
vario.s Assentos , as quaes se reduzem a que a antiguidade se regula pe
lo tempo da mercê, e da posse: Que quando muitos Ministros são despa:
chados ao me~mp tempo em hum , ou mais Decretos , ~ tomão posse den-

/ tJo de dous mezes , ou passados estes , se para isto forem dispensados , · 
ni!o havendo entre elles diversas graduações , devem entre si preferü·-se 
pela q,ntiguidade da Leitura; poréq1 vjndo alguns de outra Relação, es
tes preferem aos que não ·são Desembarg·ado~·es, regulando a sua anti
guidn.de pela qu_e tinhào na out1·a Rela,ção: Que os ditos Desembarg·ado
res, vindo de diversa Relação, em que tiverã.o exercício, .preferem aos 
Honorarios ela mesma sorte, que estes precedem aos que não tem esta 
graduação, posto que mais antigos na Leitura: Que as ditas Regras não 
tem outra limitação mais, que a que lhe pócle dar Sua Magestade; por
que do seu Soberano e Real Arbítrio depende alterallas, conforme a for
malidade das mm:cês feitas aos lWinistros, que despacha para as ditas 

·I 
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Relações , quando nas ditas mercês, ou ~alva a an:tiguídade de oui.ros Mi
nistros, que · a tem maior, ou claramente sletm:mina a que os prov.id<?s 
devem ser. . 

E ste Caso he-o que principalmente dá;. occasiao ás dúvidas, sobre 
que se manda dec1dir ; por ter Sua lVIa.gesiade feito varios. Provimentos. 
de Min;stros da R ela";'ao do Porto pn.ra a Casa da Supplicação, mais 
modert os do que muitos outros, que ficarão na dita Casa, ou depois vie
rào para a da Su-ppli~açi't' o: E. por isso e:s tes ditos Mi.n]·stros ~e achãe TI() 

da Excepçao, par:t se g·uardar o que ~ua lVIugestade determina, eonser
vando-se a maiOT antig·uiclade da R elação de que sahírão, a pesar da · 
preeminencja ,- e primeira posse da Casa da Supplicação ; pm·que nestes. 
termos a mesma Senhbra na. mercê,. que concedeo a huns, nàG> qujz pre .... 
judícar a 1.er.c·eiro, e C'onservou w anüguidad'e dos. outros: Sendo pois- is
to certo, veio em dúvida,. se 0s Dee,retos destes dü0s provimentos, (ilue; 
se explicão por diversa formalidade, vinhão a.determinar o me mo. ~ el~
les se usa de tres differentes. term<Ds: 1 . o Conforme_ ~ sua aná.ig·ur.idade,.. 
sem prejuiso <Ilrg·s que· a -tive1:enn maior .. ~-. Sem pt· amso; dw antiguidade 
dos que a tiv0rem maior. a:· Na. GG>nfurmidade das sua~ tespecüvas an
t.iguid a-Ges·: parecgndo esta ultima clausula IDenos cl.ara , e su.:;ceptive! 
de outras jntelbg;encia-s. Assentou-se por. maior. número. de voto~, qu.e 
todas estas clausulas, sem emba;rgo' til.a differenç11; de palav11as, continhao; 
o mesmo· sentido; todas. tinl1ão o mesníl.Q1 e1fei4ro, e vigor, e todas igua,I
mente salv..Lvào a pref~:;rencia dos mais a_ntigos: Que ncmear-se hum Mi
nistro na. sua respectiva aiil.tiguidade , mostTa, qu.e se quell que elle te
nha a que lhe compete; e i~ to. mesmo he nà.o tomar a do mais antigo,., 
explicil;ndo-se por este modo toda a fo~ça da res.e1~va, aincla <que com me_. 
nos reml!l.ndalll>cia, que . nas 0l.tÍlras declarações, que nào seria necess.ario· 
serem iào repeüdas e expre -sa.:.: Que as Resolu~õ.es de Sua Magestade 
não estao ligadas a certas fu.~:muJas, hastando haver aquellas., que dao. 
a conhecer a R eal intenção e von Lude da mesma Senh0ra; e que he bem. 
elaro, que o S?eu Real animo, expressu por lnumas , ou outras palav1tas ,. 
faz 0 mesmo em todos os ditos Decre.tos ; assim porque a presumpção 
de Direito persuade, que a Graça do Erincipe seiDjiH' g se e.ntende sem. 
preju'so de terceiro, como por nào haver motivo; que. persuada a que 
Sua Magestade, que em quasi iodos oo Decretos d:e semelhantes Pro
vilnentos attendeo sempre a <wnserv;ar as aoltjgl!lidad·es ; só o não qui11 fa.
zer naquelles, em que usou de differentes termos, nà.o h~vendo motivo 
para ~sta diversidade essencialissima, ném se podendo esta induz-ir da 
f"Urç,a das palavras, que tanto o não po~em_ mostrar, que an(es não po-. 
dem ter outra interpretação, que não seja VIOlenta,. estranha e s1aperfl a;: 
porque a antiguidade entre ·os provídos não podia entrar em dúvida, 
nem necessitava de se considerar, havendo já as Regras sobreditas, que 
a deterrninavão: e assim a respectibilidade ha de verificar-se em Lermos· 
habeis, ·isto he nos outros Ministros mais _antigos, que os deviào prece
cl.er , porq,ue não havendo palavra nas. Le1s e .Decretos , que se julgue: 
~nutil, e nào opére o seu etf<~·ito ,- não póde ser outro o da diLa clausula, 
senão o de salvar a prefereucia dos mais antigos., que a indefe.ciivel Jus
tiça de Sua 1\'Iagestaue sempre attendeo : e esta natural inteJligencia s.e 
conhece melh,or á vista do Decreto, em que sah.io. ~espad1ado o Desem-· 
bargador Estéllnislc.'Lo da Cun:ha Coelho·, no_ qual se vê a mesma clausula 7 · 

com a sua respectiva antiguidade ; porque nao sendo. provl.do com outro.. 
Ministro, só póde tel' a. di.ta intelligencia . 

. . - Estahelecid<:> tq_do. o... referido , naa. certo o. mfj)do_ de. r~gulap, as~ 
/ 
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antiguidades dos MinistrQS aetuaes das Casas d,a SuppliGação . e do Por
tó. Este he: Que os que vierão para a prim,eira, e. tomárão posse, sem 
que no seu Provimento se resolvesse a antiguidade dos outros, devem 
prefererir pela prioridade da posse. Que es que vierão dp, Casa do Porto 
com a ~eserva das clausulas mencionadas, tanto ·a respeito daquelles, 
que vierão depois , como dos que houvererH ainda ele ser promovidos á 
mesma Casa da Suppliçação, hão de regular. a sua antiguidade pela que 
iinhão na Casa do Porto , porqué este he o effeito das mesma clausRlas , , 
com que Sua Mages.tade_ evitou todo o prejuízo, que podi,.a resRltar da 

-anticipaçã_o, con1 que despachou os mais modernos, não pur<l:mente ,-. 
mas debaixo de huma .eo~dição, que se resolve pela vinda. dos 1nais an
tigo, e faz que elles, como se viesse~n antecedentemente, pr~f~rirão os 
outros ; o que coni tudo se deve entender a Tespeito dos Lugares inune- · 
diatos, ~u . caso que nos ascensos a outros Lugares s~ não1 repit~ a mes-·· 
ma clausula; porque· assim como, se Sua lVIagestade rio;neára hum Mi- . 
nistro mais ,mode:mo da Casar da.Supplicação. para Agg-ravos puramente, , 
este pela maior preeininencia do. -Lugar precede ao mais antigo; e ainda 
que ao depois\ seja Aggravista, .não se lhe restituiNdo a aniigRidade, ha 
de nesta ordem fitear ma~s 1-poderno, o mesmo se deve observar :r;w caso, 
de que se ttata : , qrtando porém no Provimento para Aggravos se torpa 
a· resolver ' a precedencia ~os mais antigos, este vai conser~'ando a sua 
antiguidade, esperando o mesmo effeito .de serem prefaridos os mais an- . 
tigos, .contemplados em hum e op.tro caso . 
. · Esta pois he a Jurisprudencia nesta parte assentada, para se rt~ . 
gt.ilarem as · an6guidades em disputa, e em que ·nào ha alguma especia
lidade, dig·na de p.articular decisao. E . sobre os que se julgárão dignos 
d.esta espec1al determinação, se poz primeiro em dúvida a antiguidade, 
que compete ,ao Desembargador Antonio. Bernardo Xavier Porci!le; con-. 
sistindo esta em que sendo este Ministro Aposentado, quando era De
sembargador actual ela Ca'sa do Porto, foi depois restituído ao exercício 
no Lug·ar de Desembargador da Casa da· Supplicação por Decreto de 10 
de Abril de . 1777, sem clausula de reintegrar a sua antiguidade; . e pa~ 
rece se · não deve contemplar a que tinha n,o Porto; mas só a , que lhe 
eompete pela p0sse tomada na Cas~ da Supplicação. Sem e1pbargo po
l:ém do referido, se assentou pela maim: parte dos votos , que este Mi
Ristro se ha de ju.lgar reintregrado, e restituído á mesma posse e .anti
guidade, que tinha na Relação do Porto i assim porque esta se não per
de pela: Aposentadoria, . que não tira do serviço , e se considera como 
mercê, interrompido só e exercício, como porque Sua Magestade se di
gnou maridallo para a Casa da Supplicação em premio do .. beníl que ser
víra no P(jH"to, no que he certo, que a mesma Senhora considerou aquel~ 
le serviço como existente, e continuado até o tempo da Promoção, com 

, que o premioú. Quanto ,mais, que sendo por este mesmo Despacho ma-· 
nifesto ser o animo· Real de Sua Magestade attender mais ao ·mereci
mento deste Ministro, não pôde d' aqui resultar o seu prej uizo, que sen
tü·i~ s~m dúvida, s~ pelo. Despacho. da Casa d~ S"?pplicação perdesse a 
antiguidade do Porto; porque conserv'ãda a anügmdade de todos os que, 
ficárão naquella Casa, e devendo ahí, p.a conformidade ,desse Assento, . 
prefexir em razão della:, virião a preferir ao dito-Ministro, se elle per- · · 
desse a que lhé competia, convertida em damno seu a maior mercê, 
com que Sua Mag·e::;tade· o distinguia. Além de que o mesmo Ministro, 
sendo promovido á Casa da Supplicação, só com reserva a respeito dos_ 
mais antigos, havia· ser mais antig9, do, que os que vierão, do Porto; 
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que o não são ; e devendo estes preferir, na tórmá deste Assento , a to
dos os mais modernos, que já nella estào, os deve tambem elle prefe
rir pela Regra : Si vinco vicentem te. E Fle"sta f6rma vem a ser reinte- · 
grado na sua antiguidade. -. 

Em segundo lug·ar se propoz a dúvida a respeito da :-~.nti P·uidade, 
que competia ao Desembargador lgnacio Xavier de Souza Pizct.~To, que 
per tende preferir aos Desem bargadures, que for~i.o promovidós a Rela
çao do Porto ne anno de 1768, aoncle elle já ehLão estava com posse e 
exercício actual, qualidade, que lhe di precedencia-aos que depois vie
rao para a L!asa d:1 Supplicação, e que passárao para Ag-gravos; porque 
todos se despaçharào com as cJausulas referidas; e sendo elJe tam bt.m L e
sembargacl r dos Aggravos, deve ter esta graduação na antigujdacl@·, 

· que lhe pertence: E se assentou, que este lVIinisiro he Desembargador 
da Casa da Supplicaçà'.o mais antig·o, que todos os outros, que depois 
delle forão para a Casa do Porto; visto que todos os que vitrao para a 
Casa da Supphcaçào, foi debaixo da condição de nao p~·ejud.icart:m os 
1nais antígus, e tem nelle lugar as regras já asst.ntadas . Cumo jJorém 
nao he Desembargador dos Aggravos ·com exercJcio, Casa, € distribui
çao, be só Honorario, e como ta.l nao pref~re aos Desembarg·ores dos
Aggravos actuaes; mas quando Sua Magestade lhe queira dar o Lug:ar 
de Aggravi~ta actual , ha de entcúiJ preferir aos mais modernos, que en-
trarão nos cli:tos Lugares com ?- dita cJausula. · 

Propoz-se mais o requerimen~o do Desembargador Gonçalo José 
de Brito Barros, e se assentou, qàe vista a formalidade do Deereto de 
30 ele Dezembro de 1775, no qual Sua Ma-gestade houve por bem decla
rar, que lhe nao devia ser nociva a demoTa, que teve no Rio de Janei
ro por occasião do Seu Real Serviço; e ne~:;ta aLtençào o reintegrou · na. 
sua antiguidade, para com elJa enLrar em hum Lugar Ordinario de De
sembargador da Casa da Suppiicaçao, termos em que, com0 esta mercê 
deve ter o seu _inteiro e cumpdclb eft'eiLo, não pótle ser GllLTo, que o de 
se computar a 1anliguirl!'lde dl:sto Ministro pe la 'i_Ll:e tin-h<lt na Relaçi'i.o do 
Rio de Janeil'o, julg·ando-se immeàiato ao Desembargador mais antjgo 
que elle, que da dita Relaç·ào-fui para a elo Porto, e depois para a des-
ta <Jorte. 1 

Vierão mais em dúvjda as antigujdades dos Desembargadores An
tonio de Souza da Silveii'a, Antonio de Mesquita e M.,m·a, Jo::;é Lobo, , 
ela Veig-a_, Henrique José de ~endanha, Jorge Manod da Cost.::t, José 
Bernando-ela Gama, e Joao Xavier Tellçs, a respeito dos quaes se as
sentou uniformemente, que o primeiro destes Ministros deve ter a an
tiguidade, que lhe dá a posse, que tomou na Relaçá.o do Por~o em 7 de 
Agosto de 1766, visto que a Carta Régia expedida em 11 de Abril ele 
1'770, lhe manda dar exercício na dita 1-{elaçào com antig·uidade da mvs
lrla posse. Que a do Desembargador Antonio de Mesquita sg dtve re
gular pela posse, que tomou .de Desep!lbarg·a,dor Or·dinario da Relaçào 
do Porto, sem attençào ~Ig·uma á do I.:ugai' tiLular , que se lhe deu, 
quando foi para Cm:regeclor elas Ilhas , ~m razão da qual não póde pre
fâir, nem ainda aos outros Desemb::trg·adc,res, que nào tiverào exerci
cio na H.elaçao elo Porto, mas com . tudo forao prGvídos em Lugares Or
dinarios della, fazendo os Lug-ares gm outros ernp1:egos: Que o Desem
bargador José Lobo da Veiga não tem mais antiguidade , que a da pos
se'· que quando veio de Góa, tomou .çta Ca8a da ~úp_i?ljcaçao ; p0r que a 
maiOr demora, que teve na Relação da Ind.ia, e as m ns ra:lÕds, que ale
g·a , não são a e,ste fim . attendiv(ús; qua,nii.G Sua Magesiade na<D hwuvg 



.. 1778 

1·espeito a ellas, nem 1nandou reintegra;r e restiütir ao Suppicante a sua 
antig~id~d:. Como por.ém a mesma Senhora concede~ esta re~ntegração 
e restltmçao de anügmdade. ao Desembargador Hennque Jose de Men
danha Benevides Cirne no Decreto de 10 de Abr'it de 1777, em obser
vaneia deste dev~ o dito Ministro ter· a antiguidade, que lhe compete, 
como se entrasse na C~sa da Supplicação, quando chegou de Goa. -
. Assentou-se mais, que o Desembarg·ador Jorge Manoel da Costa 
deve ser preferido p.elo Desembargador Diogo Ignacio de Pina Mllnique · 
pela qualidade . de Desembargador · de Ag·gravos ; porque ainda que po
falta de exercício se repute Honorario , esta qualidacle basta para prefe
ferir aos qu.e não s~o Ag·gravistas actuaes. Ulti~namente pelo que respei
ta aos Des.embargétdores José Bernardo da Gama, e João Xavier Telles. 
se assentou, que a questão particular, que havia entre ambos, sobre a 
antiguidade de Desembargador de Aggravos , não nec€ssita de nova de
cis'ão, por estar determinada .em outro Assento a maior antiguidade do 
Desembargador José Bernardo; e estando esta materiá já julgada, sem 
nova Resolução de Sua Magestade não deve tornar a entrar em dúvida . 

. E quanto á questãQ ~ovamerite excitada pelo D~sembarg~dor !oão Xa
vier Telles no requel'_lmento, em que pertende peJa preemmencia de De
~embargador de Aggravos, e diversa ordem , em que-esta o constitue, 
preferir aos mais antigos, se assentou, que não devia deferir-se a esta per
tençãq, porque se encontra. manifestamente com, as Regras neste Assen
to estabelecidas ; visto que sendo este Ministro mais moqerno, foi pro
movido ao Lugar da Casa da Supplicação, resalvada expressivamente a 
antiguidade dos .outros, que a tivessem maior; e que quando Sua Ma-

. gestade. augmentou o premio em satisfação do bem que a servíra na di-

. ligencia, de que foi encarregado, nomeando-o Desembargador dos Ag
gra'\IOS, não foi puramente, mas debaixo da mesma Clausula e resalva, 
que outra vez repetio ; de sorte, que assim como a primeira clausula no 
}Jrovimento para a Casa, conservou a antiguidade dos que o p1·eferirã.o 
para hirem para a dita Rela~ão desta Corte, da mesma fórma a repeti-
ção della, com que pa~sou para a gra~uaçã? de Aggravista, veio deixar 
illesa a mesma preemmenc1a d0s mais ant1gos na mesma nova gradua
ção, a que· subio, não pura, mas condicionalmente; e não para effeito . 
de ser preferido pelos que não forem Desembai'g·adores de Aggravos, mas 
destes o precederem , quando, sendo m;:llis antigos, subirem ao mesmo 
Lugar de Aggravistas. Não consjderou tambem Justiça no reqneri\nen
to do Desembargador Manoel deMatto~ Pinto, porque até o tempo, em 
que tomou posse de Desembargador Ordinario da Relação do Porto, não 
foi mais, que hum .Desembargador Honorario, e por isto não póde per-
. tender a preferencia aos que erão actuaes : e as clausulas , que st: a chão 
na sua Carta, são de nenhuma attençào, não sendo lavradas em nota de 
mercê, ou Decreto de. Sua Niagestade; e não havendo mercê, que res
titua a mesma posse , ou a faça consideravel para a prefereucia. 

Ultimamente se assentou, que os Desembargadores , que tomarão 
. posse por mercês puras e absolutas., eiill que forão mandados pq.ra a Casa 
da .Supplicação, deven~ preferir aos que. depois . d~ sua posse vierem da 
Casa do Porto; e que 1gualmente devem preferir aquelles, a que estes, 
que novamente vem , hão de preceder; porque para salvar toda a diffi.cul~ 
dade e incoherencia, se deve assentar, que -touos os que sendo mais mo
dernos vierão primeiro , se promoverão por hum modo immaturo , e ex
tern-poraneo, porque lhe não pertencia ainda a nomeação, e que confor
me _a toda a consideração jurídica, deYem preferir;. porque sendo elles r~o-
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meados debaixO de hmna condição resolutiva, vereficada a condição por 
effeito da vinda dos mais antigos, se deve julgar, que-agora he que são' 
providos todos :· e que vindo todos juntos, se preferem -pelas suas antigui
dades; e achando aos ditos Ministros absolutamente provídos mais anti
gos , estes devem pela qualidade do Provimento e da posse julgar-se mais 
antigos, sendo est.e tambem o effeito da Regr·a ja allegada: Si vinco vz·n
centem, que propriamente compete aos taes Ministros precedidos por 
aque1les , a que elles prefirão. .r- _ 

Não se julgou'· necessario deferir a outras petições e requerimen
'tos, que ou :ficà~ comprehendidos nas Regras geraes deste Assento, 
ou não contém l.nateria alguma digna de especial determinação : E por 
não vir mais em dúvida, se tomou este Assento , que o dito Senhor· as
sigqou com os Ministros , que nelle votárão. ;:::: Cardeal Regedor. ::::: 
Preto . :::: Giraldes. ::::::: Castro. ;:::: . Leite. ;::::· Ferreira. ;::: Gama. :::::: 
Corrêa. ;:::: Lemos. ::::::: Velho. :::::: Vasconcellos. ;::: Azevedo Coutinho. 
;:::: Moura. ;:::: Cunha. 

..;. b 

No Livro 2 da Supplicaçáo fol. 131. , e na Coll. dos 
Assentos pag. 423. 

) ~ 

..,Jt ··~)'j ·'' 
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ANNO DE - 1779~ 

Sendo as utilidades· que resultão aos Meus Vassallos da actividade do 
Commercio e do augmento da Navegação hum dos principaes objectos da 
Minha Real A ttenção; E querendo a este fim animar e favorecer assim 
o Commercio particular da extracção do Sal da V illa de Setubal, como 
a Navegação das Embarcações dos Maritimos incorporados na Irmanda
de do Corpo San lo da mesma Villa: Sou Servida ordenar a este respeito 
o seguinte: Que do Sal que na dita Villa de Setubal se despacha-r pàra 
ós Reinos Estrangeiros sendo - carregado n<:~s Embarcações pertencentes 
aos idcorporados na referida Irmandade, senão cobrem daqui em diante, 
e em quanto Eu não mandar o contrario, os direitos mais do que tão sómen
te a razão de duzentos e cincoenta réis por moio; assim e do mesmo modo que _ 
pela Providencia setünà das que forão determinadas em vinte e tres de 
Dezembro de mil setecentos sessen~a e hum , se lhes concedeo para o 
Sal que navegava para os Portos da Galiza, e Asturias: Cuja gr1,1ça te
rá lugar, ou a extracç·ão se faça por conta propria dos mesmos incorpo
rados, ou pela de qualquer outra Pessoa Nacional, ou Estrangeira; com 
tanto porém qtJe a Embarcação e a sua Equipagem sejão Portuguezas; 
á excepç.ão sómente de alguns Pilotos práticos Extrangeiros que sejão 
necessarios para aguelles Portos, ou Mar,es de que os Nacionaes não tenhão. 
inteiro conhecimento. Que o Sal que na Villa de Setubal houver de se 
carregar nas Embarcações . dos incorporados na Irmandade do Corpo San
to para ser transportado, ou seja pnra os Portos destes Reinos ou par;t 
os das suas Conquistas, aonde lhes he permittído levarem-no; ou aind a. 
para qualquer Porto dos Dominios Estrangeiros; poderá ser comprado li
vremente á convenção das rPartes e nas Marinhas que mais convierem pe
lo ,preç o em que padicularmenl'e se ajustarem: sendo a e!ste respeito abo
lida a taxa esi.abt:-lecida pela Carta Régia de vinte e tres de Dezembro 
de mil setecentos sessenta· e hum que acompanhqu . ~s Providencias aci
ma mencionadas; contanto porém que fique annualmente reservado o 

~_: ..:.. 
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Sal competente á reparfiçãó de httma roda para os Navios Estrangeiros 
,que houverem de· carregar pelo preço filio e ·de· erminado de mil réis; no 
qual p(!)r :agó'ta n·ão d.eve ·haver· innov.ação alguma; não d ev·e ~do:. entender
se, a refe_ri~a liberd~de _para o Sal que levarem as Embarcações N acio
na,es n'ão· êF!corpotadbs, .e. ~ev(ene·en ves ·ás oatras qpar·tes ·do ReirMi';· porque 
assim a resiJeito della~s c€lmo dos· Návios Estrangeiro~, ficarão sllbsistinuo 
as 'Providencias qm1e- até g·OI'a ·se Irem observado: Que os sobreditos hcor
porados poder'ão dar fian~a aos Dire•i-tos tilo Sal · que nas suas · Embarca
ções se extrahir para fóra do Reino na fónna. que lhes foi.permilíido pe
lo Mandado· do Oouselho· da Faze•nda· de:uenove de Agosto de-mil setecen
tos' e sess€lnta; corn a co·ndição de pag arem esses Direitos logo que che~ 
garem de· volta da mesma V:iagem· :. E ·sendo esta g-raça restricta aos di
tos Incorporados domiciliarios da Villa de Setnbal não poderão fazer del
la uso os Mest'res .das Embarca~'ões de: ~JUtros Pórtos q'ue vem áq-uelle a 
carregar Bal pela Í•Bcertez'a dâ s'mr volta ao mesnw Port0 para a satisfa
ção ·dos Dír-ei~os: Que ficará subsistindo a taxa .do preço do Sal para o 
consumo da terra, a qual não poderá excede·r de guinh en tos réis o moio, 
e isto ém' ben eficio d·~' -salgação da Sardinha, e· mais 'peixes, pela gràn
de impor.tancia de que he este ramo de Commerejo: Finalmente que ás 
Eü1barcações a•rma·das· á Redonda? senão le v·arão daqui em dia.nte maio
res Emo!umentG>s, ou Di·re.itos daqueHes· gue presentemente p;1 gão os H ia· 
tes; o que he conforme á 1determinaçâ1o' do Conselho · cl~ Fa-zeada de treze 
de -Março de mtil setecelil•tos tr·iuta e se'te; e isto !Se observará: ni'io sócnen• 
·te com as Embarcétções fl@S Incorpàraãos na Imnandacle do Corpo ·Santa 
da · Villa de Setubal ;• mas tambem com as autras EmLarcações 'dos mais 
Pórtos destes Reinos, e su~as Conq,uist,as , · por não ser' justo que a uteli· 
dad.e de ~lguns p~rticulares sirva de obstacu!o á induslria dos Nevegan
tes, em procurarem por este meio faze'r as su·ás· Ú<1gens com Hlenos des
peza e, maior segut·ança j de cujas · vantagens resulta 'o beneficio Geral 
da Navegação, do Commercio, e do Estado. O Conselho da Fazenda d te
nha sssjm entendido, e faça executar ., expedindo as ordens necessarias . 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 16 de Janeiro de 1779. · = Com 
a RubÍ'ica de Sua Magestade. ' 

Begist. no Con.selho da Fazenda no Livro 3. 0 dos De
cretos a fol. · 28. 

EU A R A IN.H A Faço saber aos que este Alvará virem : Que em' 
Consulta da Junta do Deposito PlÍblico me foi presente, que todas as 
Providencias estabelecidas. nos Alvarás de vinte e hum d~· Maio de mil 
sete.centos quarenta (I) e hum; de qt!latro (2) do mesmo mez de· mil se
tecentos sincoenta e quatl'O; e de vinte de Junho de mil setecentos .s~
tenta e quatro, não tem sido bastantes a evitar as desordens, e preJUI
zo·s, que se pratica-vão nos bens executados; .e que aiodà na prátic'a. das 
ditas Leis se conbecião al g uns inconvenientes procedidos ou d.a vaneda
de, e multiplicidade dos Presidentes, ou pela' restricta , ou awda abu-
. . \ . ---- --------------------------
(l) D everia ler-se ta I vez = vinte e hum de 1\1 aio de 1751. 
(~) Deverá ser 6 de Julho de 1764 • . 

Bb ~ 
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siva intelligencia das mesmas Leis: E te·ndo attençã0 ae que a mes!lll) 
Junta me representa, e para que, em quanto fôt· possível , se &Ca!Jtele 
todo o damno dos Mems V assallos: Hei por bem determinar aos ditqs res
peitos o seguinte. 

Primeiramente, que em lugar dos treze Ministros Crimin.aes dos 
Bairros de Lisfu0a, que pela Disp0úção do Alvará de vinte de Jun.ho d~ 
.mil setecentos setenta e quatro devião presidit· por semanas aos Leilões, 
que se fizessem ·na Praça do Deposito Geral , haja hum · Ministro fixo, 
e permanente, que não tenha C!H:ltro emprego mais, que o de presidir aos 
ditos Leilões, creando para este effeito hum lugar de Juiz Pre.sidente~ 
{)os Lei lões, sem· Gradua((ão certa, mais que a que Eu fôr servida dar 
ao Ministro, que nomear , e sem .ou.tro ordenado, ~ emolumentos, que 
~quelles, que são concedidos, e até agora leva vão os di~os Ministr,os dos 
Bairros; e que o mesmo Presidente não só tenha a Jurisdicção, que pe• 
]a referida Lei de mil setecentos setenta e quatro era concedida aos so ... 
preditos Ministn~s; mas tambem a de deoidir., e determinar todos aqueJ
)es incide.ntes, que se moverem nas mesmas Arrematações, e que · no 
acto dellas se excitarem; dando Appellação , e Aggravo para a Meza 
delles da Casa•da Supplicaçã0; e que igualmente tenha a J urisdicção de 
evitar todas as desordens, e delictos Buscitados na mesma Praça, qu~ 
por quall!}u

1
er modo resp·eitem ás ditas Arrema·~ações, e Leilões; proces

sando, pronunciando, e prendendo os, réos·, e remettendo ·os Processos, 
·para serem sentenceaclGs, ao Juizo da ·Cârreiçã9 do crime d;J. Côrte , e 
Casa; e ql!le quando o sobredito Ministro Presidente tenha algtJm emba
raço justo, e necessario, s.uhstitua o· seu lugar hum d0s dous Presiden
tes da Junta do Deposito Público, aql.!lelle, que estiver mais desemba,·a-
~aclo. · 

Hei outro sim per bem, d.eclaramla, a vet·dadei-ra intelligencia da. 
' mencioHada Lei de vinte de Junho de mil se.te~entos setenta e qllatro, 
Ordenar, que quando não haja quem latw.e o justo preço da avaliação, 
mas que este exceda ao porque na dita Lei se manda adjudicar os bens 
aos Cr-édores exequentes, se possa proceder á arrematação dos mesmos 
bens, ou srjão móveis, ou de raiz; porque sendo a s0bredita Lei onlena:
da em beneficio, tanto dos Crédores, como dos Devedores, não he jus-· .. 
to que seja maior Q damno destes, cl0 que a utilidade dos outros. 

Igualmente Ordeno, que a respeito dos bens móveis de insignifi
cante valor, que po1· commua estimação não passarem de dez mil réis, 
se 11ão mande avaliar, e se arrematem pelo preço, que a arbítrio do Pre
sidente parecer justo. · 

Para acautelar a demora, q·ue muitas vezes ha n.a venda dos bens, 
. que estão nos Armazens do Deposito: Sou servida Ordenar , que o dito 
Presidente determine hum 'dia fixe:> caàa semama para nelle fazer a ven
da dos ditos heFJs, com prefet·encia a quaP~quer olillros. 

Não d€v~ndo· permitür a Minha Rea,J Piedade o indecente abuso 
de se p~rem a pregão em Leilões públicos as sagradas Imagens, os Or.-· 
namentos, e tud(') o mais que serve no ministerio do Altar, ainda aqueJ .. 
las causas, f}'l~e estão em commercio: Hei por bem Ordenar, que as di,. 

, tas sagradas f,magens, e t~Hlo mais, que faz o objecto referid0 , se não 
.arrematem em Hasta pt~bhca; e qNe sómente se possão vender por con
venção parti.culi}r, e cc:>nseati.mento das Partes, não se procedendo nem 
ainda a penhora dellas, senão na falta· total de todos os bens, e quand~ 
estas sejão de grande valor; e declarando, e revogando, sendo necessa
rio para o sobre di to effei to, as Leis , e Alvarás sobreditos. 



~ Pelo \qoe ': ·1\'{ftaltYI!lt> á Me'Za do -,Bes·e•lil.i balrgo cdb 'P 'âço; lRregedor .ara 
Casa rda :Sup1p l ica~çtão; Cons'el.hós a a Mir1ha Rea,l fi'·azel.rHI•a, ~e· >DHram·ar .; 
Meza da Couscien·cia, ;e Ordens '; ~enlido 1da Cam:er.a; ~J,t!llnta ~do Deposito 
Ge-ral; '-Gover:naclor da lRe.lação ·, •e Casa ·€lo P.or·to; ·Gov,elrnacl-eres, -e Oâ'
pi ~ã,es . Ge:net~aes ; :Goi-rergederes, ·Provedores ~, Ou vide:res; . ,.'~Juizes, J•trst·i
ças , assi~.n1 ·Giv.e.is ; C0'lDO Cri.mirià. e:s., e •mais -Pessoas , 'a ·lll·ulem, .. o c·e
nhecimento deste pertencer , Que o cumprào , guardem , e factão in
teit·a'Iiflente iCillffi\.(iH·ir. , ·e gNa·rCJla:r, "Como né]Je 'sê 0<!1•r:Jtém , s·em , dúvida, OU 

em bsrrg('> J~~~~~lll :m ., não obslaflltes quaesq'aer Leis , ,Regi\11nen tos, Alvarás, 
DisposiçõPs, Práticas, ou Estilos., q:ue em cnntira.r,1b ·s·e tenhão passado, 
ou introduzido, porque todos, e todas derogo, e Hei por derogados, co
mo se delles fizesse especial menção, não obstante a Ordena<;ào, que o 
contrario determina, a qual t-a·t:R·l:rem _tl-e-r-0go para este effeito sómente, 
ficando ali{ts sempre em seu vigor. E ao Doutor Antonio Freire de An
drade Enserrabodes, do Meu Conselho, Desembargador do Paço, e Cha1l,
(:C'I!'ér ·WJór ·destes Rei'Dbs, M ànd·0, ·que ·o lfa:ça rp-o'bl·i·car na yhãrocélla.rfà ~ 
te q tue cdel.le se r·em(e.~ tão Oópias ·a t(od'@s os Tr'irbm n·a-es ., "Oa@e'tas d1e Ca- , 
.nq ar-aas, e ViHéis destes Rei FI0S •; ragistando,.s'e ·em ·to'd·as as part:es "J on
dé se cos~tumào reg·\·sbr ·se~n 't' lbant-e8 Alva.rás, e manclam(ilO-'s-e o Original 
delfe p.ara -a Totte do 'Ilornbo. Oado n<l> Pala<do me 'Sal•vatet·ra· Ele Magos 
a 22 '«!!e Fevereiro de 1779. ;;;:= Goma Assignatura d·a RaiFl·ha_,· e a do 
iVtinistro. 

Re_qi.st 1;za Seor:etaria d-e Esta·do dos N-egocios do ·Re'ino 
no Lú)r@ V. ·das 'Car.tds, A!lvarás, -e Patente·s a fol• 
2 ·12. ver-s., e Imp~·e~sa na Impres-são Régia. 

'f 

Eu A RAINHA Fa-ço sabrr a vós Joaqn~·m '<Je ,B·arrn.s e :~lmeida-, 
l)rovedol' do HbsJilita•l Re-al da Vi lia d>às Galclas , ·que os Monteiros piq>ue'
nos da mesma ViJ Ja, e das de Obidos, Alped'r,is, Batalha, Cadaval; e 
-Atou-guia .cle Balea Met:t>presPnlá'rão, que sendo isentos de p·agaremJu~ 
gada de tdnta alqu-eires de tl'igb que semeassem n~as suas tertas , e do· 
Oitavo do pãü, vinbó, e Ji,nho, qtYe fahricass em, em razã-o de S€f es·te 
hum !<los privilegi0s, que lhe são c0dcedidos nas Gartas dos seus Offidos, 
e se achão confirmados pelos Senhores Reis [),João IV., e D, Ped ro flt. 
Meus Pr~decessores porAlvarás de 22 de Abril de 1643, e 22 deJunho 
(1) de 17Q5, v@lj os· ebrigais a pagar a dita Jug.ada, e' Oitavos, pa-ssan
do a pinhorar os seus bens p~rra satisfação das sob-reditas Imposições: e 
mamJamlo terllar sobre esta materia as il'lformações, que Me parecerão 
necessa·rins: Sou Servida ordenar-vos, que façais g:uardi1r glos ditos Mon
teiros, pi g uen9s 0s pri vilegios, que de antiquissi mo· tempo lhe são concedil.. 
dos nas Carttas clos séus Üffiéi®s, mandando J·evantar as pinhoia:s, a que pro"
cedeste.nos·seus bemr na consideração de {IUe devião pagar a sobredira _Ju
g.ada, e Oitavos, e entregar log0 a cada ' hum délles os que lhe~ perten~ 
cerem, pondb-se nos A.ut®s ela execução as v·erbas compett>olês, para 
nel la se não prosPguir, ·nem produzir mais effeüo a'lgum: e para que ou:.. 
tra vez se não StJseite semelhante ·questão, mandareis registar esta Mi
nha Carta nos Livros dessa Proveduria, para .a todo o temp0 constar a 

---· ----~---· -~~·-----..-.:...---___;...:..;----
(l) Deverá talvez ler-se = JíuJ.ho. 
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Resolução-que Fui Servida tomar soóre este assumpto. : o que tudo f areis 
executar sem embargo de quaesquer Lei,s, Regimentos, ou Disposições 
em contrario, que todàs Hei por bem derogar para es te efft>ito . sómen
te como se dellas fizesse e~pecial, e especifica menção .. Esctipta no Pa-, . . 
lac.io de Salvaterra de Magos em 23 de Fevereiro de 1779. = Com a 
Assignatura ·de Sua M.agestade. = Para Joaquim de Barros e Almeida. 

l • 

Regist. ne Ltv. 1. • do Re,qislo da Nova Administmção 
do Hospital Real das Caldas, segundo os manuscri-
tos de J. de Mello Freire. · 

• l 

.,. 

' 

S endo~Me presenle (c~~ sensibilíssima dôr) o horrorosissimo Desacato 
cornettido na Villa de Palmella em a noite do dia 13 para o d·ia l4 do 
corrente mt>z de Maio na Ermida denominada S. João Baptista, que ba 
muitos annos serve de Freguezia de Santa Maria, Matri's da mesma Vil
la, que se acha roubada, e espoliada de qoasi toda a Prata, e Alfaias, 
passandp. os agressores da<juelle barbaro insulto ao maior, e mais .execran
do Desacato, não só de difundirem os Santos Oleos por cleix~rem as A r~
bulas em que se· acha vão com as bôcas em terra; como tombem de abn
rem 9 Sacrario, do qual levárão hum Cofre com huma Hostia , e cinc() 
Fôrmas Sagradas nelle depositadas , e huma Pixide com cento e vinte 
}"'articulas consagradas, deixando além destas muitas dispersas pelo AI tar 
do mesmo Sacramento: E pedindo este execrando attentado as mais exac
tas diligencias para se descobrir os aggressores clelle, á imitação do que 
em outras occasiões st>melhantes mandárão praticar os Senhores Reis des
tes Reinos Meus Predecessores para desagravar a Oi·dna Magestadeoffen
dida co1n a execu~ão das _penas, que pelas Minhas Leis se achão detenni
nada.s: E não podendo ir fazer o Corpo do Delicto o Cardeal Regedor da 
Casa da Supplicação , como em semelhante cazo se praticou; porque 
achando-se no cargo de Inquisidor Geral destes Meus Reinos, e Domi
Jlios lhe pertence tambem áquelle Tribunal fazer ao di to respeito as mais: 
exactas diligencias. E devendo supprir hum Ministro de maior Gradua
ção~ e A uthoridade aquella impossibilidade: Fui Servido nomear o Dou
tor José Alberto Leilão, do Meu Cons~lho, e Desembargador do Paço 
para logo passar á sobredita Villa dePalmella aproceder aDev.aça: No
meando .'tambem para Escrivães da mesma Devaça os Doutort-s José Ho
.berto Vida) da Gama, e Jos'é Freire Falcão de Mendonça , Desembar
gado~es dos Aggravos da Casa da Supplicação: E ao Doutor Guilherme 
Baptista Garbo Desembargador da Relação, e Casa do Porto para exe
cutar as ordens, que ao dito Ministro parecer determinar-lhe ao dito res 
peito, con~edendo faculdade ao mesmo Ministro para que no Meu Rt>al 
Nome possa empregar na mesma diligencia todos os M inistws que lhe 
forem necessat·ios, e pedir aos Gf'neraes todo o auxilio militar, que lhe 
for preciso: E conformandoMe com o parecer que a Meza do Déseinbar~ 
-go do Paça fc:>z sobre o referido Desacato. Tenho mandado expedir as 
mais Ordens declaradas no dito parecer: E Sou Servida que a mesma 
l\1eza :f<1ça logo passar as Ordens necessarias aos Ministros desta Côrte, 
e ~as Comarcas destes Reinos para procederem nas exactas diligencias, 
que ao dito respeito se fazem precizas: Mandando tarubem a mesma Me-
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za fazer pt1blico por 'Editaes nesta ·Côt,te, naql lélla Villa, na's ·do Riba· 
'l'éjo, e em todas as Cabeças das Comarcas clo Reino, q tie" neste c rim(;! 
são permittidas as denúncias em se-gredo ., e · que aos qt.l:e ·as n·~en·m ver
dadeiras se dará de pl'émio, sendo pessoa ·pl e'bea, dous mil cruzados ., E:! 

hum Officio de J uslitta ou Fazenda; e seml0 nobre será o premio corr~s 
pondente á sua nobreza e qualidade: E os MinisTros qa·e d t scobtirem os 
delinqu entes, serão despaéhados l0go 'sem c onéu·rso con1 o luga,r a qu·e 
estiverem à caber: E a1lém das referidas O rdens exped'irá a lVlez·a toda·s 
as que lhe parecerern mais proprias para a averiguação da -gir av'idade da 
õffensa de tão barbaro insult0. A 111esma M1eza o ten·na assirb entendido, 
e · faça executar com os Despachos necessaries. P.al•acio de Nossa Se!:l ho
J'a da Ajuda 'em 19 de Maia .de ~ 77 9 . = Com a Rob'rica Cle Sa•a Màk 
gesta de. 

l mpr. avu1.so. 

EU "'A R A'INHA. Façõ 'saber aos que este :AlvaJrá de Regi'mento vi .. 
rem: Que t e tJdo éonsidéraçà'@ áo muito lfue sed 1util "ac:> P6blic'o ·o esta=
beleCimehto de hurwa Atl:tniflis·tra(\:ào 'fixa, ~ j>'é'rü1afHente par a o bb1b g0- · 
verno, ·e ecohomía clo Terrei'ro da Oi·d·ade de Lishea, ·que sup.p'osfo 'ti._ 
vesse o seu princ:ipio h'a 1bais de tfe·s sécu.lo's ,-se ach'a cbm l:udo hoje in
t~Íl'amente rnodatio, tan to .na fórm•a do ·seil edificio, corno bo inelhoao , 
êom qu·e he governado: E 'Consrtan.rlo-me pe·lo lospectó'r 'Geral, que ulti ..o 
fuamente para elle nom'éei; ql!l1e a experiencia lem móstra•de a s'e·r ·mu i
to conveniente ex:ecutar-s·e as .providen'e'ias, de que par'ficularm'eH te o· 
encar're-guei; e sendo por ell<e informada da grande utilidade, que póCle 
resultar ·da obser'vancia de'Wl's: So'u servida otderia·r se c'umprão, o'hse·r• 
veQ:t, e ·guarcl~m todas as Dispós'iç0es., qye se. cbéu4irehentlefu neste Re 
gimen'to, assim a resrrei to de ·cada hum dos L ugá'rés, e O'fficios, oe que 
éonslão os Titulas, é Capitulas, que lhe dizem 'rés'pé1to, como de iodes 
os generos, qt:.~e pelo mesmo Reghnento devem ehtrar-, e sahir ao dito 
Terre.ito: Pelo 11·ué a ~!'nt•.d.Ju, como se aunca ti v'ess'ein e:X'istitlo, q·uaes .l. 
quer Regimentos, Alva'rás, Dé~re>tos, .e Btovisões, que s'e tetlhão ex
p edi·cdo. desde a e'reéçãé do refetido 'Terçé i'ro' em Ü'ldo o ·que se orpuz~.; 
t em ao que por este novo 'Regimento Deter mino p'ela 'maneira ·abaixo de
't.la'r1adã. 

T iJ T ·u ·L •O I. 

1Jlls ip'éssoas -effiprregadas na A 'dmihislr'aÇllo àõ Térrl!iró; e quàl s<{ja a suà 
}'u'h sdicÇáo, e obr'igaÇões eín gera l. 

t.. I , ;) . 
'j. • 

Do Inspector GeraL 

O Cargo de .1-nspeçtor Ge ral será t rienn al, sendo obrigada. a pes .. 
soa, que E u fO r serv•i·cl>a· nel'meàr pa1'a ''ell'e -,- -'à 'Cfa·r-1h e conta no fim dos 
t~es a o nos pela Secreta ria de Es ta do dos Negocias do Reino, de que es· 
t a acabado o tempo , p~lo qual lh e f:i7.mercê 9este E mprego , o qual não 
C'<Hf(.iln·uuri1:"t exetc-er S"-cm ·especi·aí -0 rde.tn •WJ1h11'a : -~ ce(rló a M'i'n'ha ReaJ 
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Jnt~nç5o he provéllo s~rripre €'11} pessoa cle qualida.de" intelligencia , e: 
probidade, .de,vo esperar que faç~ observar exactamente as .obrigações 
dos Ofliciaes, ~ rnai~ pessoas empregadas na Adminis.traç;'lo do Terrt:Íro; 
e que por este Regimf'nto co'nsta estarem oli>rigadas a cumprillas inteit;a-
mente, como nelle se declara. . _ 
.· Ao dito. Inspector perte·nce não só t i\ do o go.verno econoll)ico do 
mesmo 'ferreÍJ'O, e dos generos, que ne]le devem f.Dtrar , ~as t~tmbem 
dos Armazens, onde se dcposhem os mesmos g eneros a elle pertencen
te5 .; e igualmcpte dos Celleiros, ou Lojas, onde com Licenças su·as se 
vendão os refe.ridos gener,es; não podendo outra a]g·uma Pessoa, ou Ma
g.istrado i'ntrometter-s€ a perturbar a. J urisdi.c.çtio priva ti v a, qne por es
te Regimento Sou servida conferir ao sohred,it<;> InspecLor Çeral em 'tudo 
o que possa dizer respeito á boa administração, e utilidade, que espero 
receba o Público deste estabelecimento: ·E como para se · conseguir este 
fiib lhe será preciso rassar algumas Ordens aos Corregedores d·as Co- . 
marcas, Camaras deste Reino, ~ n)ais Ministros occupados no lVleu Ser
viço, assim nesta Côrte, como fóra della; se.rão as clitas Ordens feitas 
com a mesma formalid·ade, .com que as costuma passar o P.residente do 
Senado da ,Camara desta· Cidade de Lisboa. 

- . Concederá, 0~1 n,egar.á as .,__iceFJças, que lhe forem pedidf!S paia. _ 
extracção ,dos generos do Terreir0; reg.ulando-se pelas Disposições., que 
neste Regimento Mando estabelecer: Irá ao Terreiro todos os di;as, não 
o dispensa~qo· desta· assist'encia senão algum jost(!) erribaraço , . qu:e tenha. 
.para qpsim _q não. cumpri!·: E assistirá ao balal')ço, que Or:deno , se f~Ç<l: 
no fim de cada mez' c_omo tarnbem 30 Geral, que deve ser feitG., e ex~-· 

,.. cutado no 6n:~ cle cada, _hum anno. Vag;alildo qualquer dos _Offi~ios , que 
por este·. Reg1mento d.eelaro devem' $er nomeados ümnecllatamente por 
JYiim' pocaerá consultar-me as Pessoas' f:JU€ en.tender serem capazes. de 
bem os ex~t;ciJar; e nQJneará, em q1!1:anto não baixar a Consulta , sujei
i«>~, guf-l te;nhf.'íe aqu6lllas circumstancias, que se reql!lerem, paTa bem 
cumpr!rern ·3S obdg~-~.ões dos ditqs E-~pregos, os qua~s· o~ servir-ão por 
Portana~ SUéJS ,; .rorerp ,p,elo que respeita aos outros,. que sao da s·ua no
meação, poderá pr0ver nelles aquellas 'Pess0as, q~:~e tenhão todo~ os .J,:.e
nuisilos ,., que bem ,se declarã.o. pos Capítulos, q1.>1e neste Regim.en;lo tra
H~:o dos ~eferidos Oiji.eios. Poderá ,suspender ~ qt:JalqueJ' dos ü .fficiae.s, que 
estã0. debaixo da s.wa_' j,urisdicção; e rio caso çle entender que_ a d.ita sus
pensão deve ser pgr mais tempo , que . o -de hut;p ~pe~ ~ m.e dar~ parte 
deste prrocedjmep~to ., , e da cau~a ,, q~e tev·e pa_ra .a~.§_im 0 €.x;ecytal, _corno 
tambem o maior castigo, que e]Jes· rnereção, parecendo-lhe' ser assirp pre
ciso. Vencera o dito Iuspector yftJJata titulo. de Ordenatlo hum cont_o, 
e duzentos mil réis annuos, pagos aos quarteis pelas rendas do Terreiro. 
No caso 9·~ lhe ser, preciso fq.lt.ar .em ir ao mesmo Terreiro, ou po_r. ter 
licença lVhnha pal'a 3:,ssim o fazer, ou por qualquer outro impedimento, 
CJtle just~meote o embarac·e o não poder por algum tempo governar o di
to TerreHo na fórma, que lhe he det~rminado, me dará parte, para qüe Eu, 
determine a Pesso~, que possa sGrvir, durante o seu impediment~. 

§. n. 
t ' ... j -

Do 4dm1:nistrador, e seu Ajudante. 
) 

J ' l -

!.1 

. "' ' f J 

rara o L'.ugar- _de.Adrpinistrador se l;n1soar_á. s_ernpre Pessoa1,d_e.gr<t:r,1:: •. 
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de probidade, inteUigencia, prática, e conheciménto da negociação, e 
commercio dos genero.s comprehendidos na sua Adminis.tração, para ~e 
t-endo Lud:ls estas qualidades, possa bem executar tudo o que lhe fôr or
dena·do pel0 J nspector Geral, debaixo ·de cujas Ordens estará, e por for
ça dellas será obedecido de todos, e quaesf]Uer Officiaes, que estivert>m 
servindo nas divêrsas repartições do Terreiro, como JatpbPm nas que ao 
mesmo 'ferreiro possão pertenct>r. Terá obrigação de ir ao Terreiro todos 
os dias de manhfí, e de tarde; e corno a sua assistencia nelle he muito 
necessariu, e poderá haver ·algum justo impedim-ento, para que assim o 
n:'ío possa executar, terá hum Ajudante, o qual executará tudo o que por 
este Regimento Sou.· servida ordenar , que observ.e o Administradot· do 
TE>Heiro , e o qae este lhe detenuinar em beneficio da dita Adminis-
tração. , · 
. Vencerá o dito Administrador a titulo de Ordenado hum conto de 
réis annuos, pag·os aos q_uarteis pelas rendas do mesmo Terreiro; e o se11 
Ajudante quinhentos mil ·réis, pagos pela mesma 1orma. 

§. III. 

Do Juiz, e seu Escriváo. 

. Haverá hum Juiz do Ter,reiro nomeado por Mim, Bacharel forma., 
do .na Universidade. , de grande rectidão, e desinter·esse, ·que use daju-

. risdicção, flUe lhe compt>te, dando ~ .cada hum o que lhe pertence, colll. 
toda a imparcialidad~. Assistirá na Meza do Despacho, onde receberá. 
as partes t~um ~odo o bom acolhimento, conservando ao mesmo tempo o 
respeito, com que ellas devem tratar de seus negocias , e requerimen,.. 
tos, e n;lo consentindÇ> dispu las, <]Ue só servem· de os confu11dir. Ao di
to Juiz pertencem em pri 'meira Jnstancia todos os Autos de tomadia, e 
apprehensão dos generos do Terreiro e.'YJ officio; ou por via de Denúncia, 
assüh ·como os de de&,caminhos da Fazenda do mesmo~ Terreiro, e de exe
cu<;ão conlra os devedores, como contra os da Minha Heal Fazenda, 
dando rios ditos Autos AppellaC(ào, ou Aggravo, qual no . caso couber,. 
Jla ·1orma. da. .Leí, para o Juiz dos- Feitos da mesnfa Minha Heal FaZPnda. 
lgalmente lhe pertence impôr as penas estabelecidas neste Rt:>gimento, 
e deddir todas as q11estões dos Oiliciaes, e homens· de serv-iC(O du Ter- ( 
reiro, sem fórma de Juizo, e com assistencia do Administrador, se per
tencerem á economia do mesmo Terreiro, das quar.s decisões exlraju
dic.iaes só haverá recurso para o Inspector Geral. Fará ~orreiçào todas 
as semanas pelos Lugares do TE>I'reiro; e achando nelles alguma falta de
observancia deste Regimento, condemnará os transgressores de dous até 
seis mil réi:>, sem recurso algum, examinando nessas ~o:rei~ões o esta
do dos gent>ros, e usando a respeito delles de toda a JUn ~dicçao dos Of
ficiaes da Saude , e A lmotaceis das execuções, e guardará as chaves do 
Terreirp para o fazer abrir, e fechar a horas competentes. Ass.ignará. 
todos os Bilhetes, que se passarem na Meza do Despacho, quando nao 
forem assignados pela Administração. E vencerá de seu Ordenado a quan
tia de duzentos mil réis; e mais pelas Véstorias, e exames dos estenda
lhos, dousmil equatrocentos réis; pela posse, ejuramento.de c~dahum 
·dos Vendedores, e Capata-zes dous mil e quatrocent0s ré1s;. e pela. de 
cada hum dos Medidorf's e homens do servico 'das Comranhms , mil e 

, ' . 
duzentos r6is, r. de cada . ptu·tida de cevada; qu·e entrar par~ a venda no 
'ferreiro' a. costumada amo~Lra' que he hum a medida de oitava. Na rec 

· Cc 
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fêrida Meza do Despacho baverá huw Es-crivão , tambeni nom~ado por 
1\!Jim, com boa inteJligencia de Escrituração, lljlle terá asseo .to ao ladó 
esquento do dite Juiz; porque o direi lo fica r~servado para· o A.dlminis
Haclor, ou seu Ajudante, quan'(!hll a e.lle fôr· . Ao dito Escri·vã(i) ~ertence, 
€'screver no·s Autose'Gm odito Jo:iz~ e tomar as'entradas nGs Livros C<5Jm
petentes, e lanç~r ·á marge!Il as verbas das descargas, e sabidas; faz-er 
as distribuições <Jas medidas, passar os Bilhetes para as descargas, me~ 
~·Í<}Ões, inheel.(IJC'~Õ-es no TerFeiro, taboletas dos Vendedores, e para qs 
generos, que se elã0 livres, tucln: na fórma estabeleácla por Rt!giment'O. 

Terá a seu cat.gG deus Livros, em que alternaüvame·nte fará es
·c·rever as entradas, e ·sahidas d·e· tGJdo·s os generos de Terreir0 em cada. 
hum dia, os· quae:s ·se."rvem de prÍJn€>itpio, e base .de tocd·a . a mais Escr! tu
ração. Acompanhará o Juiz em todas as Correic:tões, e nas di ligencias,. 
~He 'forem determinadas pela lnspecçiie, ou Ad<mi'oi.straç.ào ; e ·passará 
Ul>das as stlmanas, sem estipe.ndio algum, Billh"etes cla Estiva, ou preço 
dos geoeros, par.a ' na Casa da Al,moi eceria se regula'Fem as onças ., qu,e 
deve ter o pão em cada huma das ditas semanas; e vencerá de seu Or
denado cento e sincoen.ta mil réis, do qual pagará a hum Esct·itnrario, 
e dará todo o papel necessario na sobredita _.Meza do Despacho. Vence
rá mais pelas entradas os eriwiument'()S es:tabelecidos no §. lii. do Titu
lo Segundo;· pelo Termo, e assistencia aos exames dos estendalhos, mil 
e d'mzentos réis; pelos Al!llles d'e tpJ'esse·, ·e jurame-rlto ·d'e c·ada hum dos 
V•ernded-or.~s, ·e Capatai,es, ·mil e cluz·entos réis; pelos Au~@s de passe, e 
}nramento de eatrla twm d0s . M·ed.ià0res, e home,ns d'@ se'r"'ÍÇ0 das Com
p·anhias, oiteeentos réis; pelos Termos defiaiDç·a, q~ja·renta réis; e de ca
ela partida· de trigo, milho, ouetP.ntreio, qt~e entra'!" para ave'nda ne Ter
reiro:, a coslumada a<~n.ostra, qu·e he hama ~Medida de oitava. 

§. IV. 

·Do Thesoureiro, seu Escri'vflo, e pessoas ·oocupa~'m.s na Casa ~do Cobrre. 

Na Thesauraria ch!> Terre·ir0 blavet·á hmltn Theseureil'o, e hum Es
orivão da Receita, e Oespe.za do mestno Tbesoureil'@ nomeado po:r Mim, 
e hum Fiel do düo ThesoUFei•ro ,'que eUe nomerará, para ficar respons'a
"-el pela s·ua fidelidade. E na Casa do Cobre haverá hum Fiel da arreca-

, dação do Cobre, e os recontadores elo Cobre, q·ue forem necessarros, to~ 
d'os nome·ados pel.o Thesoureiro, que €m t~do fioa por el.les responsavel. 
O nurnére mos ditos recont'adorés será maior , ou menor , .segundo f&r 
maior, 'eu men0r a cmre'l!'lrreAáa d•0 Ü<!>bre. Deve ser o dito Theso~reiro 
pessoa de coahecida fidelid-ade, mu.ita vigilancia, e grande intelJi,gencia 
de contas, pa•ra as trM:er tão <~justadas, que as possa dar, quaes dev·em 
ser, não s~ em ead'a hum dos ba.Janç-e>s mensaes, mas a toda a h0ra, que 
se lhe pedrr.e:m. IJ)'e·~e tam•be-~'Jil e-ui·dar mui•to em expedir com diligencia 
1!0da a q.uah?acle de parites, <]·úe vierem á Thesouraria, ou seja pa-ra met
terem dwherro no Cofre, ·ou para e levarem delle; e para qu~ o possa 
fazer sem a confusão ioevitavel, se pagasse, e recebesse juntamente to·dos 
os dia·s; o fará a•l·teNl·ativa,mente, recebemlo nas Segundas, QUiartas, e 
Sextas, e pagando nas TeF<(as, Qui'ntas, e Sabbados de cada semana: Po• 
rém eomo deste modo cresce a som ma da Receita, e eHe Thesoure-Í'ro com 
o seu Fiel não poderião P-Xpe.dir as pa.rtes eom aquella promptidão necessa~ 
ri~, poderá para isso servir-se de qua.lqu.er dos recontad@res de Co~bre, tod-ai 
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as ve.zes· que preciso lhe fgr. Quande algum dos 'V endf'dOI·es, yindo dar 
e<Dntas·i q.11iZ'er metter Orc~ens n0 Cofre,. o Thesotareiro não as acei·te ,·· 
sem que primeiro venhào e·xpedidas pela Cun tadoria, trazt>ndo o nome do ·. 
Escrilur.ario, a quem tocar, com a dal'l do dia' , .mez, e arino ,. em gue . 
entrào n·o Cofre , •e trazendo o Rebibo cla entrada, que se fez ao Com
praclr:,r .;· e ,n;1o 0 fazendo assim o Thesoureiro, laes, Ordens lhe não sr::
rão abonadas t:>m tetnpo al~~rm. E taMo que cada · ll~:~m dus Vendedores 
iiver comp·Jrttado o seu Bilbete de entrega, o Thesoureiro se assignará. 
lYelle para sua resalva. Logo que ao Thesoureiro furem apt•esentados .os 
Conhe eiu1ec~tós d.e sabida, examÍnâFá se esles vem assiglltados pela pat•
te, que ha de receher o dinheiro, e pelo· pr:imeiro Es·criturario, ou por 
quem as suas·vezes fizer, e por aquelJe,Escriturarío, que e.xtr,ahio a Con
ta: E. sendo Portaria, pela qual se haja de pagar alguma guã-nti·a do Co-

. f1e do rendimento, verá se vem rubricacla pelo ·lnspe;ct0r Geral, ou por 
quem suas vezes fizer-; porque se p;a·g·ar a importailcia destes ·coóheci
ment®s, O'l!l Portarias, falla!ildo a'l.guma destas as.sigmatu.ras, , ou Rubrí
cas' taes Conhecimentos' . QU Porha·rias lhe não serãu abonados. Se algu
ma das partes, ciftH' houverem de receber dinheiro na. 'J'he_sowr,a ni a, tive
r-em' Oi·dens no Cofre, lhe serão todas d'escontadas ·no pdm.eiro pagamen
t'O, que se lhe fizer; nem admitta o Thes0ureiro ·pretextG ·a•l>gum, por
que as referidas Ordet:Js hajão de demor..ar-se no Cofre '; porque fazendo' 
o contrario, será ·obfigado a reJDÔr ,á ·sua cusl.a no mesm0 Cofre a impor-- , 
tancia dellas. Como he muito grande, e costuma variar muito a quantia 
dó Cobre: que entr.a na Casa d·elle , · o Thesoure.iro o rateará de modo, 
que todos levem a p>arte, que pelo tempo lhe coub er,. de sorte que n~-· · 
nhum se possa justamente queixar de desigualdade. A esses . não poderá 
o Thesonreiro obrigar a q:ue tirern logo o dito Cobre; mas tambem, não 
h a d.e .con sentir ql!le• o tirem por po,rç:i'ies tão pequ enas, que façã0 emqa
raços, ·e venhão a causar .enganos: E muito 1Ílenos consentirá , que no 
uiLirno dia, em que houver'fert'eiro, cada mez, fiquA Cobre algum albei(:) 
na Ca.sa ·Jellt>; aflLes quando succeda, gue no primeiro do mez st>guin-
te se ache Cobre alheio na '.fht>souraria, as partes, que assim o .deixa
rem, o perderão, e será applicado par. a os enférmes do l:lóspi tal Real da 
S. J osé. 

Acabado em qualquer dia o recebimento , .ou pagamento, se fará 
na Thesourari'a pelo ·Thesoureiro, seu Fiel, e Escrivão conferencia da 
entrada, e sabida do dinheiro. Se a elle Thesoulreiro sobrevier moles
tia., que haja ,de o impossibilitar por muitos dias de exercer o seu e~
prego, o fará saber ao lnspecto1· Geral, para nom ear aquelle Offi·cial do 
'fen:eiro, que melhor lhe parecer para servir, durante o seu impedimen
to, para o qu,e se dará hnm bala•liço· ao .. Cofre . na entrada do que a·ssim 
fôr. nomeado; assim como outro igual na sahida; ficando elle Thesourei
r-o dt>sobrigarlb por qualqu er falta, que nesse meio tempo acontecer. O 
Escrhrào da Receita· , e Despeza do dito Thesoureiro dev.e escre~er bem, 
e ser muito intelligeote de contas, e' perfeitamente da Escrilul'aÇão , e 
de tan~a probidade, que se faça digno da fé, que deve tet·. Terá a sett 
e-argo o Livro da Caixa, em o qual , se lançará em Receita , e Despeza. 
todo o dinh~iro, que entrar;e sahir do Çofre, lançando-se da parte e~
qu.erda todas as Receitas; e da .par.Le di·reita todas as Despezas , as~a
gr)ando .o Thesoureiro as Receitas no fim de cada huma das lauda·s , e 
no fim. de' cada huín dia · e o Escrivão com o seu cognorne; e da mes
forma serão assigoadas a~ partidas da Despeza pelas partes, ql!le as re~ 
c_eberem, e pelo dito Escrivão, e se lançará . d.istin.ctamente pelari entra .. · 

Cc 2 · 
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- dns' e sabidas b que pertence ás partes' e o que perfenc·e aG> renditJJenb) do
Terreiro, e a Despeza, que se faz p0r conta delle; de fórma, que c0n~ 
tint:Jadas as somm_as da eçtrada, e da sabida, fique no fim de cada hum 

. dia tl!ldu lançado, e tão eorrcnte, que para saber-se o que existe ~o Co
fre,m1o seja necessario outra averiguação, que a de abater:..se aDespe
za da Receita; e o que se achar de falta para solidar a Conta, se ache 
existent~ no Cofre em. qualquer occasiào, que ao I nspector Geral lhe pa
recer, e a quizer realiza"r. Tambem lançará ·nos Livros dos Assentamen
tos as pessoas, que SP.rvem no Terreiro , com os s.eus Ordenados ; e as 
verbas dos ragamentos' que se lhes fizerem' serão por ellas assignadas. 
O referido Thesoureito servirá por tempo de tres annos; e o mais que 
dec«;>.rrer, em quanto se lhe não der ,successor, será obrigado am~ Regi
rnentos ' d'a · Fazenda, e a: dar as .suas· contas pehrnodo, e fórma, que 
por Mim for de~ermrnado. O F,iel do Tmesoureiro fica tnteirarnente ás or
dens do úito Thesoureiro em tudo o que !pertence ao serviço da Thesouraria. 

O Fiel da arr.umação do Cobre deve pôr todo o cuidad@, er.n que. 
entre ná Casa delle todo o que deve eJJtrar ~ e !i)Ue Jílão saia mai-s do Hue' 
deve sahir, usando par-a isso i:le todas as cautelas , que o Thesoureiro· 
J.he pt~e~crever; mas -no ·te!:npo, em que est.iv~r desoccupado , será o?ri
galil'o a ·recof.dar, como qualquer dos ontros R.e.contadores. E vencera G 

ThesoureirG> a l'i t u·lo de Oedena·do, ·atlenclendo ás q uébras, que lhe p0dem 
acontecer, oitocentos mil réis em cada hum _anno. E vencerá o Escrivão 
quatrocentos · rnil réis ·; e ácusta das partes as Certidões, que lhe 'manda
r.em passar; e .em cada quart-el cento e vinte réis de cada hum dos Offi
e-iaes d~ Terreiro pel·as verbas do pagamento, que lança no Livro. Ven
cerá o Fiel do Thesoureiro cenLo e quaren~a e quatr0 inil réis. Vencerá 

· o Fit>l da. arrumação do Cobre oitenta mil réis ; e aos Recontadort>s se 
f-ará a conta: aos dias, que traba lharem, a razãu de cll!lzentos e quarenta. 
Jéis, ou o que merecer cai:!á hum, conforme a occasiào, e tempo, em 
,ue · furem occupados. 

§: V. ' 

Do primeiPo Escrúu.rarío , € mais, Qfficiaes da . Contadoría. 

Haverá hum p·rimeiro Escri·turario nomea'ao por Mim _, d·e g-rande 
inte]J.i·genci? de Escrituração; fideliclade, e segredo: DQus segundos Es• · 
cri lu r a rios: Seis terce-iros Escriturarias, e dóus Praticantes, que terão 
a preferer.Jeia €los LugaJ'es, q_ue' vagarem na Contadoria, nomeados pelo 
lnspector Geral. 

A0 ditro primeiro Escrituraria pertenc-e reger toda a Escrituração 
da Contadoria , distliiboinde o trabalho della pelos ditos Escritl!lrarios, 
e Praticantes, e vigiando scíbre os LiVtros da The.sour,aria, Sacaria, e dos 
Vendedores, para que vão escr-itos com toda a boa 0rdem, e clareza. Te
d ~ seu cargo o Livro do Reg-isto, para nelle lançar todos os Decretos, 
Avisos, e Ordens pertencentes ao Terreiro, e as Contas, ou Informa
çt>es, que _da lnspecção se me fize~ei'Il presentes. Escreve~á no Livro 
Mestre, e no Mensal, e Annual, dos quaes extrahirá, com se tem pr-a•· 
ticado, hum M appa particular de cada mez, e hum geral no fim do au
niD, ern que se declarem as entradas, ~sahidas dos generos do Terreiro, 
os que fi·c·ão em ser de hum para outrGJ rnez, ou ele h·um para outro anno , . 
com o "Cálculo da sua importancia, a Receita, e Despeza delles, e com 
distineç-à.o a entrada, e sabida do dinheiro do rendimento , e a quantia 
existente. desse rendimento '- os quaes Mappas entregará ae Inspector 

• I 



(i,mrt, -para me se·rern• presentes, co~n lhe· fiég orc:Jlénâdtí mr §. J. cleste' 
Titulo. Fará extra·hir t0da's as co·mtas dGJs g~?nér0s vendid®S nfil Tf'lr.r<~ itro, 
para em virtude dellas os Vel'lde!lciH'eS• entFall"em com a stma importanci-a 
n0 <Dofre do m-esme Ter)·eirE>, d·ividi,m·do-se 0 qUJe n~sre·i~a a•c9 tenlàimenH1· 
do qUe pert:Cfl.Ce' á(s f•>attes·, e ta:m·bem as eontas, pa·F~ <lS' F~fef.Ítdtas pa·t!-' 
tes fec@berem na Thesamrari·a as sl!la'l· importa:ncias:, assign1a·FI'do pat-<-i•ÍJ:;·.., 
so Con.b•eci!IFl€''1'llos em fórt'nlá, para c:diescarga (1)-@· TIYeso•ureti~r· u·. IDar,á os' ba..1 
1-a·nl(OS mens.a·es, é arHJua es aos Gofves da d•i·n'he-Fro, Cll- Casa <Cotn e do· so.J 
brt>di t0 T en'11!1iro, e t'Xtrahirá 0 balalilÇó geral dei ànrw, q;ue érHriégarál Fia:· 
Administr-ação, cont~ri m·,~o a. Ri€"larçã.o dos· Aer~cl'dre'S cgm o dinhê'~r-d, e 
Or~enrs €XÍ :. ttnte~ na Thesouraria:. Escr.'e:Và'llá (!}G·~ tocla à fiidelidade , é 
St~'gredo torl ms• C!JS' pápeis., l!!'lfe dt!le~min;n• O' InSlp€!ê(@1p Gie1'à'l ,~ e O• .t\idm1i...: 
.JÜstratdor. Vencerá. dre seuOrrcltenàdo s·ei~ceatos rr~ ·iil ' r~isl ein c1tàa' hum-ân'
no' e dwzent0S e q!ua,rent~ ~éis• á. custa d1as pa.rffeS' pel@ Te.rmo,, ~ R-e~· isl.l 
t a das Lojas, a ~11e s€ permit>te a· v:erídéll d~E} gen_eFOS do Te<vr.eirte~ ;' e ou-
1:ro tanto por cac;lta Ce-rtidão , q.ue f@t' peill!iC>léi; e s~l· rriã:n-rular. • p:~sà>r dGS) 
Liv.r0s dta CIDn<tadoJ ia. V~G€'@.liãiDI 0s· .segt!Jtr.fd©S Íllsáti!>t!l!''àt·i·osr ar tr.e'Zen,~ot!j · 
m'i1l .réis ·cada flli!JI(Il.1\ : Ven-cerã1m o~ ter·c.eir'e!t ES'C'riftur.aFio'S• ~ ett3.zenfusJ nüb 
Jléis cada hu-m; e vencerã~ os PFa-tic·antes a sento e' v-ínte· mil tBi>s• càdcí 
hum. 

§. VI. 

Do· Fiel &a $acària·, e seus Se-tve'nlbeS\.'-

, Haverá hu>r'n' Fi·el dra 8àMuia. n0.mea-d'O p!iH! Mim:,. &e . ~oa intetJ.ir..~ 
gP.ncáa d€ E's.cri•Uucração ,. e de1 g.raode {ij:d'eli'da.d~e, com- ·do11i1S h0'J:lil,etisi de1 

traballalc:J seust&eFVtHJtés, nc!Hn@al(1GlS' f1<?.1l'<D, dito P'ie'~,' qm·e po·r eJI.es respon
derá. 'feJr:t at seu ear·go· .tf<!> dla a Its·critl!.l•ração:, e Arreca:dãç:'i·e· da' Sa·cària•, 

. ~oe errt'Pégar:i pelCJs llillhetes, qtrer lhe féilf'm da<Mp.za €lo 'F'cmreitro, eon..; 
Í@rllllel a; clisur.;ibtüçãú nelles l'>'rdelfl.ac:iYcl . .li.áiRçará as, ~a·ea-s· na eonla m'é•ca-· 
Ela hl:J'nr. dos Vendedo'res:, à• qu~e· Dor.em en1(feguesr' pelais ReJ.a1~.õe·s doa en'"" 
tra·da' fazendQ-ats Fecf.911her dep0iiSJ rrel(i)S< d·Í1[0& he>tH1ens1 do traba'Jl.f;);o, Nfel 
fim -de' cada mez fará CQf}ferenc+a ,. e IJata·r:rço; e• no fim d@ anoo, cl·e Co-' 
àb elle r no qua·Jr se lhe leV'aPão em' con,ta- a'·S S.acas·, que se l!i•verem man
d-ado retalr~lá·F p.ar.a cone·el!t@ de 0t!JtFars ,. ·assim CC'l ffiÓ' toeá• a, dfespe~za f:é it'a; 
com é!liSI Ma~lgu.enas . Escritural'á tre's Livt•osr, eo:aw acrcualmen•[e se• pra.-; 
tÍca, e responderá por todéfs as faltas•, ai n•&a senelb'C'ausa-c:l'aS' pdO's s'eU·S' 
s.er.ve-n-Oes, debaixo das· peA:as, em qute in«orr-em os' Desel'.lcamtifd1a.dbre~ 
®a\ Mtinha Real! Fazenda. E ve11cerá. d•e· s.eu' 'Ordenlaàó· cl'o.zeht!es1 e• qu~.;;; 
J'en.ta m:il1 r~is por amno; e /los dbu·s ~ :8erve'f.Jtes· se fà-rá a• C'o·nf\a aos cdfia~; 
em ql!l~· traóiilharem, a raziãb ele .du.z.-en-t'es' e ql!l~re-nta réifs· éad"a .h•tlll'l1. , 

§.- yn. 

' Dos Capatazes, e Homens do fJPahalha: das Companhias do TePreim. 

Haver:Í seis Cafil(l-ta•zé'-s- ll'olnt?a.d'es· p€lEY I•ospe~tor Geral das Com
panhias das Medidas, que l:le compõem de doze fangas, das quaes per
teo:C"e•m· dwa.s· a cada JíJ•ct·m dosf elit~os Cá'J.)lata~es eot'l.l '@S M€didores- neces
sari~>s, eujo oúmer0 JJ!íes· reg-uJa.rá O' .AI€lminisüador, e n'UAc>a· se;rá de• me-' 
no& de- (ij •W'a~re homens a- cada f.ali'Jga. Serãb escO'IA4.dos· G'S' c:fttos- Ca-.p~'lfla·z-es ; 
enHe aqu€Wes hom'P1ls de ma-iop aetividade, q•l:J·e t.1v:rem bet~ serV1do·na) 
~asa dos- Vin:t'eJ e Quwtre ~ e: Jll!fef;ef-ict'e~:xs:empFe o iHf.!a:.l'&- ríec::esi-üaOO\s.,. N'ão• 
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poderão proceder a alguma medição sem ordem por escrito d·a MPza do 
'ferreiro. Serão obrigados a afferir as Mediqas de lres· em tres mez~s pelo 
Afl'eridor da Cidade, e cumprirão as obrigações ·declaradas no Ti tu lo Ter:cei
ro, não recebendo maiores preços, qrue os declarados 110" §~ III . . do mes~ 
mo Titulo. Em cada huma das Cempanhias do carreto dos generos N-a
cionaes, do carreto dos generos Estrangeiros , e da Porta do Terreiro, 
haverá dous Capatazes, com as · mesmas qualidades, nomeados tambem , 
pelo Inspector Geral; e os homens de. trabalho, que tambem lhes regu
lar o Administrador, que nunca serão menos de trinta homens em ca ... 
da huma das ditas Companhias, e cumprirão coth as obt·iga-ções decla
radas, quanto ás Companhias do carreto, no Titulo Qninto; e quanto 
á Companhia da Porta do Terreiro, no Titulo Setimo, e no Titulo Decimo, 
§. I. , não recebendo m:aiores preços, que os declarados ·, quarito ás r duas 
primeiras, nO'§. lll. do dito 'f.itulo Qminto; e quanto á u•J,tima, no§. III. 
do Titulo Setimo, e no§ .. .1. do Titulo Decimo. Tanto os Capatazes, como 
os homens ·do trabalho, não terão exercicio, sem primeiro presta·rem j u
ramel'lto de servir com fidelidade ao 'Público·, e ás partes interessadas,; 
perante o Juiz do Terreiro, que lhes dará posse, la vran.do-se Auto de . . 
tudo pe,Ja Escrivão1 do mesmo Terreiro, e pe_n~ebendo hum , e outro os . 
emolumentos declarados no §. III. deste Titulo ; e os Medidores serão. 
antes disso examinados perante os ditos Juiz, e Escrivão 'com assisten- , 
cia do Administrador, que os approvará, ou reprovará, como entender 
que he justo. Nenhutn dos referidos Capa'ta:?es poder-á ter no Terreiro 
outra alguma occupação, nem consentirá que pessoa alguma , que não 
trabalhe nas d'itas Comp.anhias, tenha.·parte, por mini ma que sPja , . na 
repartição do ganhl) dellas, que só he paga do trabalho pPssoal, excepto 
aquelles homens das ·ditas Companhias, que tendo trabalhado ,bem nel"'1 
las dez; e mais annos, se impossibili,tarem p0l' €}UeÍxas., OU por idade, OS 

quaes se'rvindo por outros homens· nomeados .em séu lugar, e por força 
da sua impossibiJ·idade, receberão a .terça parte do .ganho, assistindo pa
ra isso pessoalmente, se puderem, á repartição delle. Aos ditos Capa~ 
tazes pertence nomear os homens das~ suas Com'pa,nhias por escrito, para 
primeiro que sirvão serem approvados, se dis.so forem ca·pazes, pelo ·Ad
ministnidor do Terreiro, assim co:nlo despedilles, fazend0 presente ao di~ 
to 'Administrador a causa, que para isso tem, para lho conseatir, se por 
exactas averiguações achar que he verdadeira. E tqdas estas Companhias 
estarão promptas ás ordens da Ad.ministração do Terreiro, todas as ve
zes que fàt· neeessario arrumar, empilhar, ou outra qualquer diligencia 
a bem dos genel'Os , e do serviço do Terreiro , sem estipendio algum, 
assim como serão .obrigadas a acudirem aos fogos , como cG>stumão. E 
entrarão os sobt·editos Capatazes em número com os homens do tra
balho, e serviço das suas Companhias , para se fazer entre todos h uma 
igual repartição do ganho no fim .de c.ada mez. 

§. VIII. 

· .Dos Ve'(l.dedores, e seus Fiez"s. 

Haverá quarenta Vendedores para os números, ou lugares da ven-, 
da do Terreiro, c dous para o Celleiro das farinhas, nomeados pelo lns-

1pector Ger.al, · escolhidos da Corporação da Casa dos Vinte e quatro, em., 
que devem ter servido, com preferencia dos mais necessitados, que te~f 
n:hão fidelidade, e saibão .. e~Jcrev.er, e contar, quanto baste, para· terem. - . . 



na ordem presentemente observada o seu L ivro de enh'ad:f, e sahiàa, e 
cada hum delles nom eará seu Fiel p:'tr.a? por elle f3car · resr)ofisavel. Serão 
reciprocamente afiiançados huns p.elos outros, como actualinente se pra
tíca, para. ficar'@:.Plíl\ r<!lScf)()ll'.l.~U~eis. p.ék~s . ge:rq~:qa I!J!Uíe:· 1''e€:ehei:em, e produ
c tos das vendas que delles fizerem cada hum por si , e hum por todos , 
d~_proi.s: <11.'0 quie• s:ônú~nte· sre- llies daráq:'losse-,. ~:X"jmá:.th.e.nto~~peilo J:Mz_<[o Ter
l>eil/0·., J.a:.-v rand0· o Eserlivao Auto· de: tudo. '~ €:-Per~eb0.md:OJJunt,_. 'St Ol!lbiQ QS.í: 
amotume:rüos- estabeleúdos D@ §. l\Il_ deste: '&mio~ · 

V ~:Iilíd~rfro p31' 1a1ecl:ial:.a:s cl.etennfim:.dm.s.,nfllf.:TI.iJmrlo. .No.nn·; ~- 1lli, il~l 
quaes,se:t:áo· ohJl'ig;adosa:tu:õe.1:' afrer'ÍJT todoS:.es~:ffi, metea ,. lll<S4,.ride. ·dJe. :ras~~. 
ras afferidas. taiD.ílJvem lílioJ:nos-ma teWllp111 pelai AifuridUü· da·.Oíqaoli(\}_,1 e. oumm 
p-1ú.rà@: ex<Dctai}HM~.te toilas a&ab[;i-gaepes: ·n~ nefuri<ii.DJ 'JI:itul6 4e:darad.~. Jlç,-:: 
rão toda a diligerrcia pela p:rü\Iil':filta. \!"er:rda, Gl!os! gieilil!~.Os"r: t~ ~1lkwde. ~lilii"'"< 
oodo m•at. conserwaçà\0. de-lltes, e entl que: e,ste3tà'GE- b-eTJlh ateo:l'l!dilitie~ó:oo. , e ar
rumaml:os~ c®m or-..d~m . lll'éliS :i)uas... nespecliv~& lojas~ :de .llllledm q:U:a> a.1 tücil.lti\\ ct. 
ü.lda a. h@na. se l'lossi\,o . exatHin&1.' , e a0-m, g'rande··assei(f}; n~s. · ta:b:elewiDs,,: fa:t· 
zendo-os joeirar, e alimpar á su&..mlfsia+ s.e ellrss.o nàcessit<m€l[Jh,_ Qle. {li)fM1.Q3 
-que nunca succeda venderem ao Publico ma terias estranhas com elies mis
turadas, e responderão pelos 3·ener.bs.., que por sua culpa, ou omissi'io dei- 1 

xarem arruinar .. 
Serão muito coilJ'edidós cr®-.rn ra'S\ pa.fles. ,.r com quem tratarem, e 

nunca confund-irão os generos , misturando os de inferior e superior qua
h<ilin:<!Fe ;· :riem f>Ollerêto se:~:· Com:J.n:ÍS:Séj,r.,ios?· d-os <!Júre •Se vend'e:m E:D'Têrreiro ' 
e-. Ge-llei~.r.Q. . t!las: :Farinihast., p .t»il' ~ , . rre:m pôt: in:te,r,posffiaç pesso~q, n~m aioc:kai 
encarregar-se da cobrança da _sua importancia na Thesourarüq nemda-!· 
Z"€1ll ' aj.astes com es . bavya~ciloie-s ,_ 0mou.tkn§: donus:, à=e:lles, ton1arrüio.:ros a si, 
o'l!t pm . G~utro quruhq.uer ID'<D.do , dr~ (]_J!Ue H1€s· l!es~.di6e ~1igi.um inrtíerissm, .. p @.t.1 
q_·ae 1!lres f~ pD<Dhihlido~ todo 1MJlU~lle,:f que· não· pBoMier• da hum-a v-en:dá fi~, 
el, prornpta, e cuidadosa, debaixo das penas estab:eilee;i<&s.í n€siel Re~~ 
111eontcr .. E_v'OO€eiPm c:a:"dâêhunL dus ~it·ns. V @>Ueill'o.ri·~ desBw 0ncl;enacl.Fo, cen
irG> e, a:i(l)}C:oentw .. mru: :céi~ eroda cmno:;. serh oJXlHTO! a;lg-w:memolurp.e>l!ltro, e ~esn. 
S'ftnta mim ltéis. pa~a cradn. hum. dus· SRUS' Fi~is;. .. r ~ .• 

§. IX~ 

D.o, Fid do Ar.rriazem dras' m-etlip)es. 

Haverá hum Fiel &d Aí.vmazrun das m~dições , que tenho, man
dado edificar, nomeado pelo Inspector Ge'ràl, o qual farei. empilhar, e 
ammmélir as pa:rti:da'ls dôs-·geoor·os liJ:R'E· neHe eútraren ; el\1 ta:lr or_-d'€un , .. <qile 
não hal;ta c;on,fuOO',o ,. ou engaao. nas que\ se' m~cbÍ,li€IJ:l; · Toma'i1Ít ÇMta de 
todas as ditas pal!1:i'€lbls ,. a:tb 'fl!lGl: se;jà~ en,Jlreg<liLBs a:0s Vendedores , con
forme as Ordens da Administração, fazeúqo assento dellas em Livro, 
no qual declarará o dia, mez, e atino·, da entrada, qualidade, quanti
dade , _e nome do dono?. ou Commissario a quem pertence ; e dando-lhe 
igualmente em frente a. sahi.cla:- ,. de:da~ará o núm.éro para onde vão ex
pôr-se a venda. 

E nà'0 po-derão. os-di1iC1Sl g~neros· , S'enr ~:mde·:tiÁ.i ~a. Admi!D!i~t~ação., 
d'eseai'tegar-se <nn outra a,l§u<Jna· pa~1le?,. que n:ãa:- s~a a' porta'"'_ do" Ifer.reJ.,_""' 
TO ; . QU- O diu@ atm:azJeBi•, ~lU~ he. a:.. Sl!lér• pOOiJilll.r:ar ,J e, llllliglai~ v.r0pl'li'{)':'t E; Yi~U-:
ée.rái o dit<9 Fie~ de~ s(}u. otd@na:d~ ~lü- m~l ~ét-sr €ll.dat.: 1~'1g!m ~nlito:; 

l 1 ... , .. f'';--: 
' 
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§.X . 

. Do Meirinho, seu !j.:scn'váo , e do Servente . 

. Haverá hum Meirinho do Terreiro, e hum Escrivão da Vara, no-
. meados pelo lnspector Geral, para fazerem as ~prehensões , e mais di
ligencias necessarias a bem da fazenda do mes1no Terreiro. E o dito 
lVIeirinho fervirá tamhem de contínuo da Casa do Despacho da Inspec
·ção acompanhando o lnspector Geral, e estando prompto para acudir ao 
seu chamado, e executar as suas ordens. E vencerá de seu ordenado ses
senta· mil réis , e o Escrivão quarenta mil réis cada .anno, e os mnolu-
mentos que pelas .d.ilig·encias lhe .. pertencerem. . 

Haverá hum Servente nomeado . pelo ·Administrador, o qual terá 
a seu cuidado o asseio de todas <!.S casas do Despa·cho-, · e Contadoria do 
Terreiro; servirá nos recados que forem necessario~; e vencerá de $eu 
sallario sessenta mil réis cada hum anno. 

§. XI. 

Das Providencias Ge1·áes. 

Hav:erá Terreiro todos os di,as, excepto os Domingos, e dias' San..: 
tos, e aquelles dias, em que poi· uso antigo se não. costuma abrir o dí
tb Terreiro. 

Será aberto ao nascer , e fechado ao 'pôr do Sol ; e os Officiaes que, 
faltarem ás suas obrig~.çõ'es sem causa justa , que fação certa , serão a~ 
pontados para se lhes descontar no seu · ordenado 9 dia' ou dias' que as-
sim houverem faltado. · 

Esses· ordenados hirão em folha, com despacho do lnspector Ge
ral , e serão pagos aos quarteis de ti"es em tres Il'l.ezes na Thesouraria 
do Terreiro, exa-minando-se primeiro a dita folh;,t na Contadoria, e sa
bendo-se que os O.fficiaes, a quem se manda pagar, nada devem no Ter
reiro , e com esta mesma formalidade birão em folha todas as mais des
pezas. E os ditos · Officiaes. do Terreiro gosaráo todos os Privilegios con
cedidos 'aos O.fficiaes de Minha Real Fazenda; e não serão obrigados ás 
rondas. · 

·. ' 'f I 'f U L o· li. 
~ \ 

Dás entradas, que devem dar na llfeza do , Terreim todos os gf!neros. a 
eUe pert~:ncentes. ; sua formalidade , seus emolumentos, e penas, 

I' 

' 1. 

em que ~·ncorrem os que faltarem a ellas. 

§.· I. 
[ . 

· Da obrigaçáo. de dai entrad~. ; ., 
• • ., .J 

. Conio seja ·muito .. importante que haja sempre rio Terreiro hum 
cálculó certo · dos generos da primeira necessidade existentes nesta Cor
te Sóu...serYida ordeNar;:. que toda a pessoa , que ·para ella conduzir , por 
mar , ou tetra' trigos ' cev;adas ' milhos' centeios ' e farinhas ' ou seja 
Capitão de Navio, ou Arraes· de Barco , ou Conductor de outra qualquer 
,Embarcação, que ou venha do T~jo, ou pela Foz delle, fique obrigada 

I 
( 
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a dar logo entrada, e verdadeiro manjfesto. do~. mes~os generos p.a Me,.. 
za de> Terreiro, ainda que venhão por conta da Mml~a Real Fazenda, 
porque he minha vontade não exceptuar desta geral Di~posição · - pessoa 
alguma, po~· mais priviligiada que ·seja._ 

§. li . . 

_ , Da formalidade das entradas. 

Dar entrada consiste em fazer hum a declaração· verdadeira dos ge
neros de que ella se dá, ~ncl'ividuaRdo. a qualidade, e quatidade delles ·;· 
de que p~rte yem , e a pessoa, a qué são dirigidos ; apresentando-se pa
ra isso os Cemhecimentos, ou Ggias,, çle que costumã0, e devem vir a
companhados os ditos generos ~a qual declaração, sendo assim, feita pe~ 
rante o Escrivão na Meza do. Térrejro, o di.to Escrivão a tom~rá prom
ptissimamente, com ~preferencia a outro qualquer negocío, aBrindo ver.!. 
ba de declaração, ou entrada no . ~i,vro · dellas, que para esse :fim deve 
ter rubricadp pelo Inspector Geral, e fazendo-a assignar pelo Capitão, e 
Mestre, ou C<:>nducto~·, que assim ahouv~r dado. E .do. ;rnesmo modo as
signarão as ditas verbas os donos dos' generos por si , ou pelas pessoas 
de seus Comissarios , ou Procuradores , sem o que se lhes não permitti-
!l'á por titulo a:lgum ·a descarga delJes, . , ,_ " . · , 

. Ne easo que ?S referi~os done>s,, por vend~· _que, neç~~sitefl:l fazer; 
ou ordem .que paia· Isso· tenhao, traspa.s-sem .P~ra outn>s; ~s.ref~ndgs ge,. 
neros, ou parte delles,, :,e0mo lhes fica pernnttJdo, sem que por i~so in:
.corf_ào no crüne de i:.çavessi.q., serão 0hrigados os mesn~os donos ª' hir á. 
Meza ·d0 Terreiro faz~r dedaração d~sses traspaSS9S·' ·:ou venda~., :-assig;- ' 
·IÍando .. aqueHes,. a quelli}. ficarem pertencendo os ditos gén~ros, p.s novas · 
(verbas ·dªsªa declara~f{o, para :ficar~m responsaveis_ p~la extr~çÇ_~p delJes .. _ 

I '- ..._ '" 

) §. UI. 
1 l · · r' r; ~-., . pos emolumentos pelas entrai]as. 

_, · ~ f1 \ r -

. Os emolumentos. ,,~ que perten(;!em ao Escl'Í'\~O·· d.;~. Mez9-J·do Ter
.~eiro pelas sobre~_itas E3,:p.tradas, são1 : ·Por cada enj;ra~--!l,e Nav.io <:J.uzen-
tos_ e , quar~nta reis; e por. cada entrada de Hyate, . u ~arco, :que v e-

. nha pela Foz , duzent9~ téi~ ·; e por cada ,ent.fada <!~ . ~rcg 1 , o:u de liJ:&al'
quer embarcação, que venha do Téjo, cem réis: trazendo qualquer' des--,._ 
sas embarca~ões mais üe cüico m9ios; e não exce.dendo esta quantidade, 
vinte réis. Porém daquelles g·eneros, que não vierem destin~os para se 
p0re~ E}m ve.I}c;}éJ; no·_.'fsm;~iro fi ,' por. S(\\~~1Jl~ .djss9 de}),ob,.ri-g~dos seu_s donos, 
na forma declarada neste Regimento-, nao vencera o dlto Escnvão pela 
~enbi'ail9l!.; ~~Íé!-i~ ·de. :vi.nLfi') 1I;é.is ., seja: qq.é).lR_uer querfof -;a su.a, quap.tjdade, e 
..Ol'ht'L~Q · t_!;tntf>. j>€1_0 bíl{le!lf i«;j,Ue de v,~ passar, para. se f~~ e!' g. d,e~~rga ~delJ~s. 
JJpic.amente- nãp,ve~c~·á e1p.olumento "qlgum pela-~ntuada.daquell~s _.ge.ne-
!'D~L,-J ql\..e y;ien~m_·i)Q! ÇmntjlJ d~ .lYiinh.a Re~! fªzen.:dfi. <- '1 :..J.,!, · • 

I. ~ . • ~ r 
-._; JV CJL1_f""["·, ,._" , _, ~"""{ \ r ~ ~, .. ~ _; <_,;,.r--. ', .... ";Lff_ .~~ 

.. ·::: ::.~ r §. JV .. - 1> •. .. ul·· ,;; ', , 
~ _. I .. ...... - -"" ~ 

t 3.:3~!~' ·.:l1 E.SV --~: _. ~ ...... _. v .... :-~... ~- - ~-" ~ J ..- J 
1 

<'· JJ : tt.J.!.:;, , 

o·;;·i<=J r-·r~ _! ~- __ ; • • .PJ(pt?_na porJ'g.[.ta ,d& -entvada. I n•ni~ . 
O.L.t :_ ....). j"; cr ..:,·; • ...._.: ...Jr") . ~ Ü .-r{ i IJ"! _;.~ ) J\' J..:J c .. q , rp j \,• I 

t ob.1en'fl'>42Jt9.~~!!~~ .!fY~ "í~lt9r·~a ;i~; Jª,~ref~ti4~J~@~ada&om . ~ f0.rmalil-
~· . " · ~ .. Dd -
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llade neste Titu.ro· estabelecida, ,incorrerá na pena ao perél.hrrento dO"s g~ 
•neros, sobre que recahir ro culpa, ou do seu~ valor estünado, pelo que 
ei:J:tão tiverem se1nelhantes genêros, e da mesma q_úa:lidade 1110 'terreiro, 
~m benefiéio dos enfermos do Hospital Real desta Cidade, '!- quem .se 
applicará ou todo, não havendo denunciante, ou ametade, havendo-o,. 
por ficar nesse caso pertencendo ·a ou:tra ametade ao dito denunciante; 
e dos que vierem por conta da Minha Real Fazenda, perderão os Con
ductores as embarca?ções , em q1.1e os cdnduzírem , ou o seu valor , de-
baixo da mesma applicaçâo. , 

T I TU L O III. 
'-

Das med·içóes dâs _qenero's do Terre7'ro ; Companhias , a ·quem .pérten-
ce ·O tfabÇLlhó' det~as; preço que aevHiJ? 1·eceb'e-r pm· esse tr_ahal'hr!, .e 
pe,nás ·, e.m que rncorrem os 'q;ue. aiS· n'áo fizerem pelo modo devzdo. 

§. I. 
J • -

) 

· Das me'diçá'es, -e Cb'mpdnhias a que p'e,rtencem. 
J • 

· 'F o da 1a âescaTga .dós geFieros 'perteneen'tes ao Trérreiro :se de-ve la: .. 
zer por medida de Fang;a, para o que pa:ssará o.Esct-ívão da Meza do'dit()) 
;F erreií:o Jhuin :.J3i'Ihe t'e;, -por -qué ·conste quaes sãb 'as -lnedida's' -a f(qúe toca; 
-pois se'ndo Jàc%'e ~·que ha dé!;quel:la quallidade'no Terreü•o paFa o servliç-o do 
.:.P-ú~li'éó. ; dtev'e' Tb féllifé> E~tcr,ivao ;o-fus·ervar huma distríl'luiç-ã.o al•ternativa, ·e 
-regu·Ia!t entre fudas. tl!)ebaíxo d.e~ta 1nesma rregâlatr elis'tr-ibuiçã·o •esüilJ.'á ·~ 
"éada sem-ana no · ~:rerN~iro rhum <de seis G.ap'atazé's "Jdás ditas medicl:as., -cOLíll 
11. ·Fábgt~t, ·ou · r-a.n...g·élJs j' Jq_ue lhe :fo1'é'ln -cl•etermin'à1dá'"s pa."'ra prom pt.a ~xp~di'
ção · .... Jfa·-1heaXç-ão' lloS'~generos· , '1q1:1é 1e'lreg·anà'ó :ao jferreii'o -e1:m diré'i:tmra;, 
necessiLão de ser medidos antes que se exponhào á venda. Todos os di
tos Capataze.s apresentarão :p.o fim ·de éada semana, em que servirem na 
Meza do ~ferreiro, hu_ma fiel Relação, em que declarem a quantidade, 
e qualidade dos genifftros que se'1i0Ü'Y'ereih ·medido ~ •seus donos, ou Com
missarios , ~ o destino. que lhes foi dado ; porém se depois dos generos 

-assim- Ín êeliãos s·é· reéolhérém em· 'á:rfifa'iem , dé· aJ0jatn ento' , ·ou -~e posi ~o , 
-na "S'áhitla· delles élesseu.-afiná!Zlein:- fiioa livre a seus 1dú:nos, oú rq:l!l'efil sua-s 
-vézes: n~éi·J, ; malll.êiall'e~~'-no'váfueíhe ked~r ·por ··qúaésqu~r Med'.i.Td:<Dres d~ 
-Fai:FJga •.que 1h'etFptl!reeerJ ~ :o'll.tmais· pr·~mptos a~kaa'-: · · · 

.. J • ....... -.L!"' =' ;o., ')j : . . "", . (' ~ -... ':"') 
' ' 

• . i.Jn ·; v n ; ,, .. 3 • _ .f ::1 §.:<rt . ): ·. ~:;; ~· · ' 
!. t••t ... ;q ~~ i . ~ .tJ.- • ) J. 'I_'! ·! <: ·] ,, • · '.) f)·~~:n__ .. ~~1 

to ''v .• •1, 2?"'", Dit-:Si·4n'e,âiÇ'66-'S · 1diJs lgé'h~PC5:S- mal·áélYfüliCz'r:mpdos. r f'Y 
i,_ •"i' ~:;~1:' ...... ..~..- ..; :1 J., ......... _- ,.... .. -: .. G.f '. ~ 1. ...._,;_:r ..;., · --· ... ..: .... _" 
' • - t-,;:;N~1féá: poElePãÇ)· :bs-Me.à=ic1õh3s , faier ... algu.ina nova méflq~ã€JJ,-nsem 
.iiü~ prüüeWo ~- €c:tRà.f?~i~ -~ ár··q· ti em ··p~erténoer v .~b:pa .... a descaTgã u e· sttê€.e'\. 
';t · u 1 •. 1

J , , • ' • ' • • n : 
-d€l>RQ!o3ã:e-fl'á'l\tlirt-~5.i1BfiíJ::1 âeí:Jncr 6r0ll_-RcW · esgen'ei,os'_;qúe--se ,;a·evem-~~-ü·--;,1..0 . 
Capataz dara logo ~.!ffe : a& A>àfniiiislraclo-r-' do "~Ferrei!ró •do i<!JlíEfJ ;tcht~u~ 
suspendendo a medição, em quanto por elle lhe não for novamente orde
nada. Então o dito Administrad€11 Imdndará examinar QS ditos generos 
pelo Juiz do Terreiro, que com o ~e:u Escrivão, ~duas pessoas práticas, 
procederá a Auto do l'qué 'cans't:ar:·p'êlo "làí'j;o )e!q_m"ê--; e achando que estão 
totalmente corruptos, se lançarão ao mar, _ _eor se dever pref~rir a tudo 
-aismrdê 1_1)úb1t.Ga 7 i1>or~ ,-a!!ec'ebélo ·~e ·p9'elfeut ~·éli'tüt'iir---dlghtn-·t neficio,. 

~-~ . 
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que ·:os p<Dnha: :capazes de venda, ot·denará ao 1!efüido Capataz que con
t:ínrue a medição, assignando o dono, ou .quem o repres.entar, junto aa 
mesmo _Auto, Termo, por que se obrigue a não dispôr delies, sem que 
novamente se determine o destin0 que devem ter depois do dito benefi
cio . . E .isto se observará ig·ualmente com os generos, que chegarem ·ao 
Terreiro em direitura mal a:condicionados. 

I 

§. III. 

Do preço pelas -mediÇóes. 

O preço que devem pagar os donos dos gen~ros a Companhia das
medi,das. da Fanga do Te.1;reiro , pelo trabalho. da medição, dos mesmos 
generos, he oitenta réis por cada moio que f9r medido. 

§. IV. 

Das penas pela-s medições fútas com. desordefll. -

· To-das as vezes que algum dos Capatazes ·;· e Medid0re~, que lhe 
pertencem, procederem a alg·uma .rnedi-çi:l·<!l sem 0rdem por1Escnto da M-e_. 
za: do Te1'l'eiro ., -além da .;;uspensão, -prizão, ou expulsão, ,a que ficão su..:. 
jeitos,_ conf'(!)rme o arbítrio do Inspecier Gera;~]., olli' não estando elle pre
sente, d0 Administ-rador-7 p>erderão_; o· preço do JSeu, trabalho; . restituin
do-®, se. ja o tiverem recebido, e tornarão a fazer. ue ·gntça o mesmo :tra
balho~ quando novamente .se lhes determinar' com a devida formalidade~ ' 
~ se nas medições procederem com dólo, ou malícia, contra a fé dos 
JUramentos , debai:x;o dos quaes forão a:çlmittidos a exercitar o seu traba
lho, o. Administrador fará que sejão logo autoados pelo Juiz do Terrei-, 
ro, e com a cuipa for.rnada: 1' ,os-mandará conduziF pel0 Meirinho a pre
sença do Ministro_ do Bairro, cnde forem domiciliarias; o qual Meirinho 
-cobr~n~o do dito Ministv0 recibo da ·entrega, co~' elle cer1ii:6.cad. o dito 
Admm1strador do effeito da diligencia, a qual• se encaminha a ser_em pr€ ... 
-ces·sados-, e cast:igadqs, como perjuros·, ,segundo as penas que ~1verem ~ 
e Leis que contra hum tão pernicioso delioto se achãO .estafueleo~das. 

TITULO· IV. ' . ) ~ 

J .~ •· t 

Das providencias para se evit-arem as desordens das medYi.çóes, e pess.imo 
t alojamento dos generos, que vindo para o Ter'Yie'iru_, ~áo _ d~posità

dos nos arrnazens sit-uádos nas margens das Rihezras do Sado , . 
do TéJo, e do Guadiana. 

§. t 

Do reparo dos Armazens , e medida de quê _ n~llei se deve usar. 
.. .,_ ( ' . \ 

Como. a experieNcia tem mostrado as muitas dúvidas, e embarà .. 
ços prejuÇ-iciaes ao Púb-üco, e aÓ Comm-ercio, que se mov'em sohre os 
generos, pertencentes ao Terreiro, que havendo de se tran~portar para 
-elle, são para isso depositados nos armazens chamados Aloja~ento d~ 
Comr~issão, situados nas margens da Ribeira do_ Sado, ~o 'reJO, e ~d" 
Guadmna, pela desordem das medições, e _pess1mo aloJamento, com 

1)d ~ 
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que são tratados nos ditos armazen-s : Sonr servida: d~termina1· qu.re .os di
tos armazens sejão assoalhados, e as parecles fonael.as de rnadei[·a, que 
nelles estejão alojados os generos com distinção. dos divel'SüS d<Dnos, a que. 
pertencem, separadamente', e .sem eonfusão alguma, e que .n:elles s.e não 
r.ecehão .os ditos .g·e.nems senão pela medida .de Fan.ga desta Cidade, af
ferida todos os seis mezes pelo Af:lieridox della, pela qiUal serão igual
men~e obrigados os Feitores dos ditos armazens a fazer entrega delles 
na sahida ..... 

E querendo os donos dos g·eneros evitar que . na embarcação se 
molhem malicioj>amente, sem que ,se descubra a malicia, os Feitores se.
l~ão obrigados a pezar huma Fanga delles na presença do Conductor , e 
a remettella juntamente encerrada , e lacrada, com todas as (darezas 
necessarias, p<ildendo cléste modo calculm··se a mecl!i.da tarnbem do pezo .. 

§. 11. 

Dos Conhecimentos , que devem apresentar os Conductores dos gene
} rto.s na Meza do Te·rreiro. 

Para que na ·entJ:ada ·dos diiCls generos na "ferren·o se verifique o 
estado em que for~o entl~egues Iil.OSL armazens aos Conduciores delies , as .. 
signarã6 estes Conh.eoim§mt@S. em fórma' dós. quaes eons.te a qualidade' 
e cqu.an~idade de,gerrer@S qt!J.~ lb.es·f0rão eliltregues, a: quem vem diTigidos ,, 
e €J.iU.e f<:Jrão reo_ebrido_s ~n~ut<'ltt, e hem aco.llldiciona:dos ~ hum dos quaes 
p0lllheoiml€11LOS •se:tá a:Jílresentado pelos., d.i.tos Co.n:cl.uctoF.es, qua~rdo .derem 
·a referida entrada .na .Meza dm m~smó Terrefi·o. 

-
. §. Uf.. 

Dos Fàtores, e Medidores dos Armaze.ns. 
- 1- I, 

__ N enl;mm dos Feito..res· p.0derá, em q:ualíl·to se conservar nesse ex.-
€1.1Cicio, ccmmerciar por si, ou por · Íilíl't.erposta pess@a, subr.e os generos 
qw;u;ecebe lílOS seus armazens , ~ tod.()).S serão obrigados a fazer-lhes o be
neficio_,. que_ houverem de necessitar p..ara 1a sua coaserva:-ção ,.·ficando res.. ... 
ponsaveis por todo o damno que os referidos generos receberem por sua 
culpa, ou omissão nos ditos armazens. 'Não ~bderão servir-~e de Medi
dores escolhidos por elles , , mas sim nomeados pelas Camaras do distri
eto, as EJUaes eàcaxregç da e~co~ha de hOI<r!)eHs doe ·boa fcé, a quem darão 
o j:uramento parra bem exercitar (i)· seU! trabalho ema a devida i·gualdade, 
e imparcialidade. · 

§. IV. 

Do preço pelo alojamento, e pelas mediçrJes. 

· O preço pelo alojamento, que devem receber os ditos Feitores, 
se:Jtá-o de duzentos réis por moie> :; e o qille devem receber os Medidores 
pele traàallio das med-ições , será o de $.essenta réis , tambem por moio,' 

.i. 
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~-V. 

Da facilidade dos transportes, e p~nás pe~ medipóe·s feq1-a'S :C@IIIIfl 

desordem. · 

Toda a execução. do que neste 'fitulo se dispõe, Sou servida en
carregar ás Camaras dos cilistrictos, em que :se .ach:!o situados os ditos 
armazens, a quem muito ~;ecommendo a sua exacta observancia·, e que 
.n:ão oon'Bintão o m-ais lev:,e eElt1i!9!a)f_a.Ç;ú ll.(J) transporte dte •semed1han\es ge
lleJ.'0:!l, . que "assim .se dirigem .a co~::>:pe1-:aa· Jlllira a iníl;pwria:nte alal!l,nd;a:rH!lÍa 
desta Cid-ade , :nem que í~:Ml em paa.··re .aclguna:a ·okig:aclr:os a ilzrç.o.., <wu. 
eutra qualqn.ex impQsição. E ~opaando os M:ed.i·d@res ,ge ~~Jllrverewr.J. :cmn .d:e .. 
sordem ·na;s medi.çõ>es, as mesmas Oamaras olb.s.ervaa.·â <D 1Q) qllllie nc:a .. <iJ.et~, ... 
minaJàlo :mo § .. IV . :@Q>, Titud:o T ·ernei<J.lO '! · <]'"'M~ tr.a:.ta ·da:s p@lil:as., :em .que ·d.n,
eonem os 1V1edidores ci'@ Tem~m ! p.eia.s medições f~itllis n01n dtesm.-cl.em. 
E ..aB dlirtas Oamaii"..as darão pwdre .de ·tnd'O-, -'0 q.tie -sebr.e esta m.aoor.ia Qb, 
&erv.aT:em., ao Jmpeotor :G.e!t'.'il.l ® :J'.errciro@, ;para ·»ble .dar .ns pmw~~ci.~~~ 
~oessmria:s :mo •casn.de dúvida., pu me fu~;.· pr-esente o cqu.e (iep.enrlite da 
Mmdn.a Real .resolu<fão.. " · · 

TITULO Y~ " I -

Das descargas dos generos do Tertr:eirrp; Companht"as a que pertence o 
carreto dos . mesmos generos; preço dos ditos carretos ; e penas com que 
se devem .c.ahibir f1:B clescn:ri.e-n:s daiS referidas :Cumptmn'Í!I.S; ou cie.&v.tras, 

que com as ditas d-escar:gas se intrometlão. 

Das desoar.gllJs. 

Pxu:a se ~:er a des-caa-~~ de quaesqrrer goe1!.elloS partencémtes 1àd) 

Terxeiro., pa:ssa'!'i:Í.. JO _ES"erfvã{') 1da J\fez-<a .m.ID meSilllO 'I'a-llteivG .luaJJml JMM:.t.et~ 
· ~Com Jiod2llS as de.Cla:r.a;q@es tir,a,dars da v1erba 1da e:Jíl;ti:.ada tdos .mesmos Iglemz:~.

l"C>.s., -de :modo que ;sejàriD tàe> -DL>mionri.es as ,did:as il.edaJ17ações dJ.uro&s ·COililil 

.()UtTas , .que Jílllt>nca p<DSsa sm·vir to .dim0 BjJihete 1il<tTa 0011n ~e:lle .se iaeer · d~s~ 

.c1llrga de .outros rliff.érefi:tes rgif}neros Jdatflielies ., (ij'llle tna . I~ia;Ji®ade se e:l.li' 

.ileJll!líl:ern aatnpr:ehep.d:er :n:o .1!llreSm:o llhlhete, o qooi •ilfá IasS<igtJ.il!aido :PJ6l<à...Aillj. 
~IÜni~!UT.atciGl'., Oilll pelo J\IIDiz • .iE rJlillllel:ffildo ftl.0er..,se ,a dt scwr-g:a :0@1:m. ~ta ::for .. 
.m:alioo13lle 1 :a,não ~0l!l.ena JlJlrupedi;r ~pessoa :alg~W~n.a dreb:ai<XQ) ~é ~Cfi.ta.l!(ipQer poo~ 

, fteX!Í-e> ~:Ue !sej.a ., neníl ,a'incla OB ·fh.m.1:ciJ:aS <na AlfaJn:deg.a JlÓS:itlS @l'El 1fN aV-ÍbS-; 
.em que ven:hàD jfa~e.ncl:rus )pe.rm.enceniies ·;a teiíl:a" pQrqa.e s'& s@bl~e ~ssas d~ ... 
;v,em :vigiar , .e .ente.1'liler., _ ~.e .lJ!lãD 1causar.em ib::mllna ·êlemora -pt..ej.l1tl.icia;l :ai) 
Commercio, de que não resulta .:á mtesma . .A.:lfwndeg.a -u.-tiiiducl!e alg,u:ma, 

§. II. 

Das Companhias. qtte devem fazer as descargas. 

Para o bom expediente dest~ desro;rgas forão estabelecidas no 
Terreiro as duas Companhias do carreto, huma dos. ~~neros l~aturaes_, 
e outra dos generos Estrangeiros ·' de que se faz mençao no Titulo. Pn~ 

\ ' 
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mejro, §. VII. e a eJlas ficão pertencendo privativamente as ditas des
cargas , sem que nisso se possa intromettt:r outra alguma Companhia, 
venllão ·os generos donde vierem , por evitar a confusiio , e a desordem 
que do contrario sé segu~a. 

§ .. III. 

Dos preços pelas descargas. 

O Preço que devem pagar os donos dos generos pelo carreto das 
descargas .delles ás ditas Companhias, he: Pela descarga para a_ porta 
.do Terreiro, ou armazem das medições; séssenta ré~s pm. cada - 1~~oio; e 
.pela descarg·a para -as Tercenas ,. e alojameáto neUas, setenta réis iam
bem por moio; outros setenta réis por moia da tirada dos generos do alo
jamento das ditas Tercenas para as embarcaç®es, ql!le os transportarem 
ou para o Terreiro, ou para outra' qua;lquer pai'te permittida por este 
R egimento. Porém sendo as descargas para armazens de alojMD.entos 
particulares ( das quaes, porque póde ser maior , ou men@r o trabalh.o 
do caneto ' fica impossível r egular-se o preço do mesmo carreto ) ,s.e ajus
tai·ào sobre elle as partes com as mesmas ~ompanhias; e não se aj.ust.an
do , ou não estando promptos os homens do trabalho dellas , poderão fa-
zer as descargas por outros .quaesquer. · 

§. IV.' 
; .· 

Das penas contr-a as Companhias , que fa.zem as descar·gas. com 
, desordem. 

Todas as vezes que alguma ·das ditas Companhias levar, ou aindoc 
pertender maior preços, que os determinados pelo§. antecedente, o Juiz 
do Terreiro com assistencia do Administrador log·o a obrigue a fazer es.:. 
sa mesma descarga, por que pertendia maior preço, de graça, restitu
indo todo o preço l!leHa , se já o ,tiver levado , ás· partes , de qüem foi 
extorquido. Do mesmo modo lhes fará restituir qualquer damno ," que as 
-mesmas Companhias causarem aos generos, ou á saccaria na occasião .das 
.ditas .descargas, além da suspensão, prizão, ou expulsão, que nestes, 
e em todos os outros casos de desordem fica ao arbítrio do Inspedor Ge"' 
Tal, ou não estandél elle presente, do Administrador. No caso de se in
trometter c(i)m as descargas alguma outra Companhia, debaixo de qual
.quer pretexto que seja contra o <q_ue fica determinado no §. 11. deste Ti
tulo i o Juiz mandará notificar o Capataz, ou Capatazes dessa Campa..:.. 
nhia, para que, pena de prizã:o, reponhão em vinte e quatro horas o 
preço, que assin~ levá:vão por hum trabalho , que lhes era prohibido; e 
mai~ outro tanto, fazendo en_tregar o dito preço á Companhia, a que le
g·itim~J.'!lentê pertencesse o dito trabalho. 



TITULO VI. 

Dos _q·enetos t:Jbn:g'a'dàs á ~:rem · ç.o · Ter1·ei'Po : de; ea:ceptuadns des-ta- oiíh"
. gaçáo: dos · qu/t~. pode'in i-sentar-se- della co11í lfténÇd: de! jormalid~tde 

dessas Nc-errças: das Reláções, qlle no fim d11 me:i devem apresentaP os· 
don-os- dos- inesmos-ge·ri.éros : e· das prtiw.s , em qué inéertem· os que· con-· 

. travie1·em o que neste 'I'itulo se dispõe. 

Dos• ge1ter&s o'btiyados à ·i'terrt/ ao' Tttrrl?.iro~ 

Geralmente são omr]:gados totfte>S' os generos pert@}w&íi'il~s ·Ja Ter
reii'o, a saber, tfilg0s 1 cavadas , , mil.b.~· ; cent'eiô's>, a fa:t.Fll\ha-s, a jfeni 
a-o mesmo Ten"eiro, gu Calle.iros a-• ell~ sl!Pjeitos•, que, fbaiiilt>· éstabelecer. 
rrósl' suburlllios destá Oidàdé1' I:íô Tiü!ll<!>'<N'ono;,: §. VJ.i., <p'ar-a se -expol'êm ãl 
hiünal púb1iea vendia• , J qu~ sélgillte . hUJ~m' p.Fthti.m6nlo p1'0fnpiio• c!le g€n_eros#. 
da pr-imeira-n~ces&idàde, e· da p.reoisá suh>sistemú.~ Por isso ficão com·· 
pre.liencl.idds nesta ger~l dbága~ão ·1 pa.ra se vt:mdelfe~ uníoamen'té fio.rper...: 
reil•0 , é Celleifos sabtedi-tt!s , não só. os g:.energs Esti'a.ngeiFas ;' mas· a1ndâ 
08 N aúa>r.aesc,_ -qa.-B tiàti loí3efti pi~I r~~ ·M~'s 1 S~nliotes< d_;as. iéífâ·s f qne- eS: 
pi:odtJ..Úrà5. . · • · 

' •' ) 

§'. J:I. 

.lJ JJJos 'ge1íl?.,ro'S exr.;eptud'iÜYs de irêní a~· T-e-rreiro·. 
f• . ) L I ( l 

- ,. .F a ·êij). M g-e.:ner~s, qtté: clmíª''n:J.enie: se- mos_tra:t. sarem~ pt-épfiM' do~ 
Senhmes das terras, que os produzirão~ ·pG_'dêrão:>ser vendidas na&- sua~ 
proprias casas; com tanto que primeiro fação constante naMeza do Ter- ' 
reiro por Attestações juradas, a qualidade, e quantidade desses m esmos 
generos, e sitip, onde forão produzidos . Ig·ualmente se comprehendem. 
nesta e.xcep~ d'S ql,}e: ''Vi-er.em, ea. ~é extra.hirern por, . conta da Minha. 
R;eal ~azenda, apresentando-se para isso Attestações juradas dos Admi
flisi:t:·ctdé'I éS ar que peYttH.t~~refn i se1n1' .cpte:"' sff' l1hes•e.:m;âo' .eohcederá a en
trega deU@s ; _e os Flei1i@P@S ,c qu-e os,rece'h~rem: ,. pm;sa:rão Oea.:'i!id·àé) da en.t:~ 
tt~féga ~ e p<ilt- ' e:)la.·se furá n _ ],Vte-za do>1De13teiro -a·descavga' a quem lllêriíen<-: 
t:ei>.c. J I .it 9 ,,_t't._;~, •: 

1 
),) 

1 1:. ~~, ' J 

,, r.c ... .,. v ~ ' ~!.. .o9f-~:J í§r.nJH ] ·)::; ~JJ:' c uilLi> I• • . c.: J '•H r· 
.._1..< .. ··~ ,.QJ}...,:.., .1' ''J 'LJrf O"ll.J .. } ·~ ( ,i )' • Cl'? r . '•""hl~ ._ í ': . \ . . • l 

-.i .r;Dos:. [J~í'if}os ·sf;tiJCôS-:plt · ltà'f'l1.a... dat)A-drrcz~istm.çáo· da . 'Eer:rei"Po. . 1! • 
I v .. C,...>J .:j .... J r- '.i.. ~ - J J' _, L ::.:, • J • ' - ll .... :· 1f'', r..: ! '- . 

~...L. · -.. <;o'f1.1Ô .l:nfift cílf0s ptilm€tpaíes: fins <:d~s~e IMg'ime:Nt(itd1e,_fa;erlítar, tod0~ 
@§' 'mí\úô§l, p~í>a.l J lfútlii~~ ~sét' ~EfMil. p:r,Q>vítdb ·illfl • g:.én ~11.crs:. ~ t~e:jll;fUl® tan tQ.; iptei,.' 
@~i1t ,.r-r-pgí&~it JA.:li:~.1iJás.b"tl't~ãlo "t)<!i'!.lli.C~clier ü~en~s··rp:.u.:a · o)3 'd·onos dos .g€
!iér8SI " .oa i_U (i)fi" @§·~~.liÍ?. <?nf'at~ .i"'«ilntelttet.~l!! ~ aJgúlna~ módil€as pm~ç_õe~ 
tl~ll~I:IáM'J~vtVJicl:~M~1Wie1tJ LI~i~d · a6S '~:Ráv<ost €las1~tfras:· v·:fsinh~s: aR:> '~'e1·-'-' 
fu i:Y ciJ.Ioo t-al ÜJ!&EIW· Q~'il .. ã;®.lJI~ .b ntil~il.e{:iréd@, :@lm.tle s~jãio ,necessa:r:10s ·;· 
~ª-blB~O!lei!e _ dasM@z ' d~f~ll~l!.reii•.u,~. ~ LaS'S>ignà;n:d.o<ft'~);ITI.? , . pelo -9:uaJJ; 
~~ dffbgttêml'ã "Iflll.IDs,tn~'l poosiÇ~~tri'dÕ~ dms @~"am.ascdo ' dfsÜill(!.to, _qn.e oS! 
dítb §l g·éftterés rse'-.t~n umír:ao' n'êS"§ág ~eJJJ:a::g!, p-m.tâ: q uw foraot:co-nc~chl.ás a.s• 
Ji~à&=;9 J~s~gfi .oUdª'!B~lhes• ·par&l ~0: 't&n_F@ ,~r!õ (; ~etlS~Itâ~ às. cl.~iás- }~!.1 

~·( 1-... ~:l,t ·JI .... 
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cenças reguladas pela necessidade dos Póvos, e maior, ou menor provi~ 
mento que houver. · . . . _ 

Tambem poderá a mesma Administração conceder as referidas li
cenÇas a respeito daquelles genetos , que vierem dirig·idqs, e derem en
trada para o consumo. proprio . das ea~a~ dos moradores. _de Lisboa, e pa
ra. o sustento proporciOnado das fa1mhas de pessoa~ d1g·nas de credito, 
que · assim fação certo, e o rnos.trem por Attestações juradas, como se 
costuma em todas as arrecadações. 

§ .. IV. 

Dos generos isentos por licenç~s do Int>pector Geral. 

Igualmente poderá o In.spectór Ger.al conceder licença para a ex~ 
tracção dos generos do Terreiro, que em maior quantidade se pertende
rem transportar para as Províncias deste Reino,, ou seus Domjnios Ul
tramarin0s , reg·ulando-se para cdnceder maior , ou .r:nénor quantidade pe
lo maior, ou menor provimento, que ho1:1ver, a maior, ou menor neces
sidade dos Póvos , a que· se .dirigem as mesmas licenças ; ce~m tanto que 
sendo .parp. as Prqvindas , as não copceda , sem que esteja certo , que
fica esta Cidade provída de,.generos , ,que seg·urem o susten.to de tres me-

.. zes, e de s~is me~es, :sendo palla os Domir\ÍQS JJ1JI;él,l11arinos. Par.a isso 
mandará primeiro informar o Administrador , que com. a suà informação 
lhe apresentará hum cálculo exacto dos generos, que existem. Aquelles 
a quem .forem concedidas as ditas licenças, darão fiança na Meza do Ter
reiro, pela qual se obriguem a apresentar na dita Meza Certidões das 
Camaras do di~tricto ,, pelas quaes se .mostre·, ,que com ·effeito forão des
carregados os generos no mesmo lugar , para onde lhes forão conce
dida~ as ditas licepç-~s r9 -no, Termo, que _na dita. J.\1eza: lhe será assigna-
do , confornie a distancia .o pedir. · 

- ~ 

! •• ..: §·. v. '· 
~ ' ' ) .~ • 

1 

• 1f , ' • I 

Das .verbas necessarias_ i _e Bflaçáo de ,cada .mez: 
. ' 

• • J 
., . 

. Em todo o ~ase~ -, .em~. q.J!le. ·p§lr-.fo:rça da ~xcep~ão, ou isenção, . de 
que tl.'atão os .§§. aJi.lteceçlentes_,:-,não·-for.em ao Ter:rêiFo os generos a .eUe 
pertence.líl[ies . ., se porá· lo.gD ~ve.tQ<!r_. dessa ~xcepç~ãp , :J!l.! i~e:Qçào, ~m fren(e 
das entradas' no Livro àellas com toda a clareza, e individuaçaô das suas 
quantidades, e destino, que se lh~s ;co~cedeo. E como 'seja tão necessa
rie~, e importante haver sempre no Terreiro hum ca:lclJ.lo certo, e fixo 
dos generos 'existentes "'ftesfu •Cidade ,:c ~.od-a a _pes~.o.a, , de, qual<ij_l\~I: quali
dade, ; ou condição que seja, a quem pertencerem os ditos generos, ,ou 
estejão álojélldos ·nes•ta PCid·á(]ie ,\, eJ seuS: s~tl>bur::h>i®s:--; ·ou da . outr-~J parte do 
~J'é~o, ou_ a>in&a a~on~utd~ptrl0 .d.to•úoq: .s.ej12U ~brig·ada l a.._,e!ltreg~r çnê 1\ie~a 
do Ferre1ro no ;pnme;:nJ 1dl'a <lli 'Ca!d .me~ c..:h\lma ·RE)laça", ·as~ngnarda ~p.el~ 
proprio· ptmho· de q:uem)issig.n.e~,l,J.J à--..cm4~lia~a !dos_ ditqs_ g·~n.er<i>s ~ OYcP~ (i!lJ.~:m. 
fi·zer as .suas_v.e.ze$.:, .n_o_ ca.S.o::: de· wusenci~h, i.qLUeLd~Cllé!J.'P.JJá'~ .da_ quE--1- r co].ist~ 
a Lq_~ualidade, ~e. ilf-~al1t.ic1a4e~ ~') c:l'os.i.Se.biuc:}_lil.iio~t g..e...n~:[o~ · ? ' qu.er :fi<?.J.ll·t~:l11Q, di~ 
4ile~ •mez . antecede.lí\te · !~S:t.av.ãnJ_em s~r_;_; t... _er _ ~ quªnrt:ld.àde,;b q1Je::~ l!fó dttéh_m.é:z;,. 
~~ ti·;y~r "exttahiido ; .. ~os · lll@-Ínes& da~ etnb~J.Ieaçõe.ffiJJ ,[ ~jlil ·q11!1!e ~vi~J.Iãq .;·, ou, em 
q_ue aill!da se~;aohq,r'ein ;.-os 11o~es:·d.as €aipitãeSí~1ºYnl}{{e~tr.e!3 ,<i~Up.s ?· ç.ufia 
d.a s-qa -~n:tr~a.:,,·:.:.e ~o lug.ar,, •OU a.l~zém-·, cemó\ '(}lJ~§eJ_a!!h-ª~ ~2!il!l e(l~W~.Jte:..@ 
I .- d . '- · ~ ' . ~ ~ < 

a o;a os. _ 
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§. VI. 

Das penas pela falta da observanc_ia deste Titulo. 

Todas as pessoas, que derem aos·generos do T erreiro diverso des
tino , e extra.cçào, do que lhes fica perm-ittido neste T itulo , ou faltarem 
á verdade nas Aitestações, de que fazem menção os§§. I!. e III. delle, 
ou não apresentarem as Rela~ões determinadas no §. antecedente, incor
r erão na pena es tabelecida no §. IV. do T itulo Segundo; que trata. da. 
pena por falta de entrada. E as que não apresentarem as Certidões das 
C amaras, determinadas nos §§. III . e IV. no Termo que lhes foi assig
na4o; serio executados na decirna parte do valor, que então tiverem se-; 
melhantes g-eneros da mesma qualidade no Terreiro, em beneficio dos 
enfe~·mos do I;Iospital Real desta Cidade. 

TITULO VII. · 

Da z'ntroducçáo dos !J~tnet~os no Terreiro : Companhia , a quem pertence 
o em-reto dos mesmus qeneros; preço dos ditos carret'Js; e penas com 

que ·se devrtm cohibir ÇJS desordens da dita Companhia, ou de ou
tras, que com a sobredita introducção, se intromettão. 

§. I. 
' 

Da Últroducçáo dos generos no Terreiro. 

Para a introducçãa dos generos no T erreiro passará o Escrivão 
dous Bilhetes em tudo conformes , com o seu· n úmero no alto delleE; , em 
que vã deolarado o nome do Navio, ou outra qualquer emba!'caçào, em 
que foi transportado o genero, que se pertende introduzir,. o da p .;ssoa, 
a quem pertence, e á .ordem de quem se introduz ·para a venda . Ig· u~l
men,te ira no.s mesinos Bilhetes declarada pela Administração a clistribui
çad dos mesmos generos pelos lug·ares · da venda a que tocar, com o pre
ço, por que deve ser vendido , conforme o tiver determinado a pessoa, 
que o introduz, pela qual sera assignad9 hum dos referidos Bilhetes~ pa
ra ficar em poder do dito Escrivão, por dever o outro acornpanhar o ge
nero :na sua introducçao no -Terreiro. 

§. II. 

, ~ Da Companh,ia , que deve'fazer a intraducçáo. 

Para a introducção dos generos nõ '~erreiro foi estabelecida a Com""· 
panhia, por isso chamada ·da Por,ta dq 'ferreiro; á qual pertence priva- ' 
üvamente t0do o carreto, e aFumação d0s clüos 'generos, depois que en
trào no 'ferreiro, .ou seu armazem da medição , até se entreg~rem nos 
números , p;::tra onde forem distribuídos, aos Vendedores dos ditos núme.:. 
m s., e a nenhuma outra pessoa; debaixo de qualquer pretexto que S~Ja. 
~ara .se fazer a dita enlirega, rec~:b.e1râ o Capataf da ~ompanhia, que es
üver d~ semana:~ ps ~ditos g,eneros, e eom· elles os Bilhetes, de que ·de
vem ~ÍJ; acompanhados; na fórma determinada no §. antecedente, . que 
lhes servirão de guia . para por elles ·fazer a dita ·entrega, os quaes Bllhe
t es ;fa ·_á ~~s13igp.a1· p~los. Vendedores a quem perte~aer, e assim .assignados ,. 

Ee , 
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os éntregará o dito Capataz na Meza d®' mesmo Terreiro ao Escrivão del
]a, acompanhados com huma Lista diaria, composta pelos mesmos Bi
]heles, da quan.tid~ade dos generos , que no d.i1to· 'ferreire se introduzí-
râo. 

§. 111. 
. , 

Do preço pela intr.oducs:áo, e arrumaçlio dos generos. 

O Preço que devem pagar ·os d0nos d.os generos á dita Co~pa .. 
Ithia, pelo tr.ah~l ·ho da introducção .delles no Terreiro., e arrumação nos 1 

]ugares, para onde elles forem d•is.tribuidos, he o de sessenta réis porca ... 
d-a moio. 

Das penas contra a Coinpa:nhia, que .fizer a introducçáo com desordem .. . · 
{ 

Todas as vezes que a sobredita Companhia levar, ou ainda per:. 
tender maior (ilH'Ço pelo S'el!l tra.balflà, que .o d'fterminado no §. a.!iltece"' 
dente, ou causar algum ·da.rnno, assim aos genf?rcs, como á saccMi.á, 
se JH0ee.derá contra eHa na fórma estabelecida no§. IV. do Titu.io Quin
to, que trata das pea~1s cor::~tra as CoBij·J!l'a[i}hia.s, q·ue fazem as descargas 
co·m desordem ; assim como se observará a Disposição do mesmo §. ares
peito das ·Companhias, q.ue se ioti'Orinet1.em com as descargas contra qual· 
que1· outra Companhia, que se intrometta com as introducçÕ!:!S contra ô 
que fica disposto nó §. 11. el'este 'fit.ute. 

T I T . U L. -0 -VIII. ' i 

Dos exames a que se d-eve- prtweder-nas farinha., que~ vem àefdra do Rei.., 
nr! , antes qu~ se z'~zlroduzáo no Celle'iro para a sua venda dest·inado : 
dtversas provzdenczas a respe,ito de !las : e pe.nas dàs que faltarem a ob .. · 
servar as ditas providencias. , . , . 

. . ~- §. jl ·c~ r. 

c v 

Dos exames nas- Fgrinhas de fóra. 

Como as farinhas, que vem de' fót:a., c0sttl>m_ão trazer frequente .. 
mente misturadas maleria·s estranhas ·, que as fazem nocivas, ou pelo me
nos mais pezadas' com perigo da sãuc(e' ou prejuízo de quem as rece• 
be, o que muito se deve acautelar: Sou serviua estabelecer, que quan
do os donos das mesmas ·fa\f intJas, ou . . qu.em suas vezes fizer, perlende
rem licença para a 'desca'rga dellas, o Administrador, primeiro ,gue. t\1-
c~o , .. lh.es determitlle á porrçii'0 rdas I'N8'S'rrla's far·i.nhas' que devem Faz~r con
duzir para o. Celleiro , .. que será a. q.t.Íe .entender be bastanl@ para .. se fa
~r verdadeiro, conceito :9as cli t~rs falvÍQ'h'ãs, pot· me.io de hum rigorGso -exa-· 
n1e, a que .nellas de-· deve procedi,' I! eom a:ssistencia m'o di to A dalin,ist.ra
àor,. que .para i.ss~. esc0ll~.eiá pesso~s_jj)tellige:FJtes' e de boa fé ' pode.n.:. 
do tambem ass1st1F ao, dJftn ~ e"'an'lre as .partes inleressaclas. Ccmstando as ... : 
s--im pelos ditos exa~nres ; ~que a·s ÜHÍ-nnãs são totá-lmen.te covr. t.fpta's, sê 
l-ançarão l~g? ao Jüar, em hen:eficiOJ d,a samde-, -q·11e s~ c. de·ve an tepêr à to-· 
dos os preJutzos. Pot~enr achando:;se · q.ue ,...sâo ~ fabri.ca~:hrs ' com eág•aiTo ,- ou 
que trazem mistur·as est'raa' l~as ·- contr-a· a .(;)oa ·fé do 1Commercio -,· se lh~s 
qem~ g ar~á - a lic e.n'i_a par a -a~cOn!inu.aç.àt!> ,~:a:.desear'fi1' ;.·-e'n.nirea.me-nt-e .S-é lhe$· 

------------------~--------~~----------~--------------------------------~ 
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pern1_i ttirá; . q·ue· tanto·,as· que ainda 'estiverem' a bordo, éotno ~ asoq,l!le se 
ti verem desembarcado, possão ser reexportadas para t.eua.~ _estrª,nb_a ~ des-
tes Reinos, -e seus Domínios , leva:nd~1-se pa[_à isso as que se acharem 
no Celleiro em direitura para a embarcação, em que hão de ser reexpor
tadas déh>aixo· de hum1Termo, e fiança idoo Fa, porf!_lue se obrígtHU!1 ~{~
pessoas, ,a quem pertencerem, a pagar a _pena, a que pelo conlrari(!)- , (i
eào . sujei (as. Tudo o que ·constar dos, di Los ·exam es sel lançar;í por ·)u_m 
dos E scriturarias ern hum Livro para·. isso destina_dQ, rubricado, pelo lns
pector .Geral, no qual irão assignados o Adrninisüador , os Louvados· , 
e o dito Escrituraria, que lavrar o. Auto oo dito exame; e se ficar assen
tado . que as ditas farinhas se podem ad-mitt.ir, se observará no modo da 
sua introducç i'io no Cellei'ro, para a sua wenda d ~stinado, tudo o que fi
ca disposto no Titulo antecedente sobre a introduccão dos generos no 
Terreiro. • -

§, li. ·. 't I 
... 

- -
Das providencias a .~espeito .das Farú;llzas de fóra. 

; Eor.é.n~;_ admittindo-se as farinhas ·.de fóra _pelos. sobr~rdi·t.0s ,exame~, 
e sQcce' ~le:ndo não ·,caberem todas no Celleiro para ellas· de.s ti·na~o ,,9 A_çl
~·ióistrador permi<ttirá a " seus donos, eu a quem os r~preseutar, qu~ as 
deposi·teBÍ oncl1CJ: lhes parecer, deb~ixo de bom T_ermo, p9r qu.e se obri
guem _a,~fazellas ~condnzir ao dito Celleiro todas, as ·vezes ·ti}ue lh~s fôr de·
teo~inad0 pela Admini·stração do Terre.iro, corno o unico lugar-·,- em. que 
dt.v e·~n s.er vendid-as. Logo q~e · por effeito do exame . ·deteJtnip.ad:Q .. por es-. 
te TituLo as farinhas de. fóra forem. admittidas no Celleiro della-s, o1 .Ad- _ 
JDlnistJ a:der man.dará fazer em sua presen.ça a .esti·va~, a qual sP,rá feita , 
t ? mando-se o pezo_ de .c.ada bar·rica, ou sacca, e n}ed.ind0-se 1 9;g.Q: . ~.fari
nba, para s~ saber quantos alqueires correspondem ao guin'tal, ou arro
ba; porém quere ndo os V·endedor.es para maÍ<ilf clareza do rendimento 
de cada partida de fal'inhas, que entr-ar, lhes $eja medida pelo alquei
re, para serem respom<S aveis na venda. pelo seu 1:endimento to tal da me
dida, e não pela estimativa da cor.respondencia do pezo, çonb ecida pe
l ~. esÚV é! assima declarada, o Adníinistr~ â.or lho · p-ermi ttirá , : ÍLIZ ~ nd o-se 
_logo no ' L i ~ r.o dos' ~xames o . assento cdrrespond ente da reducÇ~o, ou.ren
dilpeqlo ~<Ja medida, assignado ._pelo V-endedqr, ~ dqno dé.ls f~rinhas, ui.\ 
q!Je.m $Uas vezes fiz.er. : 

§. III. 
' 

l)o, ,Termo concedido para con.sumo das lj'~ril~has~ de fóra. 
' .. 

.... ~.; .- 'I - ·... • ;) ., . .. f ) ~ 

t _ Par·a con_sl'l·mo ,d·as_ farinhas ~e fóra, qu ~ houv~1· nesta. Cidade , ' 
€eu T e,r;!rlo, concedo -o impreterível .espaQo de dous m~zes, <?~ontados da 
!Iª t él .~.ct!'l.~t~· -Regi tnenlo, .as quae~, findo e~se .espaço, ficão igua'lment.e 
comprehendidas deb~ixo das disposiçôes deste· Ti,tulo. · 

·§. J V. 

e. _~]).as~ penai. ppr 'falta; d~ observancia das pr.ovidenci~s .sobre-ditas. 
_:e~:-·.. . . I 

'-Ãs pe~a.s:,_ em q~é incorrem os que f~ltarl"IJ! á observ.ancia cle qua l· 
g~~jl r - dé\s. s_o.brec!.it(!S prov-idenci~s? quebrand~ .o_Term~, pelo qual se obri
ga~- ~, execuJar o qQ~ po( ellas s_e lhes d e termina, sao as m.esrn~s , qu~ 

· Ee !ll 
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se adhão -estabeiecidas :ID.o §. IV. de> Tiüdo Segundo ·' que 1.l'.af.;l .da ·pena. 
p@l.! falta de entréllda. 

TlTiULO IX. 

l!Ja venda dos gen·er(!)S 'i'JO ' Terreiro .. · e sua formalidade: das medidas, de' 
que se -deve usar : das liberdades , !p.t,e competem aos douos d(j)s generos· 

- expostos á ·Venda : e ordentí; que podem passar : dos · Celleü·os estah6lecz·. 
· dos nos suhurhz-os da Cidade : e lojas de farinhas da terra. 

§. I. 

Da formalidade da v~nàa. 

Log·o que as partidas dos generos do Terreiro forem entreg_l]es aos:· 
Vendedores , e recolhidas nos lugates ; a que pertencem , segundo a sua 
distribuição, os ditos Vendedores as lançarão nos seus Livros de entra
da, fazendo :r;telles as·sen.•to do d.ia, mez , ~ an.n@ , em ·-que as recebêrào ; 
pessoa, a quem pertencem ; qualidade , quantidade , e preço , pol" que se 

-lllándão véfíd.er. O q;-11e -seNdo assün feitó, immediataillnente .hri<J.·ão os di
tos Ve!íldedores apresentar na Meza do Terrei:J.·.o huma amostra .de ·cada.· , 
huma das partidas , que tive:rem l'ecebi.dG, na fórma sempre praticada, 
para ·o Es•cri>vã:e> da díta Meza lhes entregar ,o Bilh..ete , q>l!le lh·e eor.1.1es.,.~ 
ponde-r ,c: que ,ha de ser' extrahid<l> do .outro J3i.Lhete, que ·deve estaT em 
s'eu poGLe-r , ~orne fica '(!),eterminado no '§ . . 1 . . do Titul(j) Setimo, que trata 
dá i~ttocl.uc~ão dos ·g-ener?s no T .erreiiro; o qu.al Billhe:t~-'s.er<Í. a:fExad~· _pe .. 
los d!t'Oii! .Vendedores :nas fãbo~~tas, 'qu~ d.evmin ter solhn!) os 'I'.aboleiros 

1 
. 

pa:ra .clestê moclo fi.cate'm as qiLtas 'J!><lorhdas expostas á v..encla ., .com c~ 
nhecirhe:I)to pú.l9lide>-, e· cf<aro dos que as per-teN.dereHlJ c.om·prar .. 

. r , • 

•" '' ' §. li. ' ' 

lJiBs me4ídas nos ' l~g(!Jns da -vervdf:e. 1 

· As méd1das, de que 0s Vendl:etltn~e·s d:eyein l!l·sar ·, se'l~iW .de al~uei .. 
re, 1hei<1> aighei-re, e quartas rasadas ., .sen<ll:o 'úl.'>ri.g;à.d0s a d(ll.r conta dos 
g·eneros , ele qt~.~ tiver·em :Sido entregu~, oak~k~;dos pela correspondei!l4 

cia de quatro alqueil"és de sahida por cada fanga . de entrad-a , ~semt que 
possão allegar quebras de medida, ne~n os donos accrescimo. Porém .se 
algum Con~pra.dor quiz~r an~es comprar por sac~as de oito alque_ires, da 
mesma ·fórrtia , em ·que· os V end:edores d:b 'i?·erreB.·o· as .;re~eh-a:b, medidas 
pela fanga, lhe será permittido, sem que a ~sso possão os Vendedores 
pôr a menor d~úvida. Igualinent~ :Serão v·endi<!las .a;s .fá.l'·Íifiha:s taõ (;.elleiro 
âeJlas pü'l' medidas de aJqueire , meio' aJqu'eÍre? 'e quartas TasadàS -, e' .1!)~ 
€1.e outra fôrma , e pelos preços , €]_Ue seus cloli:os tiv:ereln dedà.:raRilo .na 
lv.Ieza do Terreiro. · _ 1. • 

Das liberdades dos donos dos '!j"e'r/-eros, que estáe á venda. 

Gomo he jústó q_·úe bs d'On'O:S dos ,genêl'OS tg,n}rão hüiDlfl.' Iibirdade 
bem regulada sobre ~s mesmos generos, não se lhes impidirá rio 'ferrei~ 
ro o acéreseentàmen:to, ou dimiNuição ~elos preçós d~bles ·; q111e êntelidé'

, rem lhes he conveniente, para o que hü:ão €Iles, ·I!IU' ii!u:e.m ...os-reptese'It"' 
tar ·; faz-er as declarações <Jilecessai'i.as a ,Meza d0 T€lt.I;.eiilo pe1·aifte o- A~ 

. 1 
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fuj:biSfl:a~tDE ' j pãra .que :es'f:e ~ O'll- 10 ~em .l\yttrdãhHí ,~ noS' fã:Ça 'F>'fu rnit venuà. 
pelos preÇos novarnen t-e ··declarados ·' fazendo-se ·pa:ra i~s()) 9s assen too, me.<. 
eessarios nos Livr-os , e declarayão n.as 'fa:b0tetas ... NQ oaso po·ré~~ deJílliil.~ 
ver falta dos ditos generos, em que es d0nos deH4gs 1hes qllllreilf~o~p&:r:- pre:I 
~os exeessivos, e -desanasoados, ~o que não elev-e· -G-Q)fiMni~Ji-Lse -, >o. Admi:!. 
nistradoc taixará os preços , por que devem se'J: venci·idos t <Ooii•co.ttlraJndo 
quanto for pQssivel os interes§es do GomJ:n.ercio G@IJ.il'l ·à n:,goessi f].arril.tl '<d,~ Pa
blico. Tam bem s-erá .rermittidD aos donus dos gei'.t@TOS', ·11J-nando:. se, U~le<:ií 
r etardar a sahida ' dé lles no núm-ero, óu lugar tta:ve~.&., · o~nle' se a:{;!h.a 
rem, uu · estiveTem d-eb'f:ontentes por q.a.a.lqueJf .oufuía ~·a{Usa.., · qu.e~ f>M'B~àl 
ao Administrachr dig·na de attenção, t)_tl@ p~>ss:ii9 fi1Me1· pa~!3ag:em d~eNes 
para outro número, Sei.R ptejuizu de tffi'Mit o; ·.e fià.lVeatló ffoboleir-.o ,;\<'ág:o ~ 
ID.edindo-se para isso p~1· hum a das fanga.-:3, <lo mesm0 :mGdo .:GJ:'ll1e · 0-fo.rág ~ 
quandb -entrarão pa1·a o lug·ar, de ' 'qúe sahirem , ahservta.ndo;.;~e n @ íugalf . 
pa1·a onde passarem a formalidade estalbelec,ida 1:Jrlai'a .a i-ntrtoduo~ã:o· ct0~ 

e 'f • I g neros n0 -erre1ro. ~· • • 
§. IV. [ . 'l U.J J . 

• f '. . " l ' 

Da vend$ por -O-rdens-. ' ,_ 

Para maior commodidade d@s do~tos dos mesmos g·eneros , ou quem 
suas vezes fizer, poderão estes pa;ssar ordens para, se entreg-arem as por:.. 
ções dos ditos ge.neE <!>'S 1~el.l:as determi.batlas ., ~dmean.tlo-se expressamente 
a ressoa., a qu~m se . h~ de fazer a entreg·a 1 e declarando-se o ·preço, 
por"'qüe -se -achào expostos á venda, pai~ qtte pas;sã0 os -Vendedores com 
as r~ferii:las: ordens datJ.· -a s.u:a eolíi~ta ,, e faz er Jmgal'i'lent.o dos .íge.l!l!emos , qlie 
Jhes correspondefn , na !fhes0\,'l-raría do-~ 'I'erl.'eil·~Jfl Por.ém -sé as cl;Dtas or..,. 
dens comPfehen.del'em toda a pa:rtida.~ o Ven.d.edot ·a. nà:o entregará s.em. 
qtte· prün-eireJ fique-seguro o renGlü.r~tg.'tl to do Terr~1r~ , :Y q:ue :h.e vinte. ré:i$ 
por a>lqueh·e pela vendag·em ,. ~ o pNçt> tlo: a'Mg~c:r da sacaaria·4 ·r que h a 
t'luarenta réis por moioJ, :fi o'élr11-'Ô.o es• -..y endedü!Pes~ ~es)lpRs:ur..eis·: .p-er· .. •toda a 
run missão , que nistlo tivereín. Nws oasta.S das rn-e-sm1ql ordiem; .ficara ai re ... 
c-ibo da entrega pa~sad_o , pelo ComJ>rado:r, fj_1ll~ não $àh'enclo •escrever, () 
passará <Y Escrivão da Mer:a d-o 'ferreiro,. o. q_ua~ 7~-ferto o signal de.. Cru~ 
pelo. d'lto Comprador) o-assignar:á a. s~ú rog~ na:.f:éi·n!lá: • ~tostumada. Bus.., 
pender-se-hão com- tudo as· d-i tél!S· 0r'd.ens , " quand.ó' pQ1! faltar qe g:.am~os ~,. 
ou por- ~utro- -qualquer motivo, dellas se s€g'üi.!! -piiejQ.izo .ao ~ubJireo. , ~·ou 
embara'Ço para a boa administráção · do 'l'eFtel!l!@ ,., . ~ se; eo.aü~uarã.o -!ogó 
que- cessarem os :moti~os da referida- -su.s~en.~ão.~ :. · y , ... 
\ t- , ._ • .... _$ r ~· 

- ·, .. §~; v ~ .' 

l.' 

Dos Celleiros deJ fdra dell- Cidaife. · 
.... ' • ~ I 

.- -. "Pnm que os Põvo8. do Tertno.ti.ESSta- Ci~e:s·e.liÍlã9 'Vlejã0 obtiJ~·~dos 
a VIrem a: él-la àe>maiEtr-di'S-La:a.C-i.<ll., pa1"a -se pr0-v·~rem .:;t~vé-z de bem m:<~Yçbcas 
porções-de generos de ta'h tà neeeSsidàJclé,- e tenhãQI.ÚGol':mn@dG de as aceha ... 
rem p.ei·t:.o:-d:a:s su-as habita.çãe$·: · Hei_1>pür -b€lmr €l€t@t'nti4:.la:P; qu;€ se, est.a:be~ 
leçãe q1aatro--Ltl·g'ares de Saê.a:ve~.n: -- bOtir·es· Patte à'ATtos, e _P ~'.r.calb.ota~ 
àe~b_ai:<? d'a:1nspecç-ãcr,~ Governe-/ ~Ad:mi-ni~tt-ãcãõ d0 Te:1't~r.Q~ aos. q~.a:ei: 
se ve:neterã.<9 perP· medida§ sernalhãn-tes 4..;;: ddls ... ;Qug;alres de:Ue., aft~nda;s 
~e sét~ "em sei-s lH-e-res-=pe-1CYMeriàEJi.rc da, Cidad-e-, ~ ... géii~·~ ~cl(}. .. mesmo. 
ferreiro. E como a distancia não permitte que nesses Celle1ros se possa 
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fázer obseryar toda aguella regul~ridade , que .fica estabelec}-d~ para a 
v ... enda nos Lugares do r.eferido Terreiro; e ao mesmo tempo h~e ·neces
sario segurar os donos dos generos da importanrcja; çlelles, de ínodo que, 
não~ experimente1n faLta? ou· prejuizo algum: Nomeará o· Inspector Ge
ral para ·. OS· ditos Celleiros pessoas' que prestem fiança idonea ·á quantia. 
de oito mil cruzados , pela qual fia~ça responderão aos doNos dos generos : 
As .qua.es pessoas <tendo verdadeiro conhecimento : dos generns, ~ai hão, 
ped'ir os que· f&rem mais-. proprios do consumo dos Póyos, a .que se des

'tinão. 0S! dit_os_ Celleiros . Serão as ditas pessoas assim nomeadas Gapazes_ 
de esoriturar~m p.er ·si, .ou, por seus Caixeiros, dous Livros: hum, ~~ 
qiw se ,mostre claramente a ·entrada, sahida, e cálculo dos generos ven-. 
<;lidos·; e outro de e_çmtÇ~.::? _correntes com os donos qos generos, que re
c~berem n0S 'ditos Celleiros' ficando dessa entr~ga as clarezas ~ecessa
rias na _Meza, e Contadoria do Terreiro. Pelos ditos Livros darão as suas, 
· ço:r,tt~ _!1.0 Terreiro no ~rimei.ro ~ia de cad~ me,?, flcando-lhe per~Emcen
·do pelo seu trabalho ametade da Iinportancia das ve:qd?-gens, que he dez 
réis por alqueire,· entregando no qofr~· do .rendimento do Te:rreiro a .ou
tra ametade ,. e im portancia do· aluguer da saccaria, se a tiverem levado 
do TerreiFO ,. que he quar.en~a_ réis.,p_or 1moio. 

' 

§. ~vr : 'I • 

;" ' ) . 

L '· lJas Lojas de Farinhas daJ ,ten:a. 
'"' ~ . \ r , ... .. 

)J 
' I 
t 

; _ Pela' mesma, razão de commodidade do.'p:úblico ·wodera o Inspector 
G-~r'aLmwnd<tr passar Bilhetes, para com elles Slõl· requererem as Lic~n
-ças nee~ssarias para a venda de f<U·,inhas da terra em Lojas, distribui_.das_ 
com a possivel regularidade pelos ]3;;~.ir:ros des.ía Cidade, e seu Termo, 
·c:p!l:e não excedão o :numerá de quar;ent~. As di~as Licenças só se conce""
derào .para os_ siLios 'assignados nos çlí~os _ijjJJietes ; e .prime,iro que se f a:. 
ça o .costumado ·pag

1
amef.i:t0, ao Má~·co"', hirão a registar-se á Contadpria 

do. Terreiro·, Olil.de pa..gg.rão aquelles IJ a quem forão concedidas, duzen'i · 
tos ·e quarenta .réis-; unicamente pelo Registo, e Termo; que devem as-:
signar_ dé fic~arem. suj'ei\t <Ds. á, A.CJ.mihi~ü·açào· do Terreiro, e obse!·var.em o 
que_ neste §. se lhes Cl~ieJ,minq,.- · V ender:ão por medida, de alqueü'e , . :t;neio 
alque>N·e,, qua;t·ta , . Qlita~á, e. .meia oiiavjél!, rasadas, q11e, serão aJferidas de 
seis ~em seis mezes pelo: .t\fferidor· d~ Qidade ,, farinhas d~ bon~ trigos, ~· 
li_g1pos de_ mistl!l!l'é!S. nociy@.~ ·á ~aude, ~ssi:rp como vi e1~em . dos moinhos , e 
não espoadas , ainda q'ue ,_s·ejal ª' titu_lo rlé r_olào, _e JJ,Q prj)lG,ipio Ç.~ , C?-_da 
mez satisfarão com as Relações -determinadas no §. V. do Titulo Sexto.., 
que trata das Verbas necessarias , e Relações de cad'a mez. Nessas Lo
jas, ~ debaixo das mesmas Licenças ,t Termos, e obrigaçõeEi se poderão 
tambem vender pelo ) FJ.iüd9 milho ~ - , e, cev..ada por t-nedidas de quarta até 
selamim , sem que se poss~o conseí·var nellas mais de sessenta ~lqueires 
dé cadá-:>huni_,dos · 0rües -g;e;l1Mfl'Os .<G·toda -a pçssoa, qae, sem as_. 4í tas Li
cenças, e fgrm(;!).j,délldes ·dellas, ven€J~r qualquer _ dos dit9_S generos , OU, 
<JUe tendó as d.iüts Licenças, nàQ o_~?ervé!'r o que neste ,§. se de1er!JlÍna, 
·perder.á o que se lhe açhal, e o valor do que assim tiver vendido, -ame~ 
tade .péllra o Hos_piital Real desta ÇiP,ad~; e ametade para o denun"cian~ 
te _, ·e nunca matis sç Jhe pr~mitirá semelhante Licença ; e sóLpe_rmi ttG· 
que se possã:o ve.nder r por partidas ·em grosso aqu~lles n>lões, :!J}tle .fica-, 
rem . das_ farinhas, que se carreg·arem para os <l)omülios UltJ;a,marinos. . ~ . 

--- .. ~ - 'J :.., ....._ . J.L 
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'f I TU L O X. 

Da sahz'da dos generos do Terreiro, e · Cornpardâa, a que perte~ce: do 
rnodo, por rrue os Vendedvre'S ,de'Vem ·dar conúi des-sa sahida na Con
tadoria, e receber o Conhecimento para a ent1·ega do. producto dos ye
nerus na 'f'hesrnirm·.ir"' : da formalida-de, que se deve (i//;;S'ervar .fw Con
tadoria corn os donos dos g.eneros, e Conhcámento, .que se lhes , ha ·&e 
passar para receberem os sel!ls pa,9amentos lW ThesouraT"ia: e d@ q'l!tt~ s~ 
deve obser;{;at na mesma 1'/wsoura·N·a com -o~· refer-úl(l)s pa.gamerliles. 

§. 1. 

Da sahid&, e Companhia; a q'l!e p ertencg, 

Logo que os V encledores do Terreiro tiverem feito venda de al
guma pmy:lo dos generos ·' que .P~ra isso houverem, recebido , a lançarão 
no seu LIVro em cdnta· de sa:lm:la, e em fr!:nte GJ.a stla co~te·sp0-Ildente 
entrada i ded urando o dia, mez ·; e anno,. em que se fez a venda 1 quan
tidade , e preço dos ;:tlqueires vendidos , sahindo por âlgari~mo com a con
ta da sua importa:ncia. P~tra o trabalho, e carreto -da. :sah1da ~l"Gi!i ..-generos 
vendidos, estarão pro.mptos os homen,s da Companhia ma porta d.o 'f€lf ..... 
:reiw, a quem pertene-e 0 dito trabalho, pelo preqo de•oincoi:mta réis po:r 
moio, ou ·OS g·elíleros se tirem pa.ra tena, ou para se embatca:retn. Po
rém ·querendo os Compradores fazer as di.tas tiradas. por; si ptoprios, GU 

:pelos; servemtes, que -para isso levarem, lhes seJ.~á pe11miHido sBin dúvida 
alguma, não :sendo' os ditos Comp1:ad0res Mol.eü:os 1 em :B-arqúeir9s, aoo 
quaes pela Glesordem, e confusào, com que fazião a.s L" eFe~·ida:s tirada-s i 
s·e lhes nã o -póde permrittir semelhante li19~rdade . . ·;E se a .dita Córupa
Rhia se ·houver co.rr1 d<i;so1·dem .- nn dito trabalho, áuconerá nas mesmas 
p.erras estabelicidas no ~· IV, do Titulo Setülio ,, '(!_Jilfte 1Jrala das pena~ 
eontra a Companhia, q.1a.e Ézel' a introdlircção com, d..esól!cl.Enn. 

. ( .. 
§. ' II. 

Da· conta dos Vendedores na Cont(il:daria par-a a. en trega .na 
Thesouraria. 

Para que os V endederes possão fazer a en:trega. do producto das 
partidas ,, que tiverem sa1üd<o dos sceus ·rnuneros, ,~réui confusão na The
som·ar!a do Terreiro, levará cada hum delles primeiro á Contadoria de 
dous em dnus dias , qll.te lhes regulará.. o :àdministradot, ó s€U IJivro de 
entrada , ~e sahida,. dé que :k-1.Z 'mençwo o ·§. anteced<en:te; e além cljssGI 
~m pap<el separado hum ~ rc~l!l.mo das veNdas , c·om o cálculo já feitõ , @ 

conta do que lhe fica em ·ser de cada hmma das partidas. E ntão o Es-· 
crihuwmio , que tiver a seu: Gargo. os cl:liwbcados Liv11os de cada Vendg..:> 
d<11·, CGJJlfe:rirrl: exactamente a5 refrn·id'as contas; e a~halilltill@-=as ~ putr:i.fi c-arlla.<f 
~eua erro, as Jança:rá l0g0 n0. lugár co.mpetente do L1i:VIro ciluplicãal€> ,. e,x-· 
tra!üriclto C c.,-pia do so Ured i ~o ,r e&Nmo: com s-e.pan"L~àt> cl.o Cl[Ue per ie.n c e ao 
qofl'a 4o :r.endU.nento do Te.ne:i:ro pela. vgndagem , e alugu~t d,a, .sacúa-" 
na, e da im p·ortancia do produ c to dos g·en~rQs , qme p~i:te.nll'.e ao Cofrg. 
do :Eelildli.men.in das, palJites ,..1lti.lrmamro· de h ·Ql.g· CQil\lJo..ecimelil tos de e11trega. 
pó.r.:elle assigmarlo.s .c.o:mt Jis.t:fnção do d.i:nhei.ro, e. Ord:cm.s; q tl@ o v.alMn, 
que \enb;eg:ará aos V end~cdores, para por e.Jll.€&~ a- fazer:®Iofl> na. 'r}!e~~:rnmu~ia, 
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§. III. 

;Da entre,ga drJs Vendedor:es na .Thesouran·a. 

Apresentados os -lditos Conhecimentos pelos Vend.edores na 'rhe
souraria, o Escrivão da Receita; e Despeza do Terreiro lançará Verba 
de Receita viva da sua importencia no Livro competente, a qual assig
nará o dito hesoureiro, ·e juntamente os ditos Conhecimentos, por que 
os ditos Vendedores fizerem as entregas para descarga dos mesmos V en
dedores. Na occasião destas entregas se receberão dos ditos Vendedores 
as ordens leg.it.imas para a venda, que apresentarão, como se fosse di
nheiro effecüvo, permittidas no §. V. Titulo N(!mo, que trata da venda 
por Ordens. 

§. IV. 

Das Contas parra os pagamentos dos Donas das gen.eras na 
Contadon'a . 

. Querendo os Donos dos generos, ou quem seus poderes legitima
mente tiver, cobrar na 'I'hesouraria do -Terreiro as importancias produ
zidas pela venda "dos mesmos generos, apresentarão para isso ao primei
ro Escritura:r-io 1da Contadoria do,mesmo Terreiro hum a Relaçãs das Par-. 
tidas, crae inti·oduzírão á iVenda, e de que pertendem b pagament0. A, . 
y~sta cflella fará o dito primBiro Escrituraria ver', e examinar nos Livros, 
onde pertencer, o credito, e debito das ditas Partidas; e achando-se que 
com etreito nã0 e;;t;ào. ainda pagas as addições d~ que se p~rtende 0 pa
gamento, maBdara tirar as Contas correspondentes dos Livros duplica
dos dos Vendedores ,, a quem pertencerem. Liquidadas que sejão as di-. 
tas Contas, e abatidas, a importancia da vendagem, e aluguer da sacca-_ 
ria, que deverem, mandará formar hum Conhecimento para o pagamen-

' to feito, e assignado pelo Escrituraria, 'que as tiver extrahido; e certi
ficando-se o dito primeiro Escrituraria da legitimidade delle, e da pessoa, 
que quizer receber a sua imporLancia, assig·nando-o, lho entregará, pa
Ta ser parga na Thesouraria a ·dita importancia. 

§.V. 
) 

Dos pagamentos na ·Thesouraria. . -
Logo que ao Thesoureiro <forem apresentados_ os ditos Conheoi- · 

mentos assim correntes·, o Esmivãro , da R~ceita, e Despeza .do mesmQ 
Thesoureiro os laHçara em Partida de Despeia no Livro com'pe~ente · 
declara.ndo por extens0 a qvantia;, qlile se pag·a, a quem, tudo conform~ 
ao dito Cor~hecimento '"e por algwrismo sahirá fóra á colurnna onclie per-· 
tencm·, assrgnando a Verba com o dito Escrivão quem _houver .de rece-· 
ber a sua importancià, a, qual lhe sati$fará então o Thesoureiro, princi~ · 
pjando pela entrega das Ordens, se as houver ·' dadas e1n pagameato peJ 
los Vencl.edores _dos ge~eros., que prod.uzírão a dita importancia, e dei-~ 
xarú em se_u pocl:er o dito Conhecimento. · 

. E este Reg·ünenno se el!lmprirá tão inteiremente, corno nelle se 
contém, sem 1dúvida, ou embaraço algum. PeJo qu~: Mando_á _Meza í:lq 
Desemhar~go do Paço; · Reg·edGI· da Casa da Sl!lpplicação; Co~selhos d~ 



1779 

lVlihha Real · Fazenda, e db Ultramar; Meza da Conscien'cia, e Ordens; 
St>nado da Camara; lnspector Geral do 'Terreiro; Desembargadores; Cor ... 
regedol··es, Juizes, Justiças, e Pesseas dos lVleus Rej nos, e Senhorios, a 
quem o conhecimento deste pertencer, que assim o cumprão, e guardem, 
e fa<(àO inteiratriente cmnprir, e guardar , como nelle se contém ,, selll 
embargo d€ quaesquer Leis, Ordería~ões , Reg:i'mentos; Al'varás, Pos .. 
turas, ou costumes contrarias, porque toàos ., e todas Hei porderogadott 
para este eflf>i,to sómente ·, como se dellE>s; e dellas fizesse expressa, 
e E>special menção , não obstante a Ordenação em conrtario. E ' o1· · 
d~no, que este Regimento va l'ha como Carta passada pela Chancella.• 
ria , aindá que por ella não ha de passa~, e que o seu efl'eito haja de 
durar mais de hum, e muitos· annos, sem embargo das Ordenações, que 
b eontrario .determir'iào. Dado no Palacio de Nossa Senhora da ;Ajuda aos . 
12 dia-s do mez de Junho. Anno do Nascimento de Nosso SenhO"t' Jesus 
Chrislo de 177 9. = Com· à Assig_nátura da Rain-ha, e a do Ministro ~ 

Regist . na Secretaria de Estado dos Ne,qocíos do Retino 
rw Livro ' v I. das Cartas' AlvaTáS' e Patentes a fol •. 
1. , e Impr. na. ImpressÇí,o Regia. ' 

Sendo-Me pr.esentes ds grand·es inconvenientes; que · se tem seguido; 
de· se fazer o Lançamenlo, e Cobrança da Decima das trinta e sete Fre..: 
g.u~"zias do Termo da Cidade de Lisbva por Bachareis, que tendo já ser .. 
vtrlo LugarE>s, espera vão o Concurso de outros; para se tem promovidos 
aos seus· adiantamentos, demorando-se annos. neste exercício ; sem ven"' 
cerem ordenado, ou emolumento algum, o 'que sendo mu'ito oneroso aos 
que bem cumprião CGm as suas obrigações, ficava tambem sendo prt>ju
dicial á mesma arrecadação por effeito da demora, que s~ experimenta.o 
\la em outros, causada pela falta de meios competentes para fazerem as 
riecess!li'Ías despezas da dita cobrança: , e querendo fazer cessar este g'rã~ 
v ame., Sou Servida ordenar, que as trinta e sele Frt>guezias dd Ter,.(}H). 
de Lisboa, (]lie até agot·a occupa-vão nove Superintendentes ' sejão· rt:l'du-' 
sidas sómente a tres Superintendencias na conformidade da .fleláção;. 
que com este baixa, assignada por Clemente Izidoro Brandão ; Official 
Maior da Secretaria de Estado dos Negocias do Reino~ as .quaes · serã() 
occupadas por Bachareis, que tenhão já servido os Lugares de Prim'eira; 
e ~egunda E'otranci ,a, e que pareção ter boa aptidão para semelhante in
cumbencia; sendo-.Me consultados pelo Cynselho d,a Minha Rear Fâzen
da, para servirem por tempo de tres annos, e o mais que decorrer:.,. êrri 
quanto Eu não mandar o contrario, fazendo nas referidas Superintenden
cias o 'Jugar, de que estiverem a caber até aq de Primeiro Banêo inclt.i.;; 

· 'sivamente, vencendo o ardenado, que compete a cada buril dos respec.:= 
tivos Lugarf's sem aposentadoria ou emolumento algum ; decJata'ndo-se.o 
lhes o referido Predicameuto, e Ordenado nos· Alvarás, que -se llaes d~"" 

. VP~ão expedir pelo mesmo Conselho; que serão sómente as&ig'nados pela 
1VI1nha Real Mão, e fazendo-se-lhes assentamento dos mesmos ordenados 
p€<·los sobreditos.' -~lvarás, para. que se possa e.xtrahir Folhá drri'gi·da ao 
Thesoureiro Geral de.liE's. Sou outresim Servida commetter à:o Conselho 

.. da Re&+l Fazenda a nomea~ão dos Lan~adores; e Cob1adol·~g i que até aa 
. • Ff ' 
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rr~se,nte se .(azlii0 'P.or ·J?eHej:gs .1)1eus e~ 'resulta cJa.s PI\Op9s!la-$ Ides r~~· . 
:Becti vos Superiotent;l~nte.s, ·gu~ se ~,on~inuar4o -Q!;l 1nesmª fó,npa, çlir~gi'i 
yas ao sobreditç> Cçmselho, . Rat:~ s.e CÇJ_q,tin,~,~arem pelo se,u ;expedi,~,n ,le. Ef 
~endo considerat(~P ~g qlle ,J?I~e§,ei)t~·t;nenti~ IYJe epn!ltou, e a qlgun~ jvstq~ 
rpotivos qignos Ça .Minba Heal Cqq~i.qera<(ãp: Hei p0r bem npmear a Ma,
)loel José . de Faria, D8!3ell}\.>arg~d0r A pos,en ta do da Relação e Çasé\ dq 
furto para SuJ)lerin~!f!Jde~t~ d,a pecit;líla da FrPgqe.zja de Noss~ ~enlwrl'l
gos Oliv?PS, e da;; outras comprPhendj ç!a.~ na prim~i.ra Superiq.tenden ... 
ci~' ind.icada na sojur~ diJ.a R e l;H(~O ,; aJ o~quim Xavier de Lima' D.esem-;o 
hargador Ap,ose.nt-ad9 na ~:!1 1es.ma J;\e!ação, par~ Suwerintendente da Ft:e7 
gnezifi dos .Santo,fi He.is do Ca~;npo Grande, e d,as put..r~s mencion;:~d-as na 
§,egunda S\lperintt(rJçleuçia; e a Ale1.(ªodre Nunes L~al, Des,emb\i.rg·adur 
t\posenfaslona mesm~ Rt\tílção, , PiPi~ puperiotçndent~ d~ ,Nq~sa Senbo; 
t,: a da Aju ,d9, e, q~s m~js lil~cl_ara.das na ter.G~Ír<_l $.u ji>grÍI;l tendencia: cuj,(i)~ 
e1ppr~gos §e:ryir~o p,q'rJ'!3~ppo <Je, tx·~§ an.n9;;, ~ -ornais qpe <lecprr~r 1 ~:ll) 
quanto Eu não mandar o contrario, vencendo a titulo de ajuda de cus
to c~~l;l h'\lt:n d,f! fl l}s tí- trze~~os mitré~s ar~nu.~e~, e.r-~1 quarilp assim estive
rem Qf-G Upq.qgs, 51l~g1 <!9 0-rd_(;).n_a~G que p>,ercebem ~o Lt)gar em que se 
achão A pose!'l tados, se~l.' q t~? PP:§~ª9 J~vªnpais ~Ipotut;n~oto algum á cus-"
ta das Partes, ou da Minha Real Fazenda: e a dita ajuda de custo lhes 
será assentada na forma que acima fica estabeleci.da a respeito dos ot·
denados dos Superintendent~s. , . q!J.e peJo t~mpo adiante forem nomeados 
para as sobreditas Superintendencias. O mestno Conselho da Fazenda o 
tenha assim entendido, ·e o faça executar com os Q_espachos necessari<i)s. 
Pplélc-~,,~e Qwé]HZ · ~lll 1;3· qf! ~.u)~.q q9 17-79 ! ~ · Çom a l,{ul}d<l:a q~ Su(\ 
Mage~t:y:l~. 

r , 

Prime·ir.a SuperiJ'li~·ndenc.ia ~ 

NÇJs~a ~e~hora dos Olivqes ::;::== Nçssa $enhor~ da Purifiç.a,ção d1~ 
~aCfiV-~m = S. J.pã.q d~ Talla ~ S.~pl~ Iria :::::;:: No~a S~nhor~ ~a As...
~umfH(ão de Vi~-longa, -;- Santo Antà9 do Toh! = S. S~ltarnino de Fan ... 
bões = Sen_to Este~àp das Galés ~ S. Quintino = S, João dos Mon
tes ;-:,- Noss~ S~n.boréJ. · da Purificaçãp de Bl!qellas ~ S. Seqastião de A 1 .. 
pr.ia,te = ~· M ~. ç cos ele Calh~ndris = Santiago Q,<:>s V dhos =1' S. Lou .. 
~~PÇ.o de A~raCJh9. '' 

Se.t;unda Su,pen'nter,tdinda. 

Sa.ntos Reis do .Campq Grande = Santa Brizida do LtJmia:r ::::::;:> S .. 
leoprenço qe Carnide -::- Men,ino J ezu.s q~ Odivellas -'7" Noss~ Senhor~ 
Q~ Encamação da A ppell~<fàQ, = San tiag0 d~ Cam~ra.te --::- S. B.<Hll'w

. · .]p1meu da Ch~rne.ça = N,qªs.a ~enhorca da. Ene_s~.roaç.ão .. d.a A.meixoe·ina,_ 
-=- Santa Mana d_e Loj,l'es . =:;- Santo Adri.ã.o da Pqvoa = S. Julião de: 
Ei-iellas = ~·· S~lv:est.r~ «;l.~ . linho~. 

Terceira Sup~rinte'4der~,cia. 

Nossa Senhora .da ~juda ::;:: Nossa. Se,ebora de Ãmparo de Bem-, 
fica :::: Nossa Senhora da MisPricordia de Bellas - S. Romão de 'Car-. 
~achide ~. ·s,, (ledrq_ d.~· B~~cf}reqc;l ;::;_ , N o.§sª S~ijh.f.!ra da l?.tni_tiça.ç_ã,o_ d~. 

/. 
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Çap~taria . :::::: S.''Pedr'o de Louza :::::: S . .P-ed:ro dn 'Almar-gem dó !3rspo :::: S. 
Migwel do MHhara:do :::::: S. J ulião do Tojal. ·., 

~ Nossa Senhora da Ajuda em 13 de Julho de 1779. = Cleme11te 
Izidoroc Brandão. 

• I • J '" ~· ) 

. - . No~ 1J.1mwscn'tos de J. de 111ello · Freire 1 e nos de M. 
Antonio, da Fon~eca. 

- ,, 
!.Jl 

E'~ ~ . I} A· I~ l:-I A Faça saber aos que este Alva:rá virem ~ Qu·e sen .. 
do-me pres ente, que us justos fins, com que se pnbl•icárão os Alvarás dê 
dezeseis de lJaneiro de. mil setecentos· setenta e tres , e de quatro de 
:Agosto do mesmo anno; para remediar os abusos, desordens , e ·usúras 
prat-icadas .n0 Reino do . Algar.ve nos J Uirlos, Fór.os; e Censos , · que nelle 
se acha vão constitm'idos ,. não tinhão tido o seu dewido effeito ~ p~Ja·s Jú• 
V'id as, que occorr.êrào na execução dos mesmos Alvarás; ou por se não 
dar. a v.erdadeüa intelligeocia ás clal!lsulas delles; ou ror se perceber al
guma contribuição, que lhes difficulta a observancia do que nelles se or
nou: Vindo es.ta em muita p.arte a ser •prejudicial aos mesmos póvos, aos 
~uaes se cwiz· fav orecer: Para que de huma vez se ·eví_te , todo o embara ... 
ço, e se conclua hum Negocio tão importante, 1declarando ;· ampliando, 
e revogando em parte os. ditos Alvarás; Sou se~;vi.da ordenar aos ditos 
respeitos o se guinte. · ; · 
,. - P1·irne·iramente, posto que por ter,ertl já p-assado os termos , 'q1ue 
forão ·concedidos aos moradores do Reino do AlgaTve, para dentro delles 
fi presenlarem, e qpalificarem os seus Títulos, ou allegarem o seu defei ... 
to; se deviãf:) julgar nll!llos, u-sutarios, e extinctos . todos os em qne tem 
fa·l.tado ·a <lfJI'€Sentação' OU alJegação r.efeFÍdas; COID tudo por hum effei• 
tó da minha Real Cl emencia : Sou servida perdoar a pena com minada, 
em que havi.ão incorrido: E Mando, q,ue por ordem da Junta, para es.:.. 
te effeito estabelecida, se faça assignar novo Termo de quatro meíes oon ... 
tínuos, suecessi.vos, e contados desde o d1ia, em que se afixarem Editaes 
uas Cidades ', e Villas daquelle Reino 1 para no referido termo se apre .. 
sentarem á Junta os Titulas d0s Fóros, e Censos, que até aqui se .não 
tiverem apresentado: Tendo à Junta entendido, que para se affixarem 
os Editaes em todas .as ditas Terras, se lhe permitte só o tempo de hum 
mez desde a pu-blicação deste Alvará na ChaneellaFia. 

Hei outwsim por bem , que na mesma Junta se adr11ittão para 
prova da existencía dos ditos' Censos, e Fóros, · a · de Certidões de Tom
bos, Verbas de Test a mentos, e a da posse irnm emorial de cobrar; e co .. 
mo eslas no defeito dos Títulos Originaes não baslão para julgar os dito8 
Fóros, e Cens,ps por fegitimos, e livres de suspeita da usura, ;i vista 
das maiores presumpções, que ha contra elles; ·corno ainda attendendo 
ao costume inveterado, 4ue faz presumir a usura, se não comput~va es
ta em mais que no dobro do juro permitlido, fica este, sendo .Justo, 
reduzido a ametadf>: Sou por tanto servida, que os Censos, de q~e nã.o 
apparecerÇ!m os •Titulos ociginaes, mas de que se provar a p9sse pelo mo
do sobredito, ainda que não haja titu-lo algum , se reduzão a _amt:Jt'a_de 
dg.s Pensões, que pagavão ~: ntes dos ditos Alvarás; ficand_o assun a mn., 
co pqr eento na fórma da Lei do anno de mil .seteceotos swcoenla e se"'! 
:te.: E que_ ~sta g1·a_ça se ex tenda aos · C!}Ue pela allega'ião de defeito da 
Tll\l!Q e~1hv~.rem já reduzidos á terça parte. · 

Ff 2 
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Não. deverrd-o subsisfir ac<!lnfus-ão ·, qu.e ~i} _ t€m fe'fto : dos Fóros; 
1 Censos com OEl Fóros Enfyteuticos, em que h e liv-Fe, sem. uslilr-a·, gra·va•r.:. 
se a ca.usa- afforad:a em maior p>eníSàO.!,.. ~Üi> ~u.e a de .. ci nco por 'T cento: 
.Mando, que nestes não tenha lugar a disgosição dos ditos. AJ;va_rás , _. e qu:e 
se permitlão os ditosFóros, com tanto que não excedão aquella quantia, 
que · as L eis prescre•vem· para se }nlg_ar 'o Oontr·all!líl· Enfyteutico. 

Da mesma fórma se não devem ·pratica.r as, Oéterminações dos re-1 

feridos Alvará!, em quanto aos Direitos Reaes, e Fóros, que pagão as 
Terras dos Reguengos, e originalme . .nte .. da.. Corôa; porque nestas não ha 
suspeita de usura, e só pagão o que he devido por Foraes, e por aquel
las pe·B:sõeS: reserva{] as n'a cancessão das mesmas Te,tras , e q•ue . se· de-
v-em conservar sem ai te ração alguma.. _ 

Pelo que ultimamente pevtence, aosCenlsos, (;}Ute pe.]a Confisca·ção, 
e R~prezalia e:ntrárão na Minhia Real Coi'Ôa\, se ol>.se•rv•ará- o mesmo que 
nos Censos. dos Parücu1a.ras. A t..tend'eEl!tdo porém a <ll1ghl!mas justas.raz@es, 
.que l'.ne. furão presentes: Sou ser.vi·tda isentar estes f!l;itiDs. FónoS>, e Cen-. 
sos da lnspe€ção da tuesma J·unta, te·mdo diversa fórma a sua. qualifica~ 
cJ~O· , revogando· o • A1Jvará de . dez de Junho de miJ' setecentos se-tenta e 
CHICO. 

E este se ,cumpuirá ·tã01 inteiramente, como· neHe se eontén1, sem 
.dü vida·, ou em bar1go algu:rp. E Mando á M ez-a. d~ Desem bargo do P'aço j 
Presidente do Meu ·.Reá>l Er'ario; Regedor d.a Casa í)a .Supplicação; Go· ... 
verfiladt:)Jr da Relação,. e.t Cas:a, dod?orH>, ;. ConseiJ10s •da Minha . Re.al Fa~ 
zenda, e do Ultramar; Meza da Consciencia e Ordens ; e a todos· os 
CoHege.<d0reS', .Pr'dVtedcJJ:és, Ouv,idores, J ·u4zes. Justiças, ema.isPessoas,. 
ás· qna~·s 10 conhecer deste Alvar·á p>ertencer ,. que o cu1mprão, guard1e.m .• 
fa~ão c·umprir, e guat·dar inv·iolavelmente; nãa obstant~s quaesquer Leis., 
Alva~:ás, RegioHUIL0s, .Disposiç;ões, Ordens, ou Els1tilos contrarias , que 
todas' . e todos Hei fJ0f derogad;0S pa.ua este effeito sómente' ficamdo aliás 
f lll seu vigor. E Mand'o atltrosim ao Doutor AIDtonio Freire de Andrade 
Ens~rra·bod-es, do Meu Conselho, De.semfuargador do Paço, e Chancel• 
lér lVJór destes Reinoe ·, q1ue o faça pu.blicar FJ1a Chancellar'ia, e regista·r 
em. todos os Ju,gaFes , . ~m que ,s·e €ostumão regis1tar semelhantes .Alvarás.% 
Remettendo os: Exemplar.es delle a tO:dos os ·Minist r0s, a que he costu
me · remetterem-se, debaixo do- Meu Sello, e seu signal ·: E marl'~)·ando-se 
t]ste Original palia €l Meu Real A rchivo da Torre do Tombo. Dado no 
Palacio de Qwéll!iz alils J 5 de J ul.ho de 17'79. = Com a Assignatura da 
Rainha, e a do M.inistro. 

·Regfst. na Secr-etaria de Estado das Negacíos do Reino 
no Lz'v. V. das Cartas, Alvarás, e Patentes a fo/. 
22~. , e ·impresso rw Impressão Reg·ia. 

·--*<C>*-· -:lf 

Sendo-Me presente, que o Senhor Rei D. João V . . Meu Sef)·hor , ê 
Avô, en1 HesQJuçãe StJa., expedida por P.rov.isão ·de 25 d,e Setembro de 
1732, deu huma providencia inter'ina, para,, LI!''pender as · centinuas con
tendas de J ui'isdic(/ãO entre es Regula'res ,. ' e Bi'spos do Ultramar , em· 
«il'u ,an~0 se não tromava a final, e clecesiva determinação so1.9re esta im
portante ma teria; e que 4a falta, e dil.a<tão deJ!a . se te.m seguídc;) seret.o 
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~este tespeioo maietes 1l'S J6:vitc.J-as , as d•esofiledienCÍ'as, e"ag êlesotrdens 
em pl't>jnizo d0 memespilricbual ·, e do S0c.ega dos Meus Vassall'(;)s.; Fu:i SetJiol. 
ll-i..da ID.al~d.ar exruminar este> negociet por ~r ht>ol og·os, e J ttrÍslas; e cunforJ. · 
mando-Me com o parecer un.arRme de t0dos "€JS que fmrão ouvidOS-, é jjà 
conformidade da mais sãa, e verdadeira doutrina da [greja, e da dispo
sição do .Cotllc1Jio d..e.- To~nl@., e cl'.-us l&wi•Jas ma4'S~ .. .modernas, que vierão a 
fixar a Disciplina sobre esta materia: Hei por bem Declarar, que os Pa
rocos Regular(•s , de qualquer Ordem quP. sejão, não podem servir a~J 
suas Igrejas, nem em c ois a al-g-Q.H'Ja e JW-r~!' as funções Parochiaes sem 
a I n .:: tiluil( ào, e Approvação dos Bispos Diocesanos; que estão sujeitos 
á sua Visita; e que ne!Ja podem os mesmos Bispos perguntar, e inqtÚ-t'-i1" 
fk1a su-a vida-·, e . c0stah1es, cas:tig·altos por teclas ~ as c'u~pàs Gomn1e ttida:s 
nas mesmas IgDt>jas; e .qt:J>e as Senten<('SS se dev.em1 exe«u~a·r ~ · sew qutJ 
es Prela.dos Regulares se" lhe oppoohão, nem eunbaracem , rH~mrtoroem a. 
.i.l!lqt.át:ir (i)U ju~g~ar os mesm11>s dielietes•,, de q.ue os: Bispos conh~we r~o· : gua 
da. mesma sorte não be peJflltitrilld(J) a Regu1af ;dgurn prég.ar ,, e .c0nft>ssár 
sem expressa li-cença dos. Bispos; sem mais limitação, que a de pod.er.em 
préga.r nas. suas prDpvias Igrejas aeg:ulares ,. tenso pedido a li.c.eóça , e 
mã.e lhe, sendo expr-essa•mente prohibida ,. e: a de con.Eessarem DS SecuJa
ft'S seas commensaes·, que são .os que viv.·el'lll EH!J mes-mo €on.vento ; sa 
s.ust,en·tão, e t~m .neJl.e e~er-€,ido conti-nuo: q11e n.ast pro.priatS . gra.rJj~~s, 
Gui.ntas, e fa,zendos clos Reg:ulares não ba isençã~ alg~ma-, e 0s morado ... 
:res nellas se devem d.esobrigar na-s Parochias , faz..er os Casamentos na 
preetln;çá clo Paroco, recebell por sua, autboridade o Via~ico, e Edcema 
l.Jmqão·, sem qute nella•s' se poS'!'ão arrogar os Rflgulàr.es alguma Juris.dio.,. 
~ão Ecclesiastica: E ullirlil•ame;nte•, qtH~ aos Bi:sjlOJS he permiltido conhe ... 
eer dos tlelictos co.t:umett..idos peJps R:->g ulare s Jóra des seus. Comv~mtos; 
com a diffE'rença sómente, que vivend0 os ditos Regular.€s em C0ovenp 
to, e Obt> diencia Reg·ular, ou estando fúra com licença limitada, e em 
negocio da Communida-cle,. ou seiviço, o.o .e:mgra.nja, e quinta do Mos
teiro, podem os Bispos fo rmar a culp!'l, e remettella ao Prelado Regular, 
pa:ra que ca.s{igu e o Subrl1tG, e d~ conta dentro de cer.t0. temp0; e que 
quanck> o não faça, podem os Hi~prjs .su-pprir a sua .r-;~-egligencia , co~ 
Delegad0s da Sa·IJ·ta Sé, e .ea-sti.gaJI.os assim camo po.dem coo-hecer das 
culpas•, e c·asl igallos, quando. forem commetiidas J!lelos Re,g.ula t\es, ,qua. 
vivem fóra dos Conveatos , .Oil· fl'lgi·ndo , e f0ra de obedien~ia, C?IL a·in'!' 
da com licenças muito dilatadas , e em partes distant~s ,. onde oãQ 
possão .se-r vesit.ados pelos se.u·s· Prela.do.s. Todas estas decla-ra((Ões , que 
são regt-dad.as pela d~termina:ção . do CeEJc·ilio , e Bwllas . Poatificias • 
Sou Servida, que inteira e exa·c tamente se cumprão , e guar$il.e m ..se.nl. 
falta a ,Jguma, e que para est-e e[€ito se pa•rticipem ;1os Bisp0s, para que 
as faç.ão guarda-r, não só em vi.l'tud.e da sl!la J orisdiJCçà~ .prfl pri,a-, ma~ 
da de.legada., qu.e como A.,<~n~ti!filiStlladora da Ordem de Christto Me com.,. 
pete, e que ·nelles subdelego: e qu.~ .da mesma sorte pelos mesmos Bis
f.lO.S se intimem a t<>cl~s o.s Prelados .Regulares, para que assim as cum
prão sem cnntradicção; porqu-e .de 1to.cla, a qtte titZ.e rem Me darei pa.r m.ui-. 
to mal Servida; e procederc:>i contra elles com as demonstrações qne cou
berem no Nlt>l.l j-as.to, ,e Real fil.o<iler. E Or;d~t>J,o aes Governadores, e Mi
nistros, que dem todo o auxilio, que os .Bispos lhe pedirem, para o fim 
Eie C'U'l'llpril' esta Mjnha Real Resolu~ão: E Ma·ndp Gmtrosim Ci}:Ue (las Re
la<}Ões dos M€1~13 ))<Dmia.i:bs se não tome con-hM!imento de Recnrso aJgom, 
que sobre p(!)nl0 ' de Jurris~âcçâie dos, Bispos,' ern.coJi)tna,fildo o C!j\1~ fi:Ç.!i de
te.rmimld.o, intet:p..oser.em os ..Iteg.ulaJtes. O Co~eJhp IJltr~!Ilsri;~tQ ,o t~p};l:j~~ 
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' 
assi1,11 entend-ido, e faça .executar; e.xpe'cliin"do ·as or.dens ·necessarias• 'a to~ 
.dos os Governadores, Reláções, e ·Ministros, para igualmente 0 execl!l
tarem pela parte que lhes tocar. -Palacio de Quéluz em 21 de Jt:iJ,l:w de 
177~9. · = Com a Rubríca de Sna .Magestade. '31 

~ • "I 

Nos Manusctitas de J. 1de ~Mello ;Freire. 
' ' . .. 

* - . - . )j(-tC> ... --. 

J. . '. 

DoNA:. MARIA por Graça. de Deos Rainha de 'P0-rtugal , .. e dos AI-; 
garves ;· d'aquém, .e d'a·lém .mar ·; em .. Africa Senbora de GNiné, .e· da• Con·
quista, Navegação, Co'mmercio da Eth-iopia ·, 1Arabia:;' Persia, e. da In
dia, &c. Faço saber a todos os que esta Carta. virem~ ·que tenmo .consi
derraçà0 ao muito, que importa aó Meu Real Serviço , .·e ·ao be1n •públieo 
dos Meus Rein0s, poder.em os .meus Vassallos ·apphcar-se ao .est!J·do das 
Sciencias ,. ,que são indispensaveis; não · só para se in_sóruit·em, "mas tam- . 
bem. para• se ap P'rfei<(oarem na~ Arte, e prática ·da :IN ~vegaçã0 : ·.Hei p!Or 
bem que. na .Minha C0rte, e Gidade de Lisboa s·e estabeleça huma Aca
deniia· .lj.eraLde Marinha para hum Curso de Mathé'matica·,. o qual será. 
c_@lill·posto <das parte.s segui:liltes: da A ritbemetica; d.a Geomehia; da Tri
gononwtria Plana, e Esfecica ;. Al.ge'bra ,. e sua applica·ção á Geometria; 
da Stahica, D.ynamica; da Hydrostatica, Hydra,ulica, e Optica ; e de 
hum 'lhatado co(;nple•to de Navegação: havendo btünâ hr~pecçã_o sobre a 
mesma .Real Academia; a qHal pertencer-á ao Inspector Geral da Mari
n h9 ; e regula·n~lo se o sobredito Estabeleeimentto na f0rma, que sou ser-
vida ,ordenar ~nos Estatutos . seguintes: . 

Do número dos Professores. 
!I-

Pa11a que ~odos os que pertenderem -- ser admittidos ao dito Curso 
Mathematico, possão começar, e continuar ·d.ireitamente os seus est.udos 
sem as demoras., e perd·as de tempo, que necessariamente resultão não 
have1Hl0 o número suffici.erüe de Cadeiras par.a se .absolver o ensino de 
tódas as Disciplinas rú!) espaço annual lechivo: Ordeno , que a Acade
mia Real da~'Marinha seja composta de tres Pt·ofessores. • 

O ' primt>iro ensigHará a Arithemetica, Geometria, Trigonometria 
Plana, o seu USG prático, e os principias elementares ·da A lgebra até 
á:s Eqoa~ões "do segundo gráo inclusivamente. · , 
. O segnndo irá ·proseguindo na . continu~ção da Algebra, na sua 
appliea~ão á Geometria, e flO ensino do Cálculo Differencial, e Integral; 
depois do que -exp'licará os principios.fondamentaes da Statica ., Oynamica, 
Hy<,lrostatica, _Hydraulica, e Opt,ica. 1 · 
- O terceiro terá a seu cargo ensinar a Trigonometria Esferica, e. 
a· Arte d~ Navegação Theoretica, e Prática. 

• ") í J ~ 

· : , ~ •· n =Dos req.uisües, que devem ter os Professores. 
I; 

' 
Par~ evitar, o que com grave prejuizo poderia succeder, que os. 

:Profe_ssores qu·e não sejào dotados das luzes, e 't-alentos necessarios para_: 
sat·isfaierem, como con\'errl, a hum objeG.to de tanta ' impo.rtancia; para 
excluir toda a intriga) e empenho na nomea~ão delles _; e p~ra .qye se 

. I ... 
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attenda ao Mf'u Real Serviço, e interesse público: Os Professores, que 
depois da pri!lWÍr~ eleição em diant~ podf'r~o s~r ~dt1:1 i I üdos par<\ e nsi
gnar na· Real 'Acacl emia da Marinha, insliluida na Cidade de Lisboa, 
~ u que Eu fô~ servida t>Sla belecer em qualque r Ol)lr& parte d us Me us 
Rt>inos, e Domínios, deverii,o tN compl e tado o Cur$o de GÍnqo q.on os. n~ 
D oiver&idarle de Çc)Í!)lbl;l;lj e d~pois de terem feito toa Qs os ActQ$, Gtt!

rem tomado o Gráo <.!e licenciad os, serão· propos·tos pela Fp,culdade de 
Malbematica da mesma U ni ve rsidade, e pelos t.res Proft>ssores da Aca
demia H.eal de Lisboa; P.os que nã o tiverem estes requis itos, de nenbutn 
modo me serào consultados. 

Dos Suhsistulos. 

Podendo suc'ceuer f}luitas vezes que os Professores, ou por dqen
ça, ou por serem occupados no Meu Real Serviç.o ~ ou por gualquer ou
ttoo grave 01otivo , . n<'ío possão cumprir com as C9hrigações d<i> ensino, de 
qu e resulta r ia grande detrimento á mocidade, com a irrepa rayeJ perda. 
de tem po causada pe la suspensão dos Es tudos: Haverá tre~ S ubs t!tulus 
para supprirPm o ensino· nas Aulas, no caso de os PiOfesso res ·por algum 
~mpt>dimento I ~gitinw não poderem assistir nella.s. Os ditos Substituto~ 
serão aprese o t ados, e nomeados do mesmo modo, que fie; a estabele·cidq 
a respe ito dos Ires Professores; ~ na falta, ou Jubiliçào destes, passarão 
a ser Cathedraticos, conforme a sua antiguidade. 

· Dos D-iscípulos , e condiçófl.s , que devem ter para serem admittidos .aa 
Curso Mathematico. ' · 

Nioguem poderá ser admittido ao Curso MatbematLco sem ser 
préviamente exercitado, e expedito na p!'ática d-;;s quatro regl'as funda
mentaes da Arithemetica; para o que qualquer, ántes de ser admittido, 
será examinado, e approvado pelo Profossor da G eometria. 

O s que per tenderem entrar no di lo Curso. farão petição ao mes
mo Lente de Geometria, ou no seu. impedimento ao Professor de Nau .. 
tica, declarando os seus , nomt>s, ·Pais, Patr·ia, e Estudos, que tiverem. 
kitu, e apresentando Certidão de idade, que será sempre d e quatorze 
ao nos completos para cima; á vista do que o m esmo Lente mandará fa
zer assento, de que farão admittidos, declarando-se n e lle tambem os no
mes, Pais, Patria, e Estudos, e especiticamPnte o dia da admissão de 
cada bum, para que conste da sua antiguidade" a q~léll será por Mim 
at tendida, quando pertenderem ser despachados, não havendo outros mo
tivos, que lhes obstem. 

Das Aulas , Casr;z para instrumentos . e Observatorio. 

Haverá tres Aulas dPstinadas para asli~ões. Junto á Aula daNa"' 
vegação haverá h uma casa destinada para a arrecadação, e uso dos ins
trumentos Astronomicos, e Maritimos. Tambem haverá hum Observa
torio, donde se possa avistar qualqueF pat' Le do Ceo, e onde estejão , e 
se possào traosput·tar os instrumentos, para com elles se faz.ue:m as ob> .. 
servações, que forem necess.arias. 
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Do tempo , e horas das liçóes", e dos · dit:fs lectz'vos, e fen'ados. J 

O Tempo de cada lição , durará h01·a e meia por · dia, e será repar
tido de maneira, que metade ser~ destinada para a repetição ·que os Es
tudantes devem fazer da lição antecedente ; e a outra. metad.e· para os 
Lentes expli~arem a lição ·daquelle dia. 

As lições de Geometria ; . e Cálculo · começarão ás nove horas, 
e acabarão ás dez e meia; o que se d eve entender desde o princípio do 
rnez de Novembro até o fim de Fevereiro , porque nos outros rnezes do 
anno terão princi pío, e fim h uma hora mais cedo. . • 

Quanto ao Lente de Navegação, como este deve combinar as li
ções com o uso dos instrumentos, e com as observações, as quaes pedt' IU 
hum tempo proprio, e determinado, ficará a ar'i;Ji trio delle a escolha d() 
tempo para as lições, com tanto que empregue hora e meia no ensino. 

Pelo· que respeita aos dias, e mezes de Ferias, se observará o mes
mo, que se acha estabelecido nos Estatutos da nova reforma da Univer
sidade de Coimbra; com a difierença que aos dias de sueto, que naquel
la Universidade são interpolados pelo tempo lectivo , serão substituido11 
os dias de gala'· que vem declarados na Folhinha do anno para os beija~ 
mãos da Côrte. 

Dos Exercicios Semanarios. 

Nos dias dos Sabbados haverá exercícios Literarios, e o assump
to dellt>s será o· que houver sido no deeurs.o da ,semana: para o que ha
verá tres Defendenles , e seis Arguentes, que todos serão tirados por 
sortes. 

Os Lentes presidirão aos seus resvectivos Discípulos ; e cahindo 
a sorte em algum dos @uvintes, que tiverem já satisfeito em outros dias 
as funções, para que os destina, além deJie, ~u delles, haverá sempt·e 
número costumado de Defendentes, e Arguentes, que ainda não tenhão 
satisfeito a estes exercícios. O mesmo se praticará no fim de cada mez, 
sendo a mater!a para o exercicio a que tiver sido de todo o mez que 
acaba. · 

Os que fallarem a estes Exerci cios, sendo tirados por ,sorte, se
rão apontados, como se houvessem faltado duas vezes; e os que tiverem 
Partido, além de serem apontados, perderão o dobro do que vencem · 
por dia. 

Dos Exames no fim do .Anno lectivo. 

Para que os Estudantes tenhão sempre hum estimulo, que os obri
gue a continuar seriamente os seus Esludos, e para qt)e a admissão del
]es ao Meu Real Serviço não seja fundada em huma diligencia apparen- , 
te, e aptidão presumpliva; mas 1sim no solido conhecimento ;·e uso das 
Sciencias, que lhes forão ensioadas: No fim de cada ann.o leclivo deve
rão todos fazer o seu exame nas materias, em que naquelle anno houve•, 
rem sido instruidos. 
1 Serão pois examinados pelos Lentes da Academia. Terão por Pre., 
sidente .aquelle, que fôr Mestre das Disciplin~s, que servem deassumpo~ 
to para o exame; o tempo do Acto durará huma hora, e a materia dei .. 
]e constará pelos tres bilh.etes, que vinte e quatro horas antes do A c to 
terão extra'hid~ por sorte. . 

No caso de haver hum s.-r ande número de Examinandos, a expe-
. . ' 
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<hção destes 'Actos se ar"á por turmas. Os tres Lentes d~irào ségreta'" '-
mente o seu voto para a:pprovaçào, QU reprovação dos que tiverem sido 
examinados. Os que for em approvados, passarào ás Disciplinas do anuo 
seguinte ; e os que tiver em sido reprovados , fic~:r:lo continuando na nws-
ma A uh , a té darem boa co_nta de si·, e merecerem ser approv::tdos no 
firu do anno que se for seguindo. 

Do Exame geral de todo o. Curso Mathematico j e dos Éa:ercicios 
· praúcos n'o mar. 

_- Querendo Eu que os Discípulos ; que tivel'em compietado o Cursô 
Mathem_atico com provas manifestas de aproveítamento; ienhào habili'"' 
~aç~to para serem admittidos ao JYieu R eal8t-;rviço; e que1·endo ig·ualmeu'" 
te que cada hum seja premiado com prefer cncia á proporção dos seus 
Estudos, progressos, e mer ecimentos: Prc-hibo que d'aqui em elianie 
possa alguem apresentar requerimento para entra-r ·na Marinha R eal 0 ~.~; 
c_omo OJ1ióal de Guerra; ou como Piloto .; sem acompanhar o dito reque
nmento com a Attestação de ter fejtg exame g·eral ele todo o Curso Ma-' 
themai.ico, que lhe houver sido ensinado, e ter sido nelle approvado; e 

_os qLw n:'i.o produzirem as ditas Attestações, de nenhum modo me serão 
rn·opostos para Eu os attender. . 

E porque aléJJ?. da Theotioa Nautica são necessarios otüros co .. 
nhecimentos , que só se podem adquirir com a experiencia, e prática; 
todos aquelles, que depois de entrarem d'aqui em diante no serviço da. 
lVIar_inha, pedirem póstos de Tenente para cima, para continuarem no 
s.erv1ço do mar, deverão apresentar outra Attesta.ção de terem feito ao 
menos dous annos de exercício no mar, em que se comprehenda huma
-viagem :i India, ou ao Brazil; e os que tiverem esta circunstancia , s€-
rào prefe1·idos aos que me fizerem requerimento sem eHa. 

. . O,j que pertenderem ser provídos no emprego de_ Pilotos pal'a ser--
virem na Marinha Real ; estes acabado o . di to Cur::>g Mathematico, fei-
tos os seus Actos, e produzindo as A ttestações ; de que fo1;ào approva
dos; poderão requerer admissão ás Náos de Guerra, para nellas se exer...: 
citarem elous annos na pratica da Navegação, e Manobra; e em quanto 
andarem no mar , e não voltarem para o Porto , donde sahírão , ser à<? sus
tentados a custa da Minha Real Fazenda: depois do que ajuntando a's 
Attest.ações do seu bom setviço, e de estarem instruidos na prática da 
Pilotagem, poderão requerer para serem aelmitLidos nas N áos de Guerra, 
em qualidade de Pilotos, e terem Patente, e venci~nento de ordenado, 
como he costume. 

, Qumito aos PHotos; que quizerem unicamente dest.inar-'-se a ser-
virem nos Navios mercantes, ouvirão as lições de Arithmetica; Gcomc
tna Plana, e Esferica, e Navegação; e apresentando Certidão de terem 
sido approvados no exame geral dos ditos dous annos , e r equerendo ·Pa
t ente de Pilotos, o Lente ela Navegação lha inandm·á faz er prornpta; 
sendo assignada com o seu nome, e firmada com o sello da Academia 
Real, pagando duzentos e quarenta réis ao Guarda-Livros , e oitocentos 
réis para a arca da Academia. 

De algumas disposições pertencentes á boa ordem das Aulas, ê ·da 
Academz·a • . 

Todos os Estudantes .devem indefecLivel1~1ente achar-se nas r:;uàs . 
> Gg 
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resp~ctivas Aulas ao .tempo, em que se der principio ás lições; e os que 
se não acharem presentes , passados seis mim:tt<os depois de cOJneçadas as 
hções . serão apontados por hum. Guarda, como realmente tivessem fal
t ado,' não 0bstante el1es apparecmn depois. E o mesmo se deve enten
der daquelles, c1ue aehando-.se presentes ao principio, se ausentarem an-
tes de serem acabadas as licões . . · 

Guard~rào hum rigm:ose, e profuádo silencio, quando estiverem 
nas Aulas, exdepto quando forem chamados pelos l\1estres a dar conta 
de si, e do · que 'aprendêrão. 

Para com os seus Mestres se haverão com todo o obsequio, e obe
cliencia; e contra os que se portarem diversamente, tendo sido admoes
tados por tres vezes, procederão os mesmos -Lentes a exéluitlns da. Au
la, sem q~e possão de novo ser admitLidos sem especial Ordem Minha. 

· Cada hum dos Lentes será o,brigado a ter huma relação das faltas · 
cle Aula de cada hum dos seus Discipulos ; e das ditas faltas , como tam
h em do número dellas, indispensavelmente, sobpena de> lVXeu Real De .... 
sagrado 7 quero se faça menção nas Att~stações de frequencia das Au-

. las, com que os mesmos Disc.ipulos deveuão instruir o~ seus requerimen-
tos. · 

Quando se fizerem observações , assistirão .a ellas os que forem no
meadôs pelo Lent,e de Navegação, o qual . terá o cuidado de convocallos 
pot· turnos , para que não haja confusão , e todos se po~são igualmente 
instruir nos exercicjos da pratica. 

Como estes exercícios pela maior parte são annexos a hum tem
p(i) :fixo, e determinado ; os que· forem :m.0mea<!los para elles , de nenhum 
modo poderã? faltar, . excepto n0 caso de alguma desculpa legitima, e 
que conste ser tal. · · 

So.bre tudot·ecomrnendo a todos, assim Lentes, como Discipulos, 
que dependendo delles formarem-se sujeitos babeis para servirem os seus 
~oberanos, e á Sl!a Patria em hum objecto de tanta importancia, como 
he o da Naveg-ação, e Marinha Real , que constituem a base do com
mercio, da industria, das riquezas, e · forças do Estado; devem pai" ne
eessidade do seu Instituto, e por .obrigação de bons Cidadãos , e fieis 
Vassallos, pôr todo o esforço, actividade, e. dihg·encia, huns para dé
sempenharem o seu carg·o, e outl·@s para conseguirem o importalnte fim, 
a que são destinados. 

De algumas obrigações dos Pilotos addictos ao seniço da Marí- . 
nha. ReaL 

Assim qué voltarem N áos de Guerra ao Porto de Lisboa, depois 
til.e hmlíla viag-em dilatada, deverão os Pilotos dellas apresentar no termo 
de oito dias ao Lente de Naveg-ação as derrotas , que fizerão nas suas 
viag(,ns. ,· ~ara serem revistas, e emendadas. na presença delles. ' 

AlerN . das derrotas, q11w todàs devem ser apresentad·ts em limpo, 
e bem int~lligiveis, entregarão hl!l.m Catalog0 de todas' <ls- observações 
.Astrono~>nicas, que tiverem feito 'no mar 1 e na terra. , especificando a 
qualidade ,dos instrumentos, com que forão feitas, e ajuntando a todas 
ellas os Ca1cu1os, que são necessariàs para uso das mesmas observações. 

· Terão cuidado de. tirar as eonfigurações daiS Castas 1 e Ilhas, que 
avistarem do mar, e ) do~ seus Pó:ufos, de examinar as mar~s, os ventos , 
as variações da ag·ulha, as correntes, e o mais, que for importante sa
her-se;, e de tudo entregarão lmnaa. có:p.ia. oo dito) )~e-nte. prn;a. iier i'evista 
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por elle, e déposHada · no Archiyo da Academiá Real para o uso , qu~ 
ha de haver na emenda dos Roteiros, e Cartas ~aritimas. 

Do Curso .Mathemalico dos O.fficiaes Engenheiros. 

As pessoas, que d'aqui em diante aspirarem aos póstos de Offi
ciaes Engenheiros, deverão faz.er o Curso da Arithmetica, Geometria, 
Trigonomdrü Plana, Calculo, e suas applicações á Statica, Dynamica, 
Hydrostatica, Hydraulica, e Optica nas Aulas dos respectivos Lentes, 
e serem appro ado;, nelle do mesmo modo, que deixo estabelecido a res
peito dos Utliciaes lVIilitares da Marinha Real; depois do que passarão a 
ouvir as lit;ões da Fortificação, e Engenharia, e a se instruirem no de
senho, t~ndo-llies determinado Proft!ssores para este effeito; ficando a 
Inspecção sobre a Fortificação Theoretica, e Prática reservada i Junta. 
dos Tres Estados. 
. Instruirão pela primeira vez o seu requedmento com as Certidões 
de terem sido approvados no Exame Geral das ditas Sciencias; e requerendo 
elles sem as referidas Certidões , de nenhum modo me serão propostos. 

Entre os Officiaes Engenheiros, que antes da publicação destes 
Estatutos se achao no l\1eu actual serviço, occorrendo pedirem despa
cho para póst0s maiores, serão preferidos, os que se sujeitarem ao Exa
me Geral das Sciencias acima declaradas , e apresentarem Certidão de 
terem sido approvados. , 

E porque não he da Minha Real Intenção que nas Aulas de Ma
thematica da Universidade de Coimbra haja diminui"(~ào no número dog 
E;:; L:.ulé.~ntes, antes considerando que o Curso, que nella se faz das Dis
ciplinas IVIathunaiicas, he amplo, e compteto: H ei por bem d clarar,. 
que os Estudantes, que se tiverem applicado nos primeiros tres annos ao 
estudo das Sciencias lVIathematicas na mesma Universidade, e apresen
tarem Certidões dos seus progressos, exa,mes, e approvações, serão con
templados, como se tivessem feito o seu Curso nas Aulas de Geometria, 
Cálculo, e Sciencias Fysico-Mathematicas de Lisboa. 

Dos privilegias, e prerogat~·vas da Acadt;mia Real dq Ma1~inha. 

Os Professores da Academia Real da Marinha gosarão de todos 
os privilegius, indultos, e franquezas, que tem os Lentes da Universi
dade de Coimbra. Serão tidos, e havidos como Membros da Faculdade 
l\'lath ematica existente na dita Universidade, sem que entre os Lente3 
da Academia Real da Marinha , e os de Coimbra se haja de interpôr dif
ferença alguma, ainda a respeito daquellas graças, e franquezas , que 
r equerem especial, e expressa menção; porque quero tambem estas sem
pre se entendão, e julguem comprehendidas, e serão considerados, e at
tendidos em tudo, e por tudo, como se realmente regessem as suas res
pectivas Cadeiras na mesma Universidade. 

Os Discípulos, queligiLimamente frequentarem a dita Academia, 
gozarão dos mesmos privileg;io.s, e franquezas, que se concedem aos Es
tudantes da sobredita Universidade. 

Dos Partidos. 

Considerando que o conhecimento das Sciencias Mathematicas de
pende de huma grande a.pplicação, e estudo; e attendendo a que o pre-

G o· Q 

o "' 



J:n}o !te ]lum _çlps ~~_,tináuJ.o;; mais effioazes pará pr:oll!l(!);VJ~r a,-dilig:en.cia_., s.em 
m~lÍs embargo .d~ e~pgr;ªr d.a Mo~i~ade ~Gn:iuglJ!Jez~, ._qUe apr(!)nitando~ 
da Minlia Real Providencia, se applique <.i ·ditas Sciericias com iodo o 
fervor , e Cllj.dí;\gp : S(i)!Jo S.~r.vi~r; ;or-den:dl_r., . q:ué ,para ,os .J}iscipulos , que se 
instruirem no Curso Mathematico da Academia Real, haja vinte e qua
-!r.o Partid.o.s _epl .prénüo do_ seu me1·eoime:rrto; do:àe_ pi;ll".a o.s que ,-se forem. 
halilüital}dQ pjl.l:ª p M~H R~a!l.-SerY~ÇoJ na Mar•inha ; ~ e .ouihros .doze para as 
·que d.a m~SlD;ÇI. ~pr.te se ÍGH'Blill preparando pa,ra os pósltos .de Oiliciaes .En
genheirp~. · . · . · _. . 
~ _Ds _!ilitos P.artiâos serão <hlsilrlibuidos p.o.r ig1ual €11Üe .os Discipulos, 
.;.9,U~ se ~i~tin,are1n p·aJta a Marinha, e os que se ,habilitarem pru·a Enge ... 
Jilheit·qs. Ng primeil'o ann9 n.ão ha:veí-á P~rtido algiU'm; mas conforme os 
,.progre§sos -, ~qli.!=) n€lle :fizerem os Es.tuclantes, .se julgarão os que .devem 
1:~~ õ§ ·fq.rl!,idQs .do .cS.egundQ apniD, e .do .mesmo modo nos <11nnos seguin,. 
tes : durando sempre o Provimento por hum anno 7 e não sm·v.indo a nin~ 
:E;.\Jem d~ 'fti tylg para ser províd<G n<D, seg·uinte, ·se G> não rneree.er no jui-
/:9 , qy..(f .cJ~ _n<;>vo ;§e lu.a ·.de .lfaz,e:r' ·de seu prog-msso , e· ·a.ili~il,Wtamoot0. · 

. · Oª 1ü~;; Lentes · d!l Aca~emia _jnlga1·ão o . mere~imento dos Parti"' 
~lista-s, parª - o €Jille se-.aprn.tru:~o noJim do Anno lec-tlvo; e eoniforme a 
..dil~gencja , e_ prest~mo dos J?studan.tes , .e conta , que tiverem .dado nQS 

seUS e~aJ!Ile~, Se C.OlT&l'W O escrutinio p:wra COlU ,a pJuraJJidaQLe de w;oi;ps· Se 

S-_11cidir g_..u.a.es I>}.@ ·ª'nne> s.egnin~e .devRrão ;venc.el! os .Partid0s .. 
Recommendo a todos que votem segundo o <hctame da sua cons; 

.cienciã. Pro_hib.o re..e>eber ;memmial a~g:um .a favor .de quaJli[uer Estudan-
te, e cpmmunic~tr a, outr.em o juizo .(~l!l-€ fizer. · 

.feit.;~ a es~olha dos Partidistas, s.e passatl'á l0g-o u 1?rov·imentG>, o 
9_1;1al fic_ará, _em ~egre.do aié o dia dapQblicaç.ão, que· .se fará em hum dos 
pri~n.e.jrQS ~ja~ d~ Qutubr@ em alguma das Aulas da 4-aademia; assistiR
do a tpsta fup..ç~o os ires Lentes, e todos os Estudantes. O Pl'ofessor mais 
aQti.go t~.rá na rnão ~s Provimento~ pela 9rdern d0s annos; irá diz€ndo 
~~ Gl).arda:Liyr,qs o nome .de cada laUD~ clQls P.ar-ti'distas, para elle o pha~ 
mar: e em cheg·ando cada hum por sua vez, lhe entreg-ará o P:rovimen ... 
to, para com elle poder cobrar a. sua importancia, a qual lhe será pag·a 
pelo 1V~~u Real Erario', ou p0r qnakj_uer ou\FO. mQdo, que Eu for Servi-
da estabelecer. · · 

Do Guarda-Livn.;s. 

lhve.rá hum Guarda-Livros, que servirá tambc:em de Secretario da 
.ftcade,mjg, , Q q'!J.a.l esoreverá todas as Resoluç-ões '· Pl'opostas , e Reque
riwep.Jos 9l:a Inés~;pa AGademia. Fará os as~eJiltos dos e:xames de cada hun1 
dos ~&tmt.ante_$ cóm deçlaraç.ão especifica, nã:o só da appnwação, ou re
prov:aç-~9 <lelle_s, mas. tamb.em do. mo<il9, com que forão approvados. Gu.ar
d.?r~~ os. dito_s a,s_sentos no. Archiv(!) ·da Academia, d~}ílois de· assig·nado~ 
p.~~os Le~t~, pa.ra, os ap.nes.entar 7 quandc)'}h~ forer<Jl' pedidos. Fassa.i·á .as 
informaç.oes, e Certidões aos Estudantes, -eo11forme lhe for or!ilenado pe-., 
lps dito~ ~r e$ Lentes, e recebm':á de. propina cent0 e, v-inte r6~s.; e em 
ü:td,p o rnaJs_, que se offereçer,. e for do seu Offic.io, estará sujeito-á.s or-. 
dens da· Academia Real. . j 

Do .Guar:da dos. Inst11Umentos. 

Para . qu~. os inatrui:nantos Astro.lllomicos, e Maritfmos ~stejã~ ~em-. 
· p;r~ .~.rn _ho_a arrac.a.da~ào~ ~ grom gto:s patllij. ,ttld.g-_ o ~-s.o , _g:lil.e. ÍQr p~ees<Sa ... 



-i-lo ·éllzêi-se délles: Ha;vetá hum Gua1•da.-; a ~ujo :Cárgo ~~tejb. <ahfeãada'.r 
"GS ditos · n~t:PumE~-nüls , ,,]j.m pallos, ~ e - condnzi1l0s ~él;Qn.de 'f-or -pJ;.g.c--jso, Jeen
-f(!lrme ;lh,e for ordena:d.o [X:~lo Lente cl.e JNavegaqào -, a ·cll'j éllS ÜJ.ldens Ele~e
tn:i.- s'en{pl'e es1!ar sujeito: O mes1no G.l!l.arda t.érá) GUidªd0 iodes··GB cl.·ias -l'lO 

<asseio das Aulas. 
E -porque a ~àhserv.ancia .cl-<»s sób]edit<l>S _IEstatü.t.os sera de •tanto 

-serv.i-ço _Th..!l!em , utd.idaue · públ1c.a, e bem .commú.m, JClos !Mel<I.S iVassallGs ': 
dleá,Apor':bem .; e m e ~l~Faz, que se-cmnprã'o, e .guardem em tudo, Je va
Jh:(_~ -GCJl'B@ Lei ., e tenhão força. d.e 1la:l; -estàbelend-e-o a ssinr de lVIoto-Pro
cprio ,· ~,;erta Sci.en cia-; Pgder l,'{;ea~l 7 -P-leno, e.S uprem0. -E Qae1·o-, e Man
do , ·qu.e• os m.e.·m0s Es.tc•tut@s Lse1ãQ &~se1waêl.os :€md'l!tdo, •e por -ill1:do ·se1n 
(8!1JtenHtà®-·, · dinün~Ü~@, -<JIU ;emha:rgb · ·lgum-, J€j_tue .:s~:a 'p.omo !aJO <seu emH
<fU'imeH-t® tem -pm1le ,~ .Ou .em tL0d0 ; e se enoú~dâo -88111-pre -ser •f-eitos -na ~me
tlhor -Dórma, € no m.eU1or sentido .a farv0r da--dita !A~.üaclemí.a ':Rea:l ua Ma
-rin:ba-, .. s.e.us 1Jentes, ,Esl.lW.antes , &maitS Pessoas' dcl.la: ~H.a-v-enre.l:o :p,àr st.Pp ... 
i:>.Ó d..íts ,to.das as .clamtrsttlas ~, soh~mJ.licila4és -de ~Í€·i..1io, é âe D'.ire:íto, qYe n~ 
-cessarias fi0nim p,al(a •a su.a >fi'ltme~?ta . E -dm·o§O, e ihe-i p@r dei'<'rga.das, pa
J.'a :OS sóhr-É3dilt®s fins .sóm€-nte, Jtol!l!ls ~ e -quaesq.uer Leis, Ü!l·ffi,e-n~ões, R.e
Jgjmen:tG>s ·, Alv.aris, Direitos, 0.1,1 quwesqu.er ,outl:â.S -Bi..sposi<}5es -, que em 
~ontra:rio do-s sobr.editos Estatutos; ou -de..cada -h-um dlelles hfl.jà ~p01· ·qua:J
.qu.er...-via.., lll'G>X!lG, <OU •IIfl.aneiia.,, ~p(DSÜ> que -sej.ã0 ttwsc, •que na ff01.~1na ~la Dr
-denaçãó , que .tim'b:em derogo '!leSta. parte, s~ hollWesse <!le ,f~e.r d-eUes 
<eSJll.ecia:Lmenção. 
- P lo que: Mando á Meta dv -Desembarg«D -do P.açQ, F·resicl.e-nt-e 
ilm .Meu .Reêtl ETatio., e h1s.pecter ~Ge1~al •.da l\1-it:rinha , .Co.nse:IR.ms -d·a Mi
-nha Eteal Pazenda-, r.e ~os JM,eus Dom4[n.ios Uht1.·amamin0s, JReg.eder da ·Ca-
tsa da .Su:pplicação-, Junta ·dos TI~és Es.tados' 'R:~Í@NNlél.<i).@r R-€lit0r da u~ 
;nivezúdade de Coimbra, connG Pr0t>ectora .que d~Ha .soa , ~Chaneeller tia 
R eJà:çao, e 1Casa 1d0 iP0rto; 1e bem .assim a t<l>dos es Dese11n:bargad0res, 
-<Jorr.eg·ed.Dr.es., .P:rov.edores-, J ü.z.es , .J l!l&tiça.s , e 11mis P~ess<l>as·d€s·~es JVfe~ 
dleinos ~ :e Dománi@s , .a quem Q IConlheciment«D -d€s,ta. per.tgncer , -que a 
cumpráo., g·u~r:dem, .e :façà0 .cumprir, e "gu.ardar com Ü.t;t0ira, e in viola- . 
-vel obser Y-ancra. E a mesma JH~sente ·Carta valerá ,, -Gomo sefGEJse passa-
-da .pela ChancellaDia , f.!lOStiD que pdr -ella não ha ~-e -pa!&sar, . e ainda que 
.e seu effeilt<i) haj:a <1e dj.lrar 11na.is -de. .hlJ.IIfl., .te ~muitos <tnnes, não obstantes 
as DJ:denaçêies em contrario, que H-ei du4ro -sün -por <!le.rog·adas para es1.e 
(effcito sómente. ·Dada no Palac.io Jde Quélu:z eJ.Y.t _5 de Ag:es.to -de 177'9. 
t(U. ):;:::::: Com .a Assi.g-natm:a .da Rairiha, e a ao M,i>Il'i.stn:o . 

• 
.Re_qist. r.m SBcre'baria .de Estade dos ·Negooios d~ ·Reina 

nGJ L ·ivro .V . . das ~oa'Ptas, AlvMáts , -e Fat-er~te·s a 
fol. 23:0., .e impr. na lmp-res$&.0 Regi-a. 

:S ~oME ;.rn·es_cmte, .cque ~a Minha Real Resulucão, par'ticipaéla 'ao 
..Comíelho· <fua lVIinha Real Razen.da ·em A. v-is0 do V is~onde de Villa N ov:a 
da Ger:veira, lVIeu M inistro , e Secreta.rio de Estad0 dos N.egbcios do 
iReirro .de l3 . de · Janein!> til o presente anno , para JSe p0derem plmüar de 

--:----:~--·--""------..,..-----------~"--"- I • ., . 
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-~inhas as terras· infructiferas por causa das arêas ; - que nellas se tinhão 
.accumulado depois da Lei de yz6 de Outubro de 1756, não póde,p:rodu
zir o e.ffeito, que se tinha imaginado, nem remediar o damno, que to-

.dos os a:nnos se augrnenta com ,as cheias , pois a rnai0r parte das pessoas 
interessados na cultura das ditas terras, nem podem soffter as despezas 
que --deverião Jazer, nem procurar os meios ind.í:cados no referido Aviso, 
em que se experimentarião grandes demoras , crescende> o damno setn· re
medio, o qual annualmente -vão sentindo os campos, principalmente o · 

. da Villa da Golegã, sendo o melhor d.elles; por que conciderando-se o 

. Téjo mais baixo antes· do arranco das Vinhas, e quebrando a força das 
innunda:ções nos arbustos das mesma~ Vinhas, não só deixavà nellas os 

. nateiros' m,as servião de indemnisar toda a outra parte do campo' que 

. as agoas fertilisavão , deixalildo-lhe tambem grande parte de nateiros ,. 
. vendo-se logo perdido todo este beneficio nas primeiras cheias, depois de 
se terem arrancado as ditas Vinhas. Querendo obviq.r este damno, e pro
mover igualmente a utilidade da Agricultura em ·beneficio daquelles Pó
vos ·: Sou Servida or'denar, quanto aocampo daGolegã, sedeverão plal}.-

. tar as Vinhas nas terras, que ficão para a parte do Sul da estrada Real, 
até terminarem no Carril,, aip.da tq,lle alguma parte d' essas terras, fiquem 
da estrada para o Nórie, e corr,endo do Carri-l para o Téjo huma linha. 

. recta, sendo estes o,s limites que devem, ficar estabf)lecid'o~. Para estai 
dilig·encia nomeará o Con_selho da Fazenda o Desembargador Correge...i 
dor actual q.e !Santarem: este informará no caso, que para a execução 
della ·haja algum inconveniente. Como por~m fóra daquelles limites po
derão .haver algumas terras, que tanto· da parte do Norte, como do S1:1l . 

:-e devão igualmente plant11r de Vinhas, não só para be11eficio dos Pro~ 
prietarios dellas, mas .para a mes1 a indemnidade do ca:mpo: O mesmo 
Conselho ·da Fazenda encarregará o sobredito Ministro, que fazendo 0 

necessario exame, dê liee11~a, para servir de titulo aos mesmos Proprieta
'rios, recommendando-Jhe o haja de fazer com a circunspecção, que pede tão 
)mportante materia, sendo imposta a obrigação a todos, os que poserem 
Vinhas, e confinarem com o Téjo, ir plantando sempre arvores·, para 
não só moderar 0 impeto ·das agoas, mas tambem para se hirem benefi
ciando as arêas com os nateiros, determinando-lhes o temp.o competen
te , com as penas , que lhe parecer, e contra os que as cort~rem , ou ar.-

.rancarem; pois tem mostrado a experi~ncia, que a falta de observancia 
_c!a Ordenação do ljv. õ." Tit. 75, que prohibe cortar arvores ' ao lengo 
do Téjo na distancia declarada na dita Lei, foi .e tem sido a causa da 
ruína dos campos. E porque igúalmente Me constou, que o arranco das 
Vinhas causou tambem o damno de se .fazerem muitàs 1agôas, que cir-' 
cunçlando a sobredita V illa , são a origem das doenças, que os seus mo
radores padecerem, e a estrada Real, por onde nella se entra, está pro
xirna a perder-se, podendo recear-se, que o Téjo venha a buscar naquel-

, le sitio n_ovo alvêo, com total ruina do campo: O Conselho da Fazenda 
. encaáegará o dito Ministro, para que haja de informar-se do meio mais 
opportuno e prompto, com ·que possa accudir-~~ em tempo ao damno, 
para que se nã'~ augmente, como ahnualmente succede , dando depoi~ 
conta, para: o dJto .Conselho Me consúltar sobre esta materia, o que lhe 
parecer, e ,Eu Reselver o qu.e for Servida. E como as providencias da
. das àssi.m particularment,e para aquelle campo não podem ser as mesmas 
a respeí.tõ ~dos mais, que p.ecessitão de jg·ualliberdade: Ordeno, que o 
,djto Cànselho determine ao mesmo Ministro, que nos Campgs do des
tricto da sua Comarca, assim da parte ·do Norte come)do Sul, faça com .. .. . . 
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assistencia de pessoas intelligentes, e de probidade as aveiigoações e.xac ... 
tas, e necessarias, para estabelecer limites cer{os em cada hum d<-'l le::;, 
com as providencias assirna declarad-a.s, no que forem app.licaveis ao~ di .. 
tos Campos. O mesmo C.Jnselho da Fazenda o tenha assJ m ent~ndido ~ 
e faça execu lar com as ordens necessarias. Palacio de Quéluz em 5 de 
Agosto de 1779. = Com a Rubríca de Sua lVlagestade. (1) 

Nos Manuscrz'tos de M. Antonio da F(m.seca. 

Tendo consi.deração aos inconvenientes, C]Ue resultão de não terem os 
Soldados das .Mi1nhas Tropas Regulares tem·po determinado para nellas 
servirem, e conformando-Jne nesla pa·rte C6Hll. 0s pareceres de alguns dos 
Oiliciaes Genera,es do meu Exercito, e de Pessmas do Meu Conselho, 
que houve por bem de ouvir· Sou servida ordenar: Que da dat.t deste 
1.\'Jeu Real Decreto em dian{e não seja algum dos Meus Vassallos, que 
entrar volu.ntario, ou recrutado no serviço Mil i lar, constrangido a nt:lle 
servir por mais tempo, que o de dez annos, findos os guaes se lhe nfío 
poderá negar a sua baixa, logo que a rec:Jue·rer. (2) E os Soldados, . qua
.assim f<Jrem escusos não serão novamente , recrutados , senão occorrereni. 
circumstancias, que me mo.vão a chamallos outra vez para o meu RPal 
serviço, em que sejão indispensavelmente necessarios: J.V)as succeden'do,. 
que haja ainda Desertores para 'C!Ie1ntro' do Rr;ino, depois de ·publicado 
este Decreto; se lhes não descontará a estes o tempo, que houverem 
servido antes da deserçiío, além dos outros castigos, que o ConselhO me 
consultará, e lhe par'ecer merecerem pela vilPZil des te crime hem indi
gno do nobre espirito, que deve. a·ni.mar os ·Militarl:'s. E declaro, . que 
havendo Desertores para fóra do Reino, com elles se não enfende est::t 
Minha Providencia; e que ficarão sujeitos ás penas, que pelas Leis lhes 
tem sido impostas: Em quanto porém aos Soldaclos, que estão já a !is ta-' 
d0s nas Min.bas Tropas, me consultará tambem o Conselho sobre à ten1• 
po, qu·e ainda terã'O de serviço, attendendo ao diJ:I'el'ente niÚm.Pro de an
nos, que tiverem servido, e aos pi'ejwiz.::Js, que haveria em se cl:Hem ago " 
ra baiAas indistiotctamente a todos es quP tivessem compldad0 o re fe~ 
rido tempo .de dez annos. O Conselho de · Guerra o tenha assim entendi ... 
do, e faça executar ,, expedindo logo as · Ü!'dens flr€cessarias, para que 
tenha o devido effeito esta Minha Resolução Real, sem embarg·o de~ quaeso; 
quer Leis, Regulamentos,_ ou Ordens, que haja em contra,rio. Pala cio 
de Quéluz em 25 de Agosto de 1779. = Com a R ubJíca de Sua M~1 ges .. 
iade. 

Impr. na Oificina, de An·tonio Ror),rigues Galhardo. 

__________ ....... 
(l) Em execução delite Decreto se passoú Provissão ao Cqrregedo-r qe Santarem em 

o I." de Setembro deste anno. 
(:2) Pelo Alvará de 14 de Janeiro de 1791 os que assen tarem praça voluntariamen-

te não são obri~?dOs· a sel'vir por mais de seis annos. . 



240 r7.79 

A os ao di as do ·mez de A gosfo de 1779, em Mezâ grande da Casa 
da Supplicactão, na presença do Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor 
Dom João, Cardeal da Cunha, e Ministro d'Estado, Inquisidor GNaJ, 
e Regedor da~ Justiças, veio em dúvida, se a Ordenação Li v. 3. Tit. 
88. no }ilrincipio, que permitte ás pessoas, que gozão, do benefic.io daRes
tituiÇão, .formarem segund'os Embargos ás Sentenças, cpntra ellas profe
ridas, procede no caso, em que a Igreja, Jitigando com outro Privilegia
do, e ainda com a Corôa , ·pertende formar srgundos Embargos : e se 
tem · lugar, assün nas causas Ordinarias, corno nas Summarias, ou Pos- , 

. 1;1essorias. 'Assentou-se, com assistencia do Procurador da Corôa, por qua
si todos os votos dos Ministros abaixo assignados, que a Igreja deve ser 
a~lmittida a formar segundos Em?a.rgo~ ·pelo benefic_io da Restituição, 
amda quando litiga com, outro PnvdegJado, oucom aCorôa; porque.não 
se podendo dúvidar , que a Igreja goza da Restituiçã0 por Direito de 
meóor, por · se terem conformado nesta parte as Leis destes Reinos com 
o uso commum das mais Nações, com as disposições de Ditei to, e com 
a bem regulada fraxe' he C€'rto·, o que implorando qualquer Privilt-giado 
a Restituição~ p,or se achar leso, e pára evitar o damno, lhe deve ser 
eonc.edida, ainda que a contenda seja com outro Privileg-Íado, que como 
tp.l se não 1·e.puta neste caso, entendendo-se assim a regra, que o Privi
legiado não p6d~ usar contra outro igua,J do seu Privilegio; porque como 
a causa da Restituição. he a lesão e o damno, todas as vezes que este 
concorrer, deve verificar-se o Privilegio naquelle, que se acha leso da 
fórma que adniittindo-se os ·segundos Embargos pelo referido benefi~io, 
aos Juizes, que delle houverem de· conhecer, pertence a averiguação, 
se a Igreja está lesa na Sentença, 0u se a Restituição foi indevida; ou 
maliciosamente, para decedirem Embargos conforme as Regras estabe~ 
lecidas neste caso em Dirt>itó ; comprehend.endo-se nesta generalidade 
assim ·as Causás qrdinarias, "'corno flS P0ssessari"as, porque podendo con
correr' em ambas o d~mno e lesão, que he o fundamento da Restituição, 
de esta ser concedidas tanto em hum as, como em outras' especialmen
te quando a referida Ordenação se pão limitou ás Causas Ordinarias, 
mas dispor ge.ralmente em todas. E para não vir mais em dítvida, se to
mou este Assento , que todos com o' dito Senhor Regedor assignarão. 
::=: Cardeal Regedo'r. =: Fonseca = Pinto.== Giraldes. = Costa. c= Lei
te. == Ferreira. = Leitão.== Vasconcellos.= Moura. == Velho. ::::: Ga
ma,. = Emauz. = Mendanha. = Araujo e Silva. = Mouzihho. == Arau
jo. = Telles. = Lima e Castro. == Bacellar. = Santa M~~rta. _.: Deu-
tor Coelho. = Vidal. · _ · -

No Livm 2. d.a Supplicaçáofol.I36. vers., e na Col
leçáo doi Assentos pag. 433 . 
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TENDO 'consideração : a que o disposto pela Lei de ~1?2 de Dezel'hhto de -
i 761 no Tit. ~ .o §. 3 \il ., e1n quanto determina, que os lanços, que forem 
fiados sobre as M inhas Reaes Rendas·, hajào d(-;! subir por consulta á Mi ... 
m.ha Real Pres~nça, para qtle, .sendo-1\1e presentes , Possa Eu determi.:. 
nar, a quem se devem arrematar', não tem produzido os ut.eís fins, a que 
se dir1gio, é.Lntes ao contrario se tem e.&perimentado demoras imiteis , des .... 
animando-se os Lançadores 1. Q.U por estes ou por outros motivos, com 
que recorrem immediatamente a .Mim em termos taes, ·que fica quasi 
inuti-1 a formalidade dos lanços. _N ~ t endo ~ausaclo menos prt:i uizo a fal
ta de s~ admittirem fiadores, quéllndo os Socilüs , ou pOl' serem poucos em 
número , ·ou de pouca abonaçao , a podià0 reíorç·m· com Fiadores. Sou 
Servida declarar o §. 31., e ampliar o§ ' 31?2 , do mesmo Titulo da referi~ 
da Lei, para e:ffeito de ordenar que no ·Conselho da Minha Real Fazen
da .se possão arrematar todos os con..trac,tos,. cujo preço não exceder ci_n~ 
eoenta contos de réis, cheganqo · os Lançadores ao preço da ultima ar
F!=:matação, e podendo-se-lhe_ aceitar.,. além da obrigação dos Socios, os 
fiad0res, que offerec~rem. ao fim ., de se pôr en; 'melhor segurançf! as Mi
nhas H.eaes. Rendas. Nos outros casos porém, em que o Contrac,to seja _ 
de meti o r valor, que exceda a cihcoen~a ·conto.:; ·de réis , ou não chegan-·
do os Lançadores ao preço da ultima arrematação , $e consultará tudo o 
que occorrBr a este. respeito, como até ag·ora se pr<kticava pela g·enera-
lidade , que det ermina a sobredita L~i, para que Ell á vista de tudo Ha-
ja de resolve;~:, o que Me parecer. Sou outro sim Sm·v1da revogar a dis
posição do Alvará de 7 de .Abril de 177 á 1 em quanto determina a. larga 
espera dos pagamentos das rendas, que se pag;ào em fructos da terra; 
por ter mostrado a experiencia que as referidas demoras só tem servido, 
para os Rendeiros divertirem os productos dos mesmos fi-uctos nas suas 
negocia(;ões , fa:ltando depois aos p·agamentos quando se vencem. E Or
deno, que os arrendamentos, que se fizerem d'aqui em diante dos A l
moxarifados de fructos, tenhão o vencimento do primeiro quartel, quan-
to aos seus respectivos pagamentos no ultimo de Setembro de cada hum 
anno, de fórma que quando se acabar o arrendamento, fiquem os Rendei
ros devendo sómente o preço de dois quarte.is, que se hãcr de vencer no ulti
mo de Junho seguinte. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e 
o faça executar sem embargo de quaesquer :heis, Regimentos, ou dis
posições em contrario. Palacio de Quéluz em o I. o de Setembro de 1779.· 
::::::: Com a Rubríca de Sua Magestade. 

f 

Nos manuscritos de M . .Antom·o da Fonseca. 

TENDO subido á Minha Real Ptesenca en1 Consulta da Meza do De"' 
ze_mbarg·o do P!lço a exposiÇão do que • se contém esf;lrito na. Causa de 
L1bello de Lesão enormíssima intentada na Correição_ do Cível da Cor
te por .Fracisco José Caldeira Soares Galhardo de .Mendanha contra o 
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lV[a.rquez de Pombal , que foi Ministro, e Secretario de 'Estado dos Ne4 

gocios do Reino , no qual Libello se formarão alguns artigos infamato
rios do mesnio Marquez, que não e1·ào. precisamente necessarios á inten
ção do Autor; e podendo ·O Réo pe~ir c-lue se ~iscassem , ou s.upplicar
l\1e lhe fizesse dar a competente saüsfaçao; mmto pelo contrano se ser
vio deste pretexto para na diffusa contra.Tiedade, e ·seus cl.1Iatados appen
_sos compôr huma obra, que. pertenàeo disseminar , e perpetuar em sete 
cópias authenticas , que requereo se lhe passassem; na qual obra, com
:posta com conhecida ira , e paixão , itrata:n<d!o pouco do que pertencia á. 
defeza da Causa , se · esforÇIDtl em fazer pábl.icas algumas negociações _ dos 
.seus Ministerios, o <!J_Ue lhe não era licito sem licença Minha; e em fa
zer a sua Apologia estabelecida e1n factos· menos verdadeiros; chegan9.o 
~ pôr em dúvâqa a certeza da ,innocencia .de muitas Pessoas de grande· 
qualidade, virtudes, e de difil'erentes estados, Cl!~a fama mandei resti ... 
tuir; e proferindo muitas propos;içõ_e/il intoleraveis , reprovadas , e até in
juriosas á saudosissima 1VI:em<9ria de EJRei Meu Sen110r, e Pai, com ou
tros _excessos , e absurdos , que se fazem dignos de huma severa demons
traÇão : E conformaudo-Me com o parecer da dita Meza, e de outras 
Pessoas do Meu Conselho , que .íui Servida ouvir; sóbre esta ma teria , em 
quanto não mando dar aos sobreditos :respeitos ou~ras Providencias, que 
sejão mais eflicazes: $ou Servida: ~Ql!le na Meza do Desembarg·o do Pa
ço se separem dos ditos Autos todos ·os dGJcumentos pertencentes á acçào, 
e defeza da Cal!lsa, e se fação e:n_tregar ás respectivas partes , ou a seus 
Procuradores, dando ao Author b.uma Oei~tidao da data, em que foi a 
demanda contestada, para na nov.a Causa, que lhe fica permittido ins
taurar, se entender a Co.ntesta~ão f~ita na sobredjta data para os effei
tos , que , conform'e o Direito , haja_ de operar : Que todo o mais proces
sado, e documentos não necessarios_á questão da Lesão, fiquem, perpe-·. 
tuamente supprimidos na Secretaria de Estado dos N egocios do Reino, 
i'w.nde se remetterão: Que a dita Meza passe a~ ordens necessarias, as .. 
sim para que o EsGrivão Antonio José de Sousa declare quantàs cópias 
fez, e entregou, par.a effectivamente se repôrem na Meza, como para 
que todas as Pessoas, de qualquer estado, e condição que sejil.o, que 
conservarem traslados de todos,. ou parte dos ditos escritos, os entregu..etn 
nella em termo breve,,. precedendo para isso Edital a:ffix.ado em lugares 
publicas : Obrigando-se aos Advog-ados, e Procuradores das ditas partes 
a entregar os origiuaes, por que se copiárão o Libello, contrariedade, 
e appensos, e quantas cópias tiverem , para todos os referidos papeis, 
que assim forem entregues, se queimarem pe1:ante o Juiz da Causa; e 
dous Escrivães , q\le disto farão Auto, que se remetterá á mesma Se
cr_etaria de Estado: Que os dous Advogados do Author, e Réo, que 
culpavelmente assig·nárão tão escandalosos papeis, sejão prezos .na ca
deia da Corte até Minha mercê : E que a Meza faça remetter este De
cre~o por cópias authenticas a todos. CJS Tribunaes_, e C~beças de Comar
cas destes Reinos , e seus Domínios -para nelles se registarem , e fazer 
executar competentemepte. A lVfeza do Desembargo do Paço o tenha 
assim entendido, e faça executar. Pala cio de Quéluz em tres de Setem.
bro de 1779. ;:::: Com a Rubrica de Sua Mag-estade. 
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*--*<0'>*--* 
POR ser conve~iente ao Meu Real Serviço tirar a dúvida ,que muitas 
vezes se t em excitado sobre se nomear Serventuarjo ao Corregedor Jo 
Crime da Curte e Casa , todas as vezes que elie sahe da Cidade de Lis
b.oa acompanhando a Minha R val Pessoa no exerc.icio do seu Cargo, p.e· 
la razao de que ao mesmo te111po não p'óde ~aver dous .lVIinistros no ex
erclCio do mesmo Emprêg·o; e attendendo a que n9~ tempo destas ausen~ 
cias, lila muitos neg!!>cios p~rtencentes ao 1\'[jnisterio da Curreiçao da Col'-
1.~ e Casa, que se não podem suspender sem préjuizo das Partes, nem
encarr e.gare.rit-se ao Gorre.gedor da Corte da segunda V ara, sem eonfu.,. 
sav, e e::mbar..tço do expediente que deve haver: Sou Servida. Ordenar, 
que as occasiões em que o Corregedor do Crime da Corte e casa se
guir a Gorte para fó1·a da dita Cidade de Lisboa, o Regedor da Casa da 
~upplicação nomeie Ministro, que sirva em seu lugar, e que este em 
tudo tenha toda a jurisdioçào que lhe compete, e sem dúvida alguma ~ 
ex(3rcite, cumprindo-se seus Despachos, e Sentenças: E para que se não 
duvi-de das que em semelhantes occasiões se tenhao dado cl.e preterito; 
visto serem proferidas com jurisdicçao, que se consiuerava nos Juizes, 
e pelo erro commum, que basta pata ~s haver por va.lidas: Hei p_?r bem 
revalidar, 'authorisar, e dar touo o vig·or ao que por semeU1antes :::ierven
tuarios estiver determinado, e julgado, sem que a e.s'te respeito se acJ
miLta dúvida, ou embaraço algum. O Cardeal Regedor a tenha assim 
entendido, e o execute. Pelacio de Quéluz em 30 de St:tembro de 1779. 
:::::: Com a Rubríca de l:;ua Magestade. 

Na Suppicas:ão no Liv. 18 afol. 265. vers. 

*- · -· *..Q->*--* 

E V A RA1.N1-t'A F~ç~ saber aos que este Alval'a vireni: Que sendo"' 
me presente o prejuízo, que experimenta a Minha R eal Fazen.da depoi8 . 
da p ublicação do Alvara de trinta de A bl'il de mil setecentos ~eten La e 
quatro, pelo qual se ordenou, que daquelle tempo em diante não· pagas~ 
se cada arroba de Tabaco os'oitocentos réis, que até então pag·ava, tan
to por ser excessivo este Direito, como por querer favorecei:. po]: algum 
tempo os Lavradores, e CornmercianLes des.te genero: E cons.tando-m~ 
ig·ua!mente, qne os Officiaes da R epartiçao d.aquella Alfandega, valen""' 

. do-se do que dispõe o Paragrafo Prjmeü·o, e os seg·uintes até o Paragra ... 
fo decimo quq.,rto do Capitulo Terceü·o do Al':'_ara, e Regimento de vin
te e dous de A):>ril de mil setecentos cincoenta e quatro, calculào o ren
dimento dos seus OJlioios sobre hum Direito fantà.stico, e imaginaria, · 
que nào existia, por ter sido já abolido : E nào· senqo da Minha Reat 
Intenção, que deix:~rri de ser r ecompensados os OHiciaes, que na dita: 
Alfundega ::Je occupão, 13 que o premio do S@U trabalho haja de ser tira
do do rriesmo g-euero, em cuja arrecadação exerci tão os seus 0 1Iicios. ~ e. 
não das outras .Repartições da Minha Real Fazenda , com0 até o presen
t e tem suecedido; Mandei' ouvir -sobre todo o teferido a Junta da Ad~ 
ministraÇão do Tabaco; ~ conformando-me com o seu pq,recel': H·eji poi· 
b t!m esta~elecer, e ordenar, que do primeÜ'o de Janeiro· proximo fúturo 
em diante, paguem _todos os :Exportadores , ou Despachantes do 'f<tba· 
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co de Corda, que deste Porto sahe para todos os Paizes Estrang·eiros, 
o Direito de cem réis por ar.roba ;- ~ iste em quanto Eu assim o houver 
por bem, e não mandar se lhe ponhào maiores Direitos; havendo po:r 
muito recommenclrad0 á mesma Jun.iiã: 0 faz:er.-,m~ presente a temp·o·, e a 
eccasião, e1n que entender se possã!<D aúgmentar esiti(h)s Direimos, se1u pre
juízo da exportação deste genero; A~ a conta se fará ao pezo; na fórma 
que se pratíca com o que se despacha p~ra o consumo do Contracto Ge
raJ deste Reino,- e Ilhas adjacentes; ist0 he, com o desc~nto. oos qua
tro ai-rateis àe tara em ca;da arrõba, :nta fórma do Al1vará d.e Regimento 
d:e dezes.eis de JaDg.iro d-e mil setecentos óncoenta e hum,. selil.do e.xa
cto o referido pezo, como se -determina no mesmo Reg·imento; ficand<> 
assim derogadQ nesta parte o s0btedito Alvará de trinta de Ab.cil. de mil 
setecentos setenta e quatro. 

Para a an'ecadaGãG deste Direito haverá ria Moeza Gt~nde cta AI
fandega do Taibaco Livr~s separados dõs em €fli€! se la"nção os Direitos , que . 
pagão os do c~nsumo dQ Contrato Gera:l do Reino , e Ilhas. Os Despa
chantes não affian~ados pag·aràó à :fmportancia do imposto dos cem réis 
n.o acto, em que fizetém os Despacho·s, as~im com@ ~@ pi'atí.Ga com g 

Donativo dos quatro pC9r cento. Âbs àiliartçados po:rém pel'mitto a espera. 
de tres mezes improrogaveis, find0s os quaés, não tendo pago, serãt) 
exe-cutados, e privados do dito beneficio todos aquelles, com que se pra
ticar hu.lina vez sómetüe semelhante pn:wedimento. 

O Thesourei.ro da mesnrta Alfandéga .fara e'n.trega da importancia 
. deste Direito tddos os .mezes t10 Meu Real Era1iio , na conformidade da 
Lei de vinte e dous de Dezembr0 de mil seteGentos SBSSe'P-ta e hum 1 
cóm Certidão separada <la sua quantia, para com o seu prodY.cto se pa ... 
g·ar ao Provedor, e mais Officiaes da mesma Alfandegq os Ordenados 
certos ., que Sou Servida estab-eleceto.;lhes·s e bã0 dé ven.,cer do primeiro 
de Janeiro futuro d:e mil setecentos e oitenta em diante, em lugar das 
quotas partes, que até agora percebêrão em observa.ncia do sobredito 
Alvará de vinte e dous de Abril de mil setecentos cincoenta e quatro, 
Capitulo Terceiro, que nesta parte revogo, e Hei por revog·ado, fican-
do em tu dó o mais em seu vígor. . 

E attendendo ao que o dito Provedõr, Escrivães da Méza Gran· 
de, e mais Officiaes da referida Alfandega do Tabaco , percebião de Or
denado, e emolumentos, e propinas até o anno de miJ setecentos cin
coenta e quatro, e ao que vencêrão :nos vinte annos, que decor1·êrão des.~.o 
de a publicação do Alvará de Reg·ulação até o de. mil setecentos seten
ta e tres; e conformando-me tambem nesta parte cGm o parecer da Jun
ta da A,clministração do Ta,baco: Mandõ, que ao referido Provedor, e 
mais Officiaes fiquem competindo · em cada hum anr;to os Ordenados se
guintes, que lhes serão pagos aos quarteis, com o desconto da Decima, 
a saber: 

Ao Provedor oitocentos mil réis; a cada hum dos tres Escrivães 
da Meza Grande seiscentos mil réis; ao Juiz da Balança quinhen.t0s mil 
réis ; a:o Escrivão da mesma Balança quatl'ocentos .e oitenta mil ré.is . 

Ao Guarda Mór da Repartição do Mar seiscentos mil réis; ao sel!l. 
Escrivão quinhentos e cincoenta milréís. · 

-4\.-o -Guarda Mór dos Armazens do Jardim~ e Re-partição da Ter
ra, quinh.enios e cincoenta mil réis; e M seu -Escrivão quatrocentos e 
oitenta mil réis. . 

A cada hum dos doze Feitores, -fios quaes .se comprefu~ndem os 
dous com residencia na Alfandega do Assudu· , oom -t>hriga'ião de apre
sentarem Certidões da sua assistencia, duzentos mil réis cada hum. 



Ao Porteiro cla Alfan.dega, que juntamente serve de ;fhe~ou reiro 
rlos tniud us, pül' ambos estes empregos tt·pzentos e SÍOCOeu ta m'J re iS. 

Ao Meirinho Geral d'a· Repar.-l:~ç-ão clo Mar trezentos mil réis : e ao · 
seu Escrivão duz entos e sincoenta mil réis . 

Ao Meirinho da Alfandega, e Repartição da Terra, duzentos mil 
réis ; e aO" sell _Esor.i v à@.. cem~ 1~ i·h rtÍ}Í'B~ 

Ao Porteiro do Jardim duzentos mil réis; e .ao Guarda do Arma~ 
zem grand e cem mil réis. · . . 
. .ID phr -q i.lélD~O 100JRegiiUefilt(} ·ma,m!f?s~a-· Alf'-an.-çlega do T·ab:ae;m ~ ca~ 
p·i tua o. Priri'Re iro., ?a rag1raf@! Ter-€.eir.o-,i 1se nil.aMlou pagasse cada Llu ma ar .. 
ro0a cit-?s..te gP.ner.o t res. quB.Jrt os: cJ·e real · p.ar"a sat is.fa<p'i<D du trab>aJ.ho do 
Feit. ~>r dé.l $.lfl'UI)!l .ac~?io, :~ eke:sc:w•g:a, que t~Hle · a seu €;argo. o. f?Zt>Lia de 
tü<f~,as as, partidas. de Tabé\ca, q~.e eQtrr·ão nos :Ã l'm aze{ls, , re de r.espol!ldev 
pol' ·eJJas aos seus .Pr.@{Hi1.etal'ios ,. por · Fal:ta, de sat i"Sifa<;ã(f) ào co~11 pe te nte 
Orden,ado, .de-ixaJ;á ·.o proJ:.w~to OM] ella · ineum n enoia d!!!· eut'npr~l' _colu as 
ç@riga~ões della, C()lll gra Yie prejutZ!0 d·es .OoiDllH!IllCÍíW t.es ·: f> para- ev i latt 
a de.sorden:1 " que lb~s iesulta:-,Hei outvo sinr tlk>r- hwtn mandar~ q4e do 
protiuc(e. ·do mesmo. Í!!.iDp:oste ' Clos .eem r.éi·fi. s~ pag,ue --.eJIJil cad·a. htllin aono 
o ürdenadd de oem mH reis á Pessoa, ·q\le ' serv'r de Fei.tor- da arnana ... 
ção, e ' descarg-a, com Provimentq -da Junta d.a Act rriin; str.a~ão do Ta ... 
'báco , ' .e Certidão dos Escrü,ães rda :Meza Gt·-a~de da ·me~·ma A \fand ega· 
da effe-cti,·a ·á<lsiste.ncia nelia, e c.umpi irnenta -dfls sqas obrigações< R e..,. 
~oga•Nde ·:t.ambem nesta parte -a l!l tispps:i~ãb d.o R\egim ento .(Jte d~zeseis de 
Jan.ei·ro de mil setecentos- si,filGoenta ehum, Capitulo l?d~ntÜ1:e>, Paragra~• 
fo . Terceiro, ficando e'm turlo o .fP'áis ·em se·u ,vi.g ell' : E por ,m,e con;~tal! 
que o actual Feitor t.em sefvi.tlo por algtrns ar-mes o mesnio Rml{l>r.e~o sent 
'Satisfação do ,seu tnbaHr1H1lY.Ia'ru'cia se.ja eonservado r1a ·sepventi <\ .db u:J es, 

· mo Oilic1o, ern q11:1an to ..h.ern qu·m Jí>ri.r· Mm: as fOihrign e[õe-s rde•He. 
· Pagos 1oqos os sebr(g~i1tos Qidem~dos, ~ mais d ésp.ezas miu.das da 

Alfandega pelo :pl.'oducte do referi.llo Í!inpos!t.o' ; o que tleJi e restar, será -a 
bem da Minha Rea,J Fazcm da ;: :Se por~m e·fll ·algum armo. ou .l1iíl•nos fô.rr 
m.efl®r a ·sua Ü'lllp(i):r ta mc·i,a, ;por ca•l!lBa <ie~~ster.ili(hc-l<e , .ou falta t-i'e 'ffXtrae-" 
ção, e constlmo do di!to gener@ fliOS P.aia:es Estr-Qn~eiros , sem1pr.~~ com 
tudo se pa:garão osmes·mos Ord~n;;HI0s .p0r inteiro pé1Gs •outr0S r-ea.d'ÍI.lHW~ 
tos da mesma Alfand ega. · , - _ 

E esltle -se ell!lmprirá 1fie i~Ate~ramE>n t.e, oom0 nelle se ecm:t é-m, lSetn 
dtúvida, embarg-o, 1nt.erp>retação, ou mo~i~caç.ão a( uma; .e mii0 o'bstan• 
te~ guaesqM~r Leis, tteg:iri:Je.nt~s, A!l ·vaw-~s, e Ordem1 s iem €on traria; por ... 
que !odiDs - H~i p@'r tderog-ad0S n.o qu.e .a •eR-te se aaha.rem opp0s ~0s : Feio 
qtl!le; Mal!ld(l) a!!) Mar~ue-z 'P•t~sidem te ,cl(j) Meu R.€'61 IE-:r~r~-o S :J Utlílíta cla A ·<ll~ 
min~stração do T.a•bae.l!l '; M.in!fsf~ros, ~ -t~n ais ;P.essaas, a cqijrarl}1 'o • 1~0tnl1e ©i·~ 
m·ento deste Ad·var:á 1perteneer, .qlíl'e ocuFIDiflPãro, ·guoa.rél@m, e fa~tlo cum .. 
prir ., e . g!l~·rd a.r. i n:vioka •l?.d:mente, eomo (fi}t€He se C(,)nlf.gm ·; ·•e .v.al.ertá como 
Carta passada p.ela Chancellaria, posto que por ella não ha de •pa.ss.a r ., 
e que o ~:eu eJfejio Jhaj.a ·.de. ,t!l,a.r.a,r .ma:is ~.e:htt~m ,, >€! m~'lt,os annos; s~m em
bargo das Ordenações, que o contrario determinão. Oado no Pala cio de 
Nossa Senhora da Ajuda, em 20 de Novembro de 1779. = Com a As
signatura da .Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Ne.qodos do Rúno 
no Livro V I. das Cartas, Alvarás, e Patentes ~ fol. 
37., e Impr. na Impressão Regia. 
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J. 

Para os Generaes das Provindas, e Reino do Alga~ve. • 
. J . . f t ..... t 

Por qua.nt~· p.elo Al.~ará · de quatrC? d~ Juph~ . de · 1766 ·em dedJ~r~ç~o 1 
· e ampliãção de outJro Alvará de quinze de Jul•h'o. de J 763. , que estabe· 
leceo a formaturá dos Regimentos de ·Artilharia do Exercito, se deter
mi.notl, que neHh.l'lm dos Officiaes entraria nas Companhias ·, ou póstos 
dellas para cima ; por antiguidáde's, mas sim por 'exames rigorosos, fei· 
tos na conformidade das lostrucçõ'es ·, e pelos Livres a esse fim já del~r· 
minado5l ·, até se qualificarem iel·oneos r,ara os pós-tos. , ·a que se oppuze.rem: · 
E querendo ;lgora a Raiaha Nossa· Senhora, dar proyid Pncia á · ~úvjda ; 

· em que entrárào al·gums Commandantes dos ditos ·Regimei'J.~es. s0bre a for-. 
malida.de, com que ,se devia proc.~Jder áquelles exame>s: Foi a me.'Srna Se
nhora 5ervida orrJe nar, que daqUI em diante .se proceda a · eJiesl na .pre-

, seoça dos_respect1vos ' Commandantes, sendo Exáminadmes o 'T€l>n~nte 
Coronel, o Sargento .Mór, e .·o Leute da A ulâ; 1rias quando o · Lente· fôr 
o mesmo, · que óccl.'lpe a 'posto de .'F~nenle C0roneJ.; âu de S~rgento Mor ~ 
Mór, ou quan1do· algum! destes dous pósliws( se achar vago, em taes ca_sos 
serão supp.riclos. pelo Càpitã'o, ou Ca.pilães, que !delles tiverem· o ex.elici
cio ~ gue forem os · mais .antigos d·os R.egin)eutos: .«que ca{da hum dos• tres . 
Exar;ninadores dê o seu voto por escr:i-tq; e que .li> Commaadante cem a 
p_ropü'sta, que deverá fazer dos ex~minados· , . r·Nn'etta os voto~ á Secreta ... 

. ria 'de Estado dos Negocios Estrangeiros ; e da Guerra, para por el
la st~birem á Real .Presen.ça de Sl!la Mages'tade , O que participo a Vos
sa Excellenci.a d~ Or-dem da mesma Senhorar, que assÍ·m foi se·rvida de
terminar por A viso do Secretario de EstaJo Ayres de Sá e Mello de no
ve do. corrente '·mez, se fizesse presente no (;_onselho de Guerra para se 
expedirem é\S Ordens necessarias àos Governadores das Armas da Côrte, 

·e Províncias, e .do Reino do Alg,arv,e, que as deverião comrnunicar aos 
Chefes dos Regimen~os de A rlilharia, aquartelados nos seus districtos, 
a fim de serem, inteirados desta Real DispiDsição ,_e de se didicarem á 
ínteira observancia pella, em quanto Sua Mag~fade não nomear hum 
lnspectot de Artilharia / por meio .ao qual hajãq de subir com o seu pa~ 
récer por aquella me_sma Secretaria -de Es.taclo as Propostas, e es votos 
·d'os Examinadores; e· nesha conformidade o fará :Vossa Excellencia exe
c·utar, ,pelo q.ue respeita a esse GIDverno clas Armas, mandando · rf'gistar 
este meu A viso na Secretaria do mesmo Govemo~ Deos guarde a V. Ex..: 
cellencia. Lisboa ~2 de Nov.embro de 1779. = Francisc0 Xavier Telles 
de Mello. · · 

Impr. na O/fiei na de dnt onio Rodrigues Gálhardo. 

' I 
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Eu A RAINHA Faço saber aos que este -Al vàrá: de Approvação, e 
Confirmação vi·rem; Que sendo ... me ·presentes pefaJunta da Administra
ção Fabricas do ReirJo, e Obras de Aguas Livres ·'t>s Estátutos , pelos 
quaes se ha de dirigir a nova Soeiédade dos Bons Compatriotas , etecta 
na1 Villa de Vianna do Minho, e que ha de residir na Villa de Ponte 
de Lima ; havendo-a approvado em Resolução tGmàda em Consulta da 
referida Junta: E tendo mandado vêr·, e examinar os ditos Estatutos por 
}Jessoas zelosas do Bem Público, e il(]telligeates da mataria; que faz d 
(j)bjecto dos mesmos Estatutos, achando que elles merecem a minha Reãl 
A pprovação, e que são proprios, e muito conduc~:>ntes aos fins , que a' 
mesma Sociedade se tem proposto; e que da execução delles podem re- . 
sultar iguaes utilidades á AgricuHura, ás Artes, e á lndustria dos Pó
vos daquella Província, como em QUtros Paizés, se tem visto resultar de 
semelhantes estabelecimentos: Conformando-me com o Parecer da sobre
dita Junta a este respeito: Hei por bem approvar, e confirmar os ditos 
Estatutos nos dez Capitulas, em que se achão d-ividid0s, e que com es
t e Alvará baixao assignados pelo Visconde de Villa Nova da Cérveira, 
Meu Ministro, e Sec retario de Estado dos NegociGs do Reino; para que 
fiquem constituindo a Lei pecnliar, e ·propria, pela gualsejão reguladoS! 
os differentes emprPgos, exercícios:, eapplicações, que hão debccupar, 
e se hão de d~;>stio·ar ás pessoas, que formão a sobredita Sociedade : A 
qual ficará subalterna, e debaixo da Inspecção da referida . • lunta da Acl ~ 
ministração das Fábricas· do Reino , para por ella, subirem á Minha RPa{ 
Presen ça as rep rest>ntai(Ões, que me dirigir, e necessitarem de Provi· 
dencia Minha ; e para promover eficazmente o que possa contribuir á 
boa, e unifi)rme execu ção dos referidos E statutos , que Quf'fo se observe m 
Hlo intf'iramente, como nelJes se contém: E Mando·, que este Alvará 
va lha, com'o se. passasse pela Chancellaria , pos to q~e por el la não ha " 
de passar, e o seu efi'eito haja de d urar mai.s de .B um, e nmüos a nnos, 

' 
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sem embargo das Ordenações, que o contrario determinão. Dado no Pa
Jacio de Nossa Senhora da Ajuda em b de Janeiro de 1780, = Com a 
Assignatura da Rainha, e a do Ministro. , 

Regist. ~a Secretaria de Estado dos Negocias do Re~·no 
no Lw. VI.. das Cartas, Alva.r!i!f , e Patentes a fol. 
43. , e ~·mpresso ua Impressão Regia. 

Estatutos da Sociedade Economica dos Bons Compatriotas, Am1'gos do 
bem Público, Estabelecida na Vüla de Ponte de Lima, (tendo sid() 
erecla na de Vianna) debaixo da Real Protecção de SUA MAGES
.T ADE, e intervençâo da Junta da Administração das Fabricas do 
Reino. :I ; : r / 

C A P I 'f U .L O I. 

Da Soçiedade em Commum. 

I. Esta Sociedade terá pôr objecto promover a Agricultura em todog 
os ramos, que a respei tão, as Artes, e a lndustria. Os fins, que e~~ se_ 
propõe, são instruir os seus Gompatriotas sobre assumptos . tão imporlan~ ' 

.tes ao Hem Público, excitar nos Póvos, principalmente da Província, o 
gosto, e applicação a e~tas Artes preciossimas, e estudar por meio de 
huma prática ' constànte ,tudo quanto póde contribu-ir a fazellas fiorecer; 
e pr9pôr os meios, qli!e;julgar mais proprios para as animar, e prosperar. 
:. IL A1.honra cleve s~r ., a base deste estabelecimento; e o amor <laPa ... 
trii:t o uilico estímulo; q·ue anime os Socios em todas as suas fadigas, 
e trabal.hos.. · ·· · '· , . . · 
~ ÍI L Não t~;á e$'ta Sociedade número determinado de Socios, e serão 
admittidos a e! la, todos aquelles, qu,e se acharem em estado Je ajudalla 
com ·os selils. çaheda~s.; ta,Jeotos; e ,]uzes,. que hajão adqn1irido, quer se
jão .-natut'aes, qu.er· Estrangeiros, sem que a qúalidade de Artista , ou 
outl'HS, .qu!'l nã0 const,ituão nobreza conbecida, sirvão de motivo para a 

. exclusão; pois que sendo este esta1beleeimento ordenado, e destinado a 
J)romover o bem do Estado, a que todos devem ser u.teis, nenhuma pes
soa poderá ser exclui da de entrar na dita Sociedade, se não forem aquel
las, que por hum ar.limo rixoso, e espírito de contradicção pel'tenderem 

' se:; r aclmi Ui dos, p.ara se fazerem mais depressa in toleraveis á Soe idade i 
· do que .para serem uteis, e zelosos do Bem Público. 

IV. ·Cada hUm. dos Socios concorrerá annualmente com a contribui
ção de sei:s mil e quatriocentos réis, except0 aquelles, a quem a mes
ma Sociedade eleger a titulo de honorarios; posto que mor~dores em 
differentes ~r.ovincias, ou Reinos, tirados ou do gremio das Letras ., e 
Ordens Rehg10sas, ou do das Artes, para a illustrarem na especnlaçilo 
ou prática dos sobreditos objectos; por quanto sendo indispensavel a qual: 
quer Corpora9ão, que tenha hum Patrimonio para a sua subsistenda, e . 
pata consegUir os fins, a que se destina, necessariamente .hão de con
correr todos os respectivos Individuas co·m as · suas prestações annuaes, 
não tirando .com tudo, que os düos de merecimento<concorrão, quéren
do-o fazer vóluntariamente, no que set·ão muito dignos de louvor. 

V. Os Socios honorarios serão eleitos pela pluralidade de votos da
quelles, que_ assistirem nas Juntal3, quando se trat~r da 1$Ua admissão ,-

'. 
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ou ella seja soli.~itada por elles, ~u pela Socied~de,, dirigindo-sel~es de
pois Cartas ass1gnadas -pelo Pres1~e~te , e .escntas pelo Secr.e~~no, em 
que se lhes participe a mesma noiic1a, pedmdo-lhes que que1rao honrai
la. em serem Socios della; e se lhes rernetterá hum a Cópia, ou Exemplar. 
dos Estatutos, para que saibão as obrigÇtções , a que ficão ligados. 

O mesmo se praticará na admissão dos Socios contribuentes ; e 
quando houver certeza de que os mesmos estão · d.isp~st.?s a ac?,eitarem , 
ou porque os rogão, ou porque elles mesmos se convidao, entao se lhes 
escreverá pelo modo referido, agradecendo-lhes o favor que fazem á So
ciedade, e louvando-os do zelo, com que se .interessão pelo Bem :Públi
co do Estado, e dos Póvos. 

C A P I 'r ·u L O 11. 

Dos O.fficiaes da So~iedade. 

Corno nenhuma Corporação, ou Cornmunidade p6de existir, sem 
que hajão Officiaes, que cuidem nella por proprio institut?, por esta cau
êa haverá hum Presidente, hum Censor, hum Secretano, hum Conta
dor, e hum 'J;'hesour~iro, cujos cargos serão occupados por pessoas, que 
tenhão as· qualidades necessarias para os desempenharem, e s.e poderão 
substituir no caso de ausencia, a votos da Sociedade. · 

r 

C. A P I T U L O · III. 

Da Presidente. 
( 

~ I. Este empreg"o he o mais. importante, que ha na Sociedade, por 
.quanto a elle pertence presidir a todas as Ju.ntas ordinarias, e extraor
dinarias; propôr os negocios , que lhe sejão relativos ; . distribuir, e en
.carreg·ar aos Socios as commissões , que achar mais proprias á idoneida
·de , e genio de cada ,hum dell~s; ou seja pai.·a a revista, e exame das 
máquinas, que se apresentarem, e, dos objectos, que intente promover; 
.QU seja para o exame d0s Escritos , que se fizerem presentes á Socie-
dade. · · · 
. II. Deve o Presidente ser pessoa tal, que tenha os necessarios co.,. , 
nhecimentos, e instrucÇão dos meios, com que ·se adiantão as Ar.tes ' · e, 
a Industria. .Convem muito que possua as Ling·uas mais conhecidas, e · 
,que ínaior uso tem na Europa, para qu~ possa entender os Escritos E--· 
.~onomicos, que se achão nellas; ouvir os Estrangeiros, que se apresen
tarem com alguns inventos, GU máquinas, e entreter huma correspon
_qencia com as Sociedades , que s~ estabelecerem no Paiz , ou com as de 
f§ra delle; e finalmente com os home,ns doutos, ~instruidos sob;re .os oh .. 
jectos, que cultiva a Sociedade. ' 
: III. Deve ser pessoa de condição affavel, accessivel, e laboriosa, e 
que tenha alfeição a todos os objectos ; sobre que versa a Sqciedade; li-
vre de orgulho, e àe preocçupações vulgares. · . 

IV. Na ausencia do Presidente será seu Substituto o Vice-Presiden
, ·.te; e na de ambos, o Socio mais velho, que alli sé achar, govern.ando-

.se esta antiguidade pela do tempo da sua admissão. · 
V. As A.c~as , q:ue se despacharem em virtude dos Acordãos Çla So

.ciedade , serão lavrados em nome do Presidente, e Jl)ais _Socios ; e os . 
Cónh~cimentos para a 'fhe~ouraria, bastará que vão. assignaçlos pelq Se-
cretano, e Contado1". b 
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C A P J. T U L O IV. 

Do Cen·sor. 1 

I. Ao Censor pertencerá: cuiélàr na obsérvancia das Constituições da 
So"Ciedade, e em que cada hum cumpra eorn es s,eus encargos, a cujo 
11m terá hum Livro particular, no qu-al vá lam;ancl.0 por escrit-o quanto 
fue parecer que nec'essita de se emendar , e se aperfeiçoar , e f0r rel<1ti... , 
ve aos objectos da mesma Junt'a, para que o possa fazer presente nella: 
Sendo-lhe livre propôr por 'escrito, ou de palavr·a, os pensamentes , que 
lhe houverem occorrido , sem tenacidade , e acrimonia ; mas com toda a. 
modestia, e civilidade cenveni'ellte a-·humà Sociedade Patl'iotica, que a
nimada do zelo da causa pública, niio deve consentir disputas , e con~ 
troversias, de que resultem· contendas, e desordenl) . 
. II. Terá o Censor tambem por obrigação extender juntamepte com 

o Secretario as Actas, e Acordãos da:&c,iedáde, e de intervir aa liqui
~:lacao, _e recensea•meht0 clas G0ntâS, 't]_lie der o Thesoureiro. Este 01íi 
-eio· de Cen-sor deve ser provído em pessoa de muita probidade , muit9 
-v-ersada na:s 8ciencias , e boas Letras , e de prendas re~ommendaveis, 
pcla sua eleql!lenda 9 affaBilicl:ade, e talento. 

C A P { 'r' U, L p V,. 

Do Secretario. 

I. A Secretaria he hum dos principa~s Cargos da Sociedade: Pelo 
que deve ·e-<mferrr-se -a pessea versaaà. em Pãpeis, laboriosa, e à e hum 
"éstilo proprie, e bem cultívado. A obrigaÇão elo Secretario he dar contâ 
-á ~ociedade de tudo o que oeéoiT~r , lêr as ínetnorias ~ ou discursos , que 
-os Socios peme-tt€rem ·; e mim.Har com pr-crnptídão, e durante a Sessão 
.da Junta, ôs Aéordãos do q:me tiveí·' resnltado; · eKtêndendo-e>s depois ne 
Livro para eJ:Ies -destinado, -e eem à assistehe.ia i:lo Censor. Os ditos A
-cordàos se ierã0 :na Junt-à ptoKima segllih-te ,- par-á qu-e os Soei os: se capa .. , 
cjtem mais do conteúdo nelles; e para que com a leitura delles se pos-:
-sâo excitár algu-mas circunstaB.eias, e ·espeéies- ntW"as 5 que contrihuão ao 
-i11el'hor a-certo, '€ á prosperidade dos cihjec'tós , . qt.ie se hmrverem tratado; 
_ II. O 8eeretario ordenará tedó-s es Papeis, que -se lerem nas Juntas de-a 
-baixo cl'a-s ires Glasses de Agri-0l'Lltà'L'élf~ Artes , e Industria , fazendo as 
mais subdi:vis0es, -q11e Jh.:e parec€n'.em op.-poi'tu.na-s; e deste modo ordena~ 
-dos, -e -c0rnpilados em nú.meros suce-ess:ivos, @8 ..(iepos~tará RO Arehivo_ clã. 
Soeidade. A-o m-e-SI'IW Secretario _tDert:.enee~á >pasSa'l: a-s Certidões dà r'éce.!. 

- -pção -d~s.Soci.os -deba-íx9 do Selle -da ~oe-iedad.e 5 não as passando com Üi
do sem ordem della, ou de quem presidir debai~ô do· seu nome. ~ 

·~ UI. D-e Md.as as t·eptesenta~õês, que a m-esma So<áecl.?-de fizer -a Sua 
Mq,gestaà.e, .oa á Junt-a ·.aas F~b:u·ieca:s , do Re-ioo sdbre as materias, que 
occo~·rerem , ou seja a res_peito ~l.os meios de sl!l.bsistencia , ou séjão ares'
peito do melhoramento dos seus .obj.eetêS, fi.cat'á hum-a Cópia e-xacta no 
-Liv-1:o dos A.e:or-dãos, sub~cripta pe1C! Seoretaa-i-o, e 'OO _tal maneira copia
da, que na margem -da ~eferüla üep:i-a ~· útl. 'regi>Sto. fiqne lugar bastanté 
:para ~e 'transcrever a r.eso~uçã0 das ifB>Íeri;das ·tepréseptações. 

IV. Haverá ·na Sec-retaria dous Livq·os; e: sal:rer: hum deHes para os 
-Â·Go1·dãps da ~Gciedade 3 e e ootr..o para -n€tle ,se <!escreverem os nom~. 

-. - · . J 
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dos Socios, que (orem entrando, pela ordem das suas antiguidades, de 
que ~rá obrigado a dar duas Relações todos os mezes: h?ma ao Conta
dor; e outra ao Thesoureiro, para se _poder fazer ~ receita respectiva,: 
sendo todas as despezas , que' se fizerem a este respeito~ pag·as pela The
souraria, e que o Thesoureiro pagará, logo que lhe for apresentada a or
dem assignada pel~ Presidente, Çontador, e Secretario. 

C A P I T U L O VI. 

.Do Contador. 

_ I. São bem conhecidas as obrigações do Contador. Além das que se 
enuncião nos Capítulos antecedentes, será obrigado a ter h:um livro assim 
das contribuições annuaes, como de quaesquer outros fundos proprios dq. 
Sociedade, ou adventícios, pelo qual formará, e comprovará a ·carga da 
conta do Th.esoureiro. 

No outro se esc1·everá toda a despeza, tanto dos premias, que sé 
hão de distribuir c0mo das mais , que por ordem da Sociedade se .fize.,. 
rem ·. formando-s~ todos os seis ·mezes, e nos ditos Livros hum acto de 
{1-justamen.to de contas, que assignarão todos os Officiaes ,da Jun.ta; o 
qual se publieará,.depois da mesma Junta, para se saber o estado de to-
da a .arrecadação ., e despeza. . · 

C A P I T U O VII. 

Do Thesoure.iro . 
,. 

_ L Este ·Cargo .h e de summa importancia ; e po.r esta razão o deve 
servir pessoa , que mereça toda a confiança da Sociedade . .Terá o sobre-

. dito Thesourairo hum ~ivro de Caixa, em que lance em debito da par
te da lauda esquerda todas as partidas , que receber; e da direita todas 
as que despender poF ordem da Sociedade: Referindo os nomes das pes
soas, a quem paga, e as datas dos Conhecimentos, que conservará em 
maços, pela ·ordem dos pagamentos, para com mais facilidade se ajusta
rem as contas; e dando nos ditos 'assentos tanto a razão da Entrada_, co-
mo da Sahida. . 

II. Além deste LivFo t~rá outro, em que con$titua devedores 
pelas ·contribuições a;nnuaes a cada hum dos respect.i\'OS Socios; e log·o 

· que as receber, .lhes abonará a contribuição recebida; tendo cuidado de 
a carreg·ar tambem no Livro da Cai~a, a fim de correrem as contas cla
ras , e sem cónfusao ; e succedendo accrescer alg·uma parce11a por dona
ti yo, que queira fazer alguma pessoa zelosa do Bem )Público , convenci
da da boa .fé da Adminis tração da Sociedade, em tal caso abrirá conta 
co~ .o mesmo .doador, abonando-lha immediatamente em frente do Li
vro·, para depois passar ao da Caixa. 
, III. O dito _Thésoúreiro poderá por ·si só pedir, e solicitar as contri

l;?uições, que os Socios hão·. de pagar annualmente , dando,-lhes os Reci
bos competentes sem intervenção do Contador; por qua:nto a carga das 
mesmas se ha de formai" pelas _referidas Listas da Secretaria, remeU,en
Çlo-se .logo á Contadoria os recibos da , entrada ex.traordinaria; de fórma , 
que ~s Livros do Coutador concordem em tudo' com os do Thesoureiro; 
~ se publicará todos osannos o estado da Conta, e Cabedaes existentes 
para -que_inteiramente fique o público con~encido da-boa fé .da Soci~dade: 

. li ~ - -
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Das·· Memvrid,s itilpte·ssa~ ·dti- SoàN!l-adrif..-

1. Annualmente 'SB pllblioarão ás -eóusa# m-à~s i'tnp~rtalllitég f -em l'fli{l 
se .óccupar a Sociedade, fopnando-se dellas lmma Obra periodica. Os 
Discursos, que se imprimirem' ie'V>anlo t>s nofues de seus Authores, e o 
dia da Junta, em que se lêrào, sem que em causas problematicas per.., 
tenda a Socjedade violentár a · opiniãO -alhei-a .. 

li. Os Discursos , que referirem .factos, ou relações das experiencias, 
~ pab estivet'ém escri-tos ·em hum estilo oorfénte; ~e inl}luiJ-á0 pêf e:&ti'a
IC!f:o ' •de smte que '() púbH'ce V'e'nhll' a rter G :s·llthS'(Ji.nciál de:s lHscufSQ& .,. Q 
t0s Authores natla p~tcão ll€&ta econ01nia, ·par-á :ná~ fát. ':f iíi'1i-lla1J.! as Q .. -
b.l:as ·_periaclic-aS. . - · 

III. Os Desenh9s de qualquer Maquina~ e instrüMlifft&s tfas A:Hés ;· 
McíVt31, P•Janta, Mineí·al ·, &.e; se pe-râe pelà -sw oFdefu .n·os. Jyg-ares, a 
-q"'tffl- oorré!3ponâá-o:, é'oin 4 ·êxfJli-ca-ção ,~ t}:tl~ Í@l' heMs~ariti f>à:M.· á- sUà in.--
((Jellige,ncia. . . 

I V. As notie1âS elos-progl·ess&s ; qUe Se :àd'Verth!ertl nos lí'~s Râilio~ 
-ciJ..g lnst.-ittúte -·dta. ooeiedá:de ·, '86l hir-ão ineluífl'd<!l 'n·à.S ditas- ObrM; ásSÜn CO"' 

mo tambem os cálculos politicos sobre a intt0duc·~o--, du e}}tràe~ao do~ 
generos relativos a esta Provincia, e Rei!lo . 

V. No fim de cada V<:>lhmt'! se p01·á a L~Bta. dos Socios men~icnados 
p ela ordem das suas antig:uidades, com declaração do_s que houverem fa
lecido, nota.ndo em breve as l:)'tiãl\,,d:à.:t!l:~s -, v-&as quaes se fizerão mais re
commendaveis, e dig·nos da Sociedade de todos os B ens Patriotas; pois 

· ainGI.~a, l(}l!l~ â 'St.1a-mêii~~@úa .se. -â~v-iã6 faíer os Elogios Academicos na r6r
-ma dG> costu.n1e, êom ·tud<:> .Se ôfuihittírão, t)U pela raz-ão de nã0 se faze ... 
.rem mais cr~scid=as âs ditas Obras pe!ÍDdicas, ou. porque a modéstia da 
:<:t.: .; ns naCJ ·consenUr>ia este ~en-he .cl_a ''\'aiil.ade: Sendo coin tudo in te .. 
,res;sa.nte pâl'a. o bG'm é-xei:npl~, qué se tenta- o be-rrefi&ié, "J.Ue alg-um Bem"" 
feitor €ausar á ~tie~dé 'I ~ tarfi!Jem o s~\l J1€Hhe, se elle para issG> de:r 
Jicenca. 
- vt Sera se~n~re ·húh1à itnptet ivêl t;)ln·ig.aÇ-ão do Presidente mtmdar· 
principiar as Juntas, e Sessões i'espectivas pela Leitura de hum Livto 
econ0'mi<~0 ~0:Thre ·õ -As~mrtpto., -q:u~ ihê )3tl.rM'ér ,- e durará. pelo espaço de 
rneiía hOTa, liáda. a qtlai, -é-::Xélt~rá .qll.alq.u:er ·des Soeios, que q-uizer algm'fi 
arguinent0, ou dúvicíl.a. -, -stlb':r9 ~ teftél:·ido .A.ssi:tmpto, e mGJdo ·de se pra.ii ... 
car oom utiliií!lade ' '&.~. tGm i'espeilii~ flG m.i-m.a de Paiz ' e Leis R€11~ ~S .. 
iabeh~cielas-, - · . 

C A P I '1' lJ L O IX. 

Dos Fundos :da .Sociedade, e sua appl?'caçáb 

- I. ,Nã:o tem !p'$r::o]fa · parttimolf~o t1er:f.•o ~s.ta SG~iedadé, que rtão Sêj.ão· 
as pequ:enas. prest'<rÇôes tios .seus -l'•MpectÍvgs 1-ndivrdl'tos; e beltl que lhe 
res.ta a esperafurça..;, d'e qu~ a No~a Ao.gl<.t.stissima Soberaha., vendo a ut.i• 
l-idarde, q,ue tesm.lLa aos seus fiei~ Vassallos de húin tal estabelecimento, 
p zel0 da causa piíbJ.i•ca,, -lhe facta alg-üma inetcê, para poqer sustertLar as 
Escolas Pat:cioticas, Pescáirias, e G>Uti'os ·ebjectos' Ml'n tudo não p6de a 
mesma Sociedade·, sómen:te nisso fundada, adiantar as su.as _vi~tas, e 
prl:lpÔ+'"'~ a errqn:e:z:as.,. pata as quoos· -nà€1 - ~--s~.ffi..c~tes íe.F~a-s . _ 



·· jfj. 'úfi1ãttd0 põ't ê'l'h pàl"à a13 rfeeJêssiâãÉl~s m·â·i~ 'u!gétlH~>sJ àpplíca ··ós 
s'oos fl:lndos na ítlMl'éÍi'à. ... séguínte , 

III . . Em primeiro lugal'. Huma parte pa.ta cafupi'a tle l:tátn -tits~GJ. d~ 
· Livraria sobre a EGonon)Ía Politi~a, _que faz o objec.tó da sua apj]héa: 

ção ; fica ndo a cargo d0s O.ffi.ociàe!il dá Jitu'i a oa 'e'scolha das melhores , e 
mais .uteis Obras, que della tratarem ; .para que não succeda gue, coin a 
compra d e BsGrtpto-s; ·0ü. h1ed~<!l6tes >;- ' óu~rHHeis, ~~ ~1-initfiu.à b fuhc~o éc in 
detrimento notav el dos outtos obj e~tos mais dignos. O uso da dita Li..:. 
v:l!~ria será oertünum !à t'bckJs os tSoêios ; 'f1 Liê ·se ·êJ.'l!li~l:Jf•e rt '<ipfJli'éa:r ; côtrt 
OOfti'to ·; que ~ U'BINJ for e-nca1rergacl.ê 'da =sua g·u:.ítda, · B etlirsel't·<iÇifO 1 n~ dê 
Volume .a:Jg<m'fl. ·sem assente; -:ou le1nbl'ati'l~ '&>a ]_1lessoa '; qtie 'tls lé-va; -e ta'" 
ç.a -des~ar-g:a, ·rquàr.r&o os testi®.ir~tl. ' . . . 

I v, Em segundo lugar, Para a coh1pta de .a4~;tf.rrHt~ 'l~'mqtdrtti:'S ;· btl _ 
Instt'ln'Nfilntos dà:s Artes, -&enlel!!.tes, oú f>il àlzl 1:á~; &e.; à.s qllá!e., tnanda"' 
tá V'it o P·residei1te &ond€ à·s h.buver~lh ; ô-tl •sejà élehtld db ·1t~trio ·1 ou i'ó=: 
J.fâ. rl~He, para eífeitó de se âlpétfB-i~a.:té.m ás. Ai~es, l':! .Mul#ipHôarem -à~ 
plantas uteis n esta Provincia, sem esquece1· . a cultura das mãis ·tn'i[1ó1'"" 
t'ántes, ma.nda:hél.o fa~~r aJfebte's, ·e vivéil"os dell:as, pàràu\3~êísiépàJ'tü• tto 
Povo; que as. qüizet plantar; -e tràltaJ.' cem b iiêvido th€t11Cttó a ctea~â!1 
dos Bid.10s €le ::-$eélã-, . 
- v, &n W té'eiN> lfrt=gai\ Pai' a. pt'tltrli1:l's tios fleheihetlto~ .; qüe f·&só1Vet ein 
algum prc,bL_ma sobre o R~íno da/ A.Jg;'dtult'tlrn íi1a)s' 1mp~'rtahle -á là\lr:}'u.:.- · 
1X\ , -ou Gteaqã0 d.Qs gados ; ert tmeiandD na Gazéta ó As~ um pto , â ê1m1fit.i'" 
dade, pu \talor I(}() t>temio, e b· dia d'à Mjtldica~-âó d1élle ; a qurl.l se Íai"it 
a votos dos Socios em Junta extraordinatia; annunciada pelo sobredlta 
modo, <!l:epois ·,fo parooer dos Revedotes ~ aos qua"es d Pres1dertLe ós hou..
ver encarregado para se proceder com o maior acerto : Fazenda-se tam
b em púbiico na Gazeta ,o exilo do certame, para estimular á. erí1ülaçcio 
dos utro:;; ou pela quantidade do premio, ou peb holU'a, que o Aútüoi" 
adquire; a qual na estimação dos N·udentes he sempr€ o maior premio; 
que se póde alcançai', . . . . . . . . . 

VI. Em quartt> lugar.' :Pa1;-a sustetüa.r as Escôlás fi·ãtfiotícâs ~ ptinci"' 
13alm en t.e a da fiação d.as Caln btaias ., ~ Ho1làmia'S fi.nl:ts , '. que .fuHzm én te 
se acha já fundada ., e estâJl!leletida na Villa €J.g P <iinté ele Lima, ehsinan-" 
dr0cse grc:biuília , e pubt:ie-amerli:e a t é:tda: à 1nalfier ; q'l!le qiHzet tt pi'ender ; 
tHdo pata {') effeito de empregar i':tãu sólíi6Hite ãs 'qüe ün•ern pôb'ret3 ; iilas 
tam~em a outras ; que, potqu'e vivgm eitl oGÍús'Pd.Mlê; se lã·nçãó a men"" 
d:ig·ar, e a outl'Os vicif>s, que impestã0 à RepB.blioa, . _ . . , 

VIL A .lhesínà. S0cigdasde estabele€~f{t i.guahheiit~ as Escólás de te"' 
cer, e branquear; pois que sendo esta Ptovjnda· mtd~b app'lica:dá ·a estE! 
genel'o de Manufactur<ts; não déi~éWa de ia.z'~t· gN.tndes twogté~!=4ós este 
Ramo de Indnstrl'b, e dimirtlilirà assaz a e'liíp(Jttáção tlos Ditrhe":i ros Na"" 
éionaes para -ós Paizes Estro.ng·€iros ;· principalmente terrdo :a6s n}ultá 
bons terrenos para a pt·oducção das primeü•as ma~erjasr, 

VIII. Niio -deve 1iaffi'bem esqaecer 0 esta?elee-ImenM <ilos pt•en1ios pa-= 
i'a as p'€ssoas ; que se dedicarem a estes ens1noS., e se api·ovel:tàretn rle~"' 
les, de maneira qtie p0ssào ensirtat nas suáe Ft•eguezias 5 e ()gnselhas aà 
ditas mànufactm•as, · . · 

IX. O mesmt;> se ptaticad, a respeito das Pes$0'as; (1úe clesde hoje 
e:tn diante :fizerem verifi€ar maior producçâci dê Seda das AmoreÜ'àJs' qu~ 
p~lanta.rem; .e ta}ubem dos Pescadores' 'j 'ou OUÜ'ás-· Pessoas ·, qtle de nová . 
armarem Barcos de Pescaria do Alto:; ficando a áit•bitrio da S'o~i€!-~ade 
decla~:at' à qu.antidade do premjo 5 poF não té:I! peP oi"a cé!tez~ dos Fufi-. · 
dos compe~entes; sobre os quaes pos~>a tegulaT estas apphca'iões, 

r. 
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X. Em quinto, e ultimo lugar~ Para as despezas da Sõciedade, im
.pressão das suas Obras periodicas, despezas da Secretaria, e outras · da 
sua precisa subsistencia. 

C A P I · T U L O X. 

JJa Residencia da Sociedáde, seu Emblema, e Sello. 

J. ·Esta Sociedade ficará sempre ~stabelecida na V.illa de Ponte de 
Lima, e as suas Juntas se celebrarão nas Casas do Paco do Conselho nas· 
Quintas feiras de tarde, principiando ás tres horas de.sde o mez de Ou
tubro até o fim de Março, e do primeiro de Abril até o ultimo de Se
tembro ás quatro horas . 
. 11. Será o seu Embl~ma huma Medalha com tres Colu-mnas, e a Co
rôa de Portugal firmada em sima dellas, representando h,oma a Agricul
tura, e as outras duas as Artes, e a lndustria, com os symbolos corres 
pondentes. 

I li. · No Sello haverá sómente as tres Coluq~nas, e -a Corôa de Por
tugal por cima, guarnecida de duas .Palmas, para mostrar que ella :flo
rece no felicíssimo Reinado da muito ALTA, muito PoDEROSA, e sem
pre AUGUSTA SoBERANA, cuja preciossima Vida he o objecto dos peren
nes votos, que faz ao Ceo a sobredita Sociedade. . 
. Pala.cio. de Nossa Senhora da Ajuda em · 5 ~e Janeiro de 1780, 
= Com a Assignatura do Visconde de Villa Nova da Ceneíra. 

Impr. na Impressão de J. F. JJ1. de Campos. 

*-*t.Q"l*-* 

Sendo-Me presente em Consul-ta da . Meza .do Desembargo do Paço·, e 
a requerimento do Provedor, e lrm;los da Santa Casa da Misericordia
da Cidade de Lisboa,· que não podendo Julgador algum na inferior, ou 
superior Iostancia, tomar conhecimento das Causas ,"que respéitão ao 
interesse ou prejuízos da mesma ·Santa Casa, sem quebrantar os privi
)egios della, encorporados nas Ordenações do Reino, declaradas, amplia
das, e confirmadas p(Jr tantos e tão repetidos Alvar-ás , se estava c_ada 
<lia ve_ndo, que muitos Julgadores, interpetrando os mesmos privilegias 
a seu arbítrio (sendo elles em si tão geraes, e tão · claros, que não po
dem admittir restricção, nem intelligencia contraria) occasionavão gra
yissimos damnos aos legitimas interesses da sobredita Santa Casa : que 
e.sta interpetração arbitraria atnda chegava a maior excesso nos Juizes 
Administradores das .Casas, que formão o corpo da Nobreza da Minha 
Côrte, e Reino, os quais . entendendo, ,que por virtude das suas Com
J1lissões podem avocar todas as Ca~sas, que respt>itão ás Casas adminis
tradas. de qnaesquer Juizos em que ella~ corrão, não tem exceptuado as 
dus Juizos mais privilegiados, como o he o dos Feitos da Misericordia, 
e o são os das Viuvas, Orfàos; e Pessoas miseraveis, Fidalgos, Desem
bàrgadores, e de outros, cujos privilegias se achão igualmente incorpo
nidos nas Ordenações do Reino: e porque na concessão das referidas 
Gommissões não foi nunca, nem he , da Minha Real lntençã0, que os 
Juizes dellas., como posteriores aos dos Privilegiados, pela faculdad~ 



~va-cratoria, 'qM 'p0r :M·~m ·lhes •he 'concellít.àa , ; dtere)Ç·~b "'"mil'is _'a, ·Mlih'!:iá 
v.Real Confianç•a ., do que os outrós ifú'lzos privativds ·, 1:l ))ri\ill~gitltlo~- , ou 
lse entenda nas mesmas Oommissões-, 'hutba ·revegàÇão 1t~ dita ' d~:~s -referi=
-dos privilegios, ·que fido ·sempre em :seu v·igbr; 'l:!'m '<pia'n ·~ô Ltl'élll!s se nâ0 
.faz expressa e ·ex·pec·ifiea ·derr&gaÇãa; Sou S'etvHh1. ·de 'o déclàrat ·as'sim, 
"}>Ma que ·se n•ão proceda' 1mais com .:a Hregi.TI1ar 'iil't ê-1Jiigeh'ci·a' com que 'sé 
tem procedido, ~esistindo-lhe invencivelmente a Ordena<iào ·\:.lo Rleino; . 
1qu,e .n.ão soffre ·se enten·8a revo•gada OrHénâ1fão algllW1~, '•seth 'qlie della · 
se faqa individual, e es•pleci:tica •merição; e ·.p~r'a q~e as iCausás ,_:q:fle por . 
'Semdhante modo se ·hoovere·m avocadb, se)êYó 'lbgorem1é'tfWils 'aos J uizo's. 
·do seu foro, para nelles se 'Co'nt1nl.'lare'tn, 'e dece'd'irB'm S"em ~tnhãrgo dé 
iquaesqu·er inlerpetrações, 0piniêies, Ddut0tes; o~ Assenteis, se d§· hou
N'er. O Carcleal 1Regeder o téh.h!i assilm ·e'tltiê'n'did'ó, 'é·lfáÇll '~xe~ó'tài-.. Pa:. 
lacio de Nossa Senhora da Ajuda em 13 de Janeiro de 1780. (I) •.::.:.. C:t>'rft 
~ Rubríca de 'Sua Mag-es·tade. ' ' · · · · 

·R tgtist. na·S'têretaria d·e lJJgttrdó àfot ·~ 11J :v-ers. 1ê'1la t'a;. 
SfJ rda .Suppli''caçã·o rzo /úv. 18 á jót :2'7 'iJ~1'S, , $e'!fi!l:f{i .. 
do os Manwscrttos 'dle \f.. -de ff.ltl&lló .PN;ife: 

i . f .. 

Eu Ar RAINHA Fra~o 'sab'er abs· tf~e est'é A.lV'á'rá: de Demár'aÇão "'~ . 
. r em : Ql!le tendo consicleráçãb ao ··nniÍtó 'qo~ borí'\>énl 'pârà 1à H4nl'Jãii'H!. 
-dade pú b'lica, e segl!lrtrnça dos Meus V'asftallóW, "l!ó'rYserV'a;r o Lúgar dá 
lnte·n<d:etite )Ger-al da P.o·l·i1cia âa Cêrté, 'e Rle'i'tJ(i); •e tél\do O:wsHado· â éx.!. 
pt>rincia, que as ml!litas obrigaçõ~~, que ·.lp~la . 'l.Jéí' He,;v1n 'eê ~. cinco de 
:Junho llê mil setacent.tos ~ ses'sen't11 s'é ·dfs'ti\1lir'âo !=t!b _tl"iü) 1'ú~atr, ·não são 
as mai'S proporcio·nadas abs uters :fins, de t).l'lé e ~'fféessita, -par~ ·sft ;coh-:
eeguir que haja nos Meus Dom'initls : b~ttJa: v'e'rd'adt>1ra P~lida' c'oiT\b ho !. 
je se vê•pr-aticada etu outros Reinos': · Srou 'tervifl~ Jar 4ithi'lâ bdva fqrmà ; 
·que 'mais eonve·nha ao objecto de "tàrlt'a imporlí:tfJciá:, ·eofíl•oJ.ieste, n'á ma.!. 
fie'Íra segui-ate. · . "' . · · ' • , · r 

· Qr-deHa, qU<e o Mio•is'tro, qoe 'Se'tVír là §o'!Jr'é~.nó , l:ügar dê Ihtje'n.:: 
dente Geral da PoHúa, tenha o,tHuJ& db ~u ~âa'selbo ct>)~ ·o õrüen ~l 
de d·e 'fltHn canto e seiseerftos mil rêis efi1 'cãdil h\i·nj- atrrió; é- (!}'cl e !l sua 
j·tl'risdic-çãQ s·eja a mesma, 'li{ Ué pela r~f"erit111 Ber 'er\. 'dra:lla aó fn'té'rideptl:! 
da Policia ·a respeito dos Mioistr·os, t'}u-e élrtio •obti•gtrth'l$ 'a·c·o·tn•pri r a~ u'a1s 
orHens: ·Podendo o m·esmo l1ntend·en ~ )Sbf tcrtlós; 'el 'QIÍ'~~s fifelr' cti'm'e~ 
t'render ·aq:rtdles ·Hétls, qóe tne eon•st'ar •te1rE#m ·co-hthl~tt'i'Mó_h~l:l llc ~oS' con.! 
t•ra ~s Mfnh'as ~Lei's; mat'ldà•ndo~·o's Wgt> en.t.-r~ga:f ~~s: Míbis·h ós, a 'eújii 
j urísdicção pertencerem ; tocandb a 'és'tes' ta!n te a ·fuhf~· é'fiam~ , iª ,(fcràlõ. 
lificaç_ão~ das culpas, como o castigo {ormal dos deliQ.q4f'Otes; instruindo 
os seus Processos, e sim'tl~ncian-do ..... 0s hã- .f6rmlá a~ efrêteliação do Reino; 
e es-tilos a·<>~ualmen t-e ·JnátFcardos-. ' ' ~ t 1 

E como stJ:ecede fiav'é-r -crimes•, ft:lle ~'ão ~ee~sHão- ide outro cas
tigo, mais que de alguma correcção: Poderá o mesmo Intendente Ge
ral nestes casos prender aquellas pessoas, qQe a merecerem'· conservao- · 
do-as na prizão o tempo, que julgar proporcionado á desordem, . que li-

'-~-----------
'(1) Vid. o Alvará de ~\2 de Ju.nho de 1805, 
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tíverem commettido, e lhe parecer necessario para a emenda: Quando 
porém fôr preciso retellas presas por tempo dilatado, ou entPnder se lhes 
deve impôr alguma pena maior, o não fará sem primeiro me dar conta · 
jJela Secretaria de Estado dos Negocias do Reino, do que determina fa
zer a este respeito: ,Havendo-lhe por muito recommendada a vigilancia P 

cuidado, e ex~tneril, a que deve proceder em beneficio da paz, e soc~-
go Públicq. . . 

Faz~ndo-se muito necessario para o bom exito das diligenr.ias, que 
flzer a .Pessoa, a q.uem Eu fôr servida ,occupar neste emprego, o modo, 
o soc~go, e o como ellas devem ser feitas, pbservàrá, e cumprirá as lns
truc<(Ões, que por ordem Minha l_he f011em, d'adas"' pelo Visconde de Vil
Ianova da Çerveira, Meu .Mi1nistro, e Secretario de Estado dos NegÕ'cios 
do Reino; conserva~;Ido-as em seu poder, sem que as participe a pessoa 
alguma. . 
' Como o Intendente Geral da Policia estava encarregado das Visi';" 

tas das Cacleiàs por DisposiÇão do Alvará de cinco de Fevereiro de mil 
setecentos setenta e hum: Sou servida abolir, e haver por de nt>nhum effeito 

' a dita Determi~ção: E mando que o Regedor da Casa da Supplicação 
faça as referidas Visitas na WPSI,lla {órma, que se praticava antes da pu .. 
blicação do sobredito Alvará; excitando para o dito effeito a observan- . 
cia da Ordena~ão do Livro Primeiro, Titulo Primeiro, Paragrafo Trin
ta; e da Disposição do Paragrafo . Setimo da Ex-travagante de trinta e 
hum de Março de mil setecentos quarenta e dous. 

E este Alvará se cumprirá tão inteiramente; corno nelle se con
tém, não obstantes qoaesquer Leis, Disposições, e outros Alvarás em 
contrario, que todas, e todos Hei por derogados, como se delles fizesse 
especial menção; posto que sejão taes, que necessitem irem aqui inser
tos de verbo ad verbum, .se.rn embargo, da Ordenação LiVI'o Segundo, 
Titulo Quarenta e qu:~tro, ficando aliás tudo o referido em seu vig01· • 

. Pelo que: Mando a Meza do Desemba~go do Paço; Presidente do 
Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Conselhos da Mi· 
nha Real F~zenda, e .do Ultr:amar; Meza da Consciencia , e Ordens; 
Senado da Camara, Desembargadores, Corregedores, Juizes, Justiças, 

. e Offici~es, a quem. o conhecimento deste pertence-r, qqe assim o cum
prão, ·e guardem, e lhe fação dàr a mais inteira observancia: E valerá 
corno Carta, posto que o seu effeito haja de ·durar mais de hum anno, 
·não obstantes as Ordenações em co9trario. E para que chegue á no'ticia. 
·de todos, Mando ao Doutor Antonio Freire de Andrade Enserrabodes, 
do ·Meu Conselho, e Chancellér Mór destes Reinos, e Senhorios, o faça. 
publicair ,na Chancellaria, e envie os Exemplares delle sob Meu Sello, 
e seu _Signal aos Ministros, a quem p.erte.ncer; registando-se aonde to
car, e mandando-se o Original para é(' Torre do Tombo. Dado no Pala
cio de_ No~saSenhora da Ajuda e~ 15 de Janeiro de 1780. = C<?.m a 
.Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocio.s do Reino 
no Livro f";I. das Cartas, .Alvarás, e , Patentes a foZ .. 
63. vers., e Impresso na Impressão Regia. 
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-·.J'~~'.Ju f ,/.J.'··'il!Ull\, ~.s., ... .: -rr_ .. "t~_, 

~-EU i R·~LN~~·,Fa~ci s~~~r. ' a@~, ~~e .e~t~ Aiv~ráJ>eo~ Íorçal de L~í;. 
-virem: ~Que tendo consicdetélfção aos ·,lN\:litos' iu:conv·en!eNtes, e ~neii.huma 
.utilidade ,'· que- a ' experiencia tem ffi@Stlrado~havt=n·etn·~~JJesultado · aos. rp.eus_>· 

... Ji~is Vassállos da .praticar ·da · Disp0si~ãowdo .Pm;agTa'Í0 ·Sext0 d.o .. :Atlwal!'a 
-«~ .4ei .c1e 9 ...(!e . Ag0st0· •de • il Vi f>~ ~ - e c:Jo , ~ara:g:í·af9}letimo . do· owtro. 'Alva- ·. 
·;rá de ~7; d..el Julho, de~ 1:7•65 , ~em q;rrf!!ID.toJ·nelles ' se Jaçhw .. estabeleei'cto ·, que 
-OS P:apeisj:0l'iginaes _, e;prapriqs Broee$SOS -das Ifàbilitaçpes . lJlüauJ~ti·inas 
.~e ' entregtaem . ás Partes b para' co,m ellesi requererern ,__os·ieus·paganf'entbs: 
.S0u Serv.id:a derpg•aP.:,. e rabol·ir_ ne~51ía .pfnte a DisposiçàrQ. dos ditGsd?ara
..g·;~;ªíoSJ dms .s0breditos AlliVarás; e Hei· poi· bem, :que da Jll l:llhl.licaçã~ Ü~ste · 
_eui dÍél:nte~s_e ._obseuve ~no \..J uizo·tcl&s lJ...ustitLcaJÇÕ~s LJUltramarinas a este"' res
.peüo a m.es~ut prática?'· que ·sen!Pr~. se,!0bserv;ol\; .extJ.:ahind:rD-se S_en:ten
-~as dos Processos pvinci,pa:es ' as íqt:J.ales •.ficarào perpe}ÍU~men'lle ,eJfi&ti:ndio . 
no Oal:torri.0; a(i) ir&spe-<i:t]V'O Escrivã~,, dl.indo..:.se -as, 'SI}.b'll~ditas Sent~nç.ás' ~ ' 
.P;a:rtefJ -qi!le a~vpedrirehl ,. ~:par•ar ~Q>m: ellas•r;eqile;t;el'em; os :seNs~ pa-g:ame~tos 
.ond.e direi to: fdr; e ..lsó~ -eom,a'· miutela de É.cWPem ds ditas JSenteNJÇ<1S•avér
}'!aqa~ t ilo~~ut~s · primocip~fes, a .nin~:-d?e !~ que se'l nrão haj ão~ det eX>Lrahir ·se
fg\J-li.l.d~s.:,J e..oceepto_l0 l 0080. de ,se .. p>erdereín as :f!>Úin.e~~:rras { ~ - : ; ' . :; - J 

;. 'J 'u2.t !BéloBque:-; Mando n. ~Meia rdéH8®'l1l.SCi(m.diav'e• Or~le.ns ;; · Mezv.J: i• do 
:Q~eªe:mJhargq aio. . P.aÇo~ ,,·.~.Ccmselhos . da ~MinJha Heal iH·a:z'Biii'IÍci, e ,d'lil:.J[flf§ra-' 
mali,? .Casa da ~Sl)pplli:-caçao, ,Relação ,e ' Casa: cl@·,p®r:t'(j ;'J Senatlo:; da:-Gá-·· 
.lp~t·a,:~ Jt{nt:acda Aqmih~·s:úração: dl:}.J)épGsit<Y-Prublieo ,' Dese:rp.bai'gatl'0l·es., 
tQon:~e~edç>-r~s, , 1 Pr0Nederies .,-i Juizas, .;; ~Jus tiças . , Je• Offi.eiaes, -_e hl.~iiii ·pes
§§@§+7 ~ H~ém.l' o,.colílh:y~imentol C!les.t· pel·tem\cei'; 1 ó i cut?prão;,-:_ e-g-11·tl;rdem·, 
~,.o _fa~ãot c~11nil-p1'Iq e g<l!larçhur Jt~oniriteir.a:menke ·,' f1Gc0íiD@ nel1e se ' cônuem-1 
E àó :Qe~Gmiawrgador ·<il_oJíRaçu' J\:ntónio~Frei'l·e "JtleTAíi~t!azcle jEhsehao·o;,.. 
@e~_~,. do ;l\Jeu~jG_oóse'1hp :; ':Jé.fDhancelle·r .;.Mor' <do R~oot,-> qHe--o faÇa fiu5Iicar 
.n~ .Q f}~Ji!.c~U~~:à.·;--e (enviar_ as .Cop':ias ·itilpressiís . ª' ~~~tilds 'i:Js Tdoühaés:, ';M-i:_ 
~1~j,rpj3 ,~;f_eTtD{;llS ·~~ssoas ~j .qille . O • '<Je..v:en'il ~eX:ecutar";l hteg-istande.:s{9 bfld~ se!.. 
~ll};lan~es;ts ~:c.o..s t.umãror,ég;is'tái~ 1 ' eJmaildM1do-se ~CDG .(i)vi~g~l'íál •~pái-a:~ ·á ófühe 
,!io )~J;g,m~~~J~ísboa ,~6 ·dé.U'a:Deiro.r; ãe li7BO:·if C.Gbm ·ía'H ubi,íéa· dé' ~ual,Mé\'
g@s!,ad_-e: rr;:r~.-.A s ·"1J j ~ ) .(; ."71 •JL u/'1.:...•,;, Jl1 !:! • JJJ>, _ .u.9 J,..JtJ[b. • ~ 

--: .C.4Jc. ... L.i:.': ob Ji J ~: .. · ; ~ .~ 
Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Rúno 

om:>51 \)-. ?: 'I?Jo 't hívr.o ,Vl. ' d'às ~·}6Ja'iu:as:, "' Yilvartís ·, · 6~7l!atentes a 
.h\ '>t~~H~:/ól. · 5.1 . w:rs.'?, e .impr. 'lfln) lm}n'essáa- R:lg.ia. 

~-~ : , a· !-~.f\·~i. l. ~-·~ : < • • ... ·~ c .s:& -

~::--;:· ...... .J·.': - •* 

E~ A R.~INHA Faco saber aos qrie este AlvaJ;_á virem: Que sen~ 
llJ~rP;t#sJ~.EI}:e :o·;gTand~:; prej-uiz6:; q&~ -r~~ta;ãés<-1\!.IeâsLV~s~ãl!às~ d~ J.B~e~-
~l'Jit:l:Ia.ldq_s-..D.e.cr&to's't dt:t• iJ;inta e lhitJ.lN.Stle- Mr@~l Úé íf.l:Hl se1!ecérrtosl<>se&rftà: 
~§~is~te~e..Eqb:atToo.!del Al<J ·d dêsmil; s~tecén1ià§(s~~·rltà'-~'ei ~é'te~ t:eiÍP lqife)· 
s-€-d~ternH.-n<'>'u.·, · ue_ os.-6rérlores-de!Irenu1'B qutn;rt.i1rr.fõ~~n~.5rigaãos 
a aªsJ.:g[léllt: cr~C9m!fli')'IilJSs6s; que :liiiZ~ssem-'.Q>s •s'eus de~edei·es• õbm ' ás o1áh
sulp.s , condições,. e remissõ,es -das quantias, que justamente 1ne'sfl€r'àW"el· 
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rão devidas, reduzindo-os por este modo a cederem do seu direito a fa
vor dos devedores .communs com huma violencia, que parece impropria 
do Direito N aturai, que cada -htl.m ~(Ull -para não ser constrangido a ce
der qe parte da acção, que lhe compete por hum facto voluntario de ter
ceiro : E mandando ouvir a este respeito a Meza do Desem bargo do &.-

··~.ó, ~e Mi!Ilistws rda,J•urltl'a par-a ca '~ompila:ção, do·.Novt0 'Oo€1~5·i>I, .e. oorufut.
·mandQ~JDe com. o ,parecer .,. q.ue.Jp.m· ·:vo.tos iJ:m;ifeJvm.es ·-,da; .riEE!'sma 1\'I~a , 'e 
.Ministr<;>S me ~oi ..,p>resenJe1: · J.lei Jp@.Jj ~bem .revogai· os Ja€1breel~to~ ,6l!o:ms :.ID~ 
~cretàs ., 1para n•unoo.·mais ~ter.€m 'Vl!-go-Fc,.mem hbserv.ancia.: Or.rilen:a:')1(:to-, :~ _ 
-estábelecendo, •que -:d-a pub1írcaÇ.ãOJ.!cles1~ {eiD ,dütnte ;.J.í.ltào ,dev:à0 S.€1' I€tbrigro-
. dos GFêdoi·.es wlguns.:.r ;de · qudlfil~HÚ~ 1q•tmJidade. q<N~ p.~Dssã:o · s'€r., a :àc.eedt9it 
: ao ·acord9 .de ·outros. ,rcaántl.a que:s~itoJrtmis :ffilil:lfl~m~w ·? •ol!l. im':a?ÍGJWS Jqlm:&
:tjasr; JY.ill':'l · que'"'im:.oluntarÍOS ••reootào r,~pm}quer tl-OI.Ç'ào de.s ímJ:a'S":Iti.hr.ida§' .. 
. E .a.mpJia.ndo o qu~ i deixo .'detetml•Nad'o ·: IH€iDduün ~ SJi.~· cp:oh b.em 'mJ:m:p.ill@<
.]l:ender ,na!generaJiHade ) desta cDi.s~osiÇão .. o:e.a:so1i1ilã..remissà.ID.<fejta m0 JR~fl-. 
-deiro do ·Devedor ,.,-.;·_lfu .que p11adia ii.~.mrdre'na.çào ~do ril..B v11o .uc.er.<retiQ).; r .ffitw
.lo Setienta...e .oito.; :P..ar~g:iafo ,(i)iJtéW.o;.,. rgue.:!fe~QgO .m..aqtreJla: .qmr..te JsÓlnÍé'ri::
r1fe. ' ein I qUer referi Ittd{) ' (!) f e.xem pl'o <:&(})iS t-.f'..alédar~es~er~rilátauies. s JJÍrustr.a ea,.p-
t}~.fQV ar. ~a;_ 1sobredi tia: •~VX,aep.Cfão , adímitrti da.spela J.t~m:i:s]Di"-t•tcd-~n aia rR-<OOrulina. ~. 
r rr<~P•elo ql!re: r-Ma-n.do ~á_. Me~-a .,,do.7Dos..-emhaq~;~a:ltrJP.·<lJ~o < ;.j B~r~b~~JF1'e-
-~id~_nte~{J0.JMé.u cR1eal ~Er;nüo~; .m.e.geàhr. ,da. Qa;s.a ~dà ~SmJwlicaçà"®I; ·P.t10Sil
. -d~nJí.\[S:·!les Conselhos darMinha R-h.tl Fr.azendQ., · ~~<iPU'l:lir.àma.r?,vMé'za- rdâ 

Conscicncia, e Or.dens<:,~ Sel[lado rda !·G1111:nan~ '160Y~Gildotr[da.z.R~&f1ll0. , -~ 
,(Gasa-~· ~ofltoJ; JOmüaf;d§l ,Gomtiik~io Jd~l.~s Reinas>,:, e !Sepsd.Ià nínios ; 
.:..e,.aJjJ.bi4P~ -:!us Cm~~g,e'd0JJ.!'l S I<) •l?il®i :e..:.aor.;eSc, O~tnrido'J.·es ~; ~ il nizks ,J~1millis .} F--eS
,_soasr. ,;.J a"'qutlm . o ~çd~hec;:iimf:'illilo Jd6s1I:e ;.~:ll'!:a:á ~~Jil:j: e:f.li€er ,- '1}ne ID :::~.tn pi'ãú~, 
_ g,:.u~rd~mt~ (e , f~ao Int~~:tta·~C II .U€JCtH:A ... _f)JIJ.t, .e">gU~·dar, , iCOI'llLO.f:rieJJ:a. s:e >e·~ 
'tét~ ;-.l ~s:~P'l-· dúv_idfc!,~.: {9u9em_hargo:'â:Igam '· bào ~:<~b~fantes •q~a"e\SqtrGr~'L'éis-'~ 
~l;v;a.J]a_S , . ]iecretosJ~r ~11J I{es~1~oe.:s ·e:m · ~rorrt1iél!IIIOI;J 1fGmq.neJt~sb se .teefe% 

.. Pai;a.Jl,f?§té -:;effei~~ ~@ItQ.,§ll\e ' IJei .p@i:-ilér~';adiDsJ , ' !O:~ e ~e:·dlrlles :fi:ze~se ~s<
·..p~-çial:.,t re• e~pues$a_,Jneuçã:ti>, ; .ncaird.O Gfbàs JS€nmffire ,r:em zS"e1ll r~igGr : E a{} 
Doutpp-J ~~J:Emi~ !J.1r1-!I~.e ;l'];e · Af@.dr-à.U:e:rEhs~l~hl>de~.., Ldlt> IM~:U JO.idns~~~o-, : 

. .Diesem.qé;ll:r;gfl.dpr Ào ara.~~; Oha;n~H~r -:Mor .do, Ál.eJUOJ, •O.rdoo'~ ..j ' 't!}~€ \fl fa'
_ça Pt!<l=>Jjq_ar.r-·.na- Oh~~oel~r.ii:ar; ~1'egritSMr tem :OO<llos mdtrugàíJ.·es J; . .fnítl~ rsé:cosi. 
~umão .,r.!'~gris·tar ,semé·lhél!lílb-es A.lvár.ás 8 r mo 0xiilii:vLse:J.l:em~l:tel·á.Jpá1! .CO::~ü 
.R,e9:l. ~rcYiiv.o . ~ª .a'PJ.;r~ ~db '~ombl(i) r daruclo 31ilcv. U'>all:a c:OO t.d~ · .Noss-a-:l ~~lhórlt 
da Ajuda em quatorze de Março· de 1780. (I) ;:::::: Com a Assig-ná'tY!Fa-~ela, 

' Rainha, e a do Ministro. 
~f\)-'-'~ { . )' .. • ,..:_ -~) ,__.: )' '?J .J.-r •• ' ~i ·l~ ... ~ 
!:> C.~--' !R~.fJ.isl. :1.la~,$:e_cret(JiTJ..iat:de (liJstaJlo ,dos:v'N!eqo'rtios do Reino 

~ , -fl!i) ~fv'J'l;e tV\L. das .Géntas:; . .dlvar.ás.,'1 e .'R"áJentes ajot. 
~32., e Hnpr. na Impressão Régia. 
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.mà data. Ar methodo, fórmula,- :e ·diviElões.··dos' Lívr-os 1c!le R~g:isto ·de ca .. : 
da: hum. dos~_Regimentos de Infanúerié!J ~ "CavaJlaria,, Artilh.eria , e ' l\1anf-. 
nha que constituem o Meu Exercito,.. Não' sendo. nüssiveJ ·C. Il:l \2 _os- ll.t"<s ü,.\ ? ~ \ I .f"' , J. , 

nados para -os ,_Assentos; e Registo d.os -.R:egánien;tll},s de· Ilntt<!l;lUepa_; .t;•que 
·naqueHe· ü~mpo s.e achavão .redtizid'os•r npelo , .. GapÜ•ul~ ·-Pômei~·o \c.J.o ' l'~~D vo. 
Regulamen.to, ao número de sete Compélinhias , 5ejã0 ag_?.ra s·tlfiiei _ fl'.tcsl_ 
pâra .admittirem as dez·, de que pr . .ese:ntemep.te se C-0mpõe,_cJlda,. .Rttgi-: 
mento; em €onform.idade do Decret0) de· yinte .e oito . .de Agosto cl:e f.Hri! 
setecentos setenta e seis_: 1 E que em· to4os t OS sobr-~di.Los Livros .ha.v:ia ~ll""' 
perfluida,~e rde folhas ,, que só .. ·senváão pa:a faz c:llos mai&, .... ",<ihunCils~s ., 
e menos ,nmnuaeil, e commodos para o. seu· frequeDtte, e ncée~_ái:io U8ü ~· 
Ao· 1nesrno tempo que. devendo, na .fôrma: do Paragrafo ~ dezoito da s.00l'<=;'J 
dito Lei_ de nove de J uJho de mil set&centos sessenta e t11es, ~m1sta.r· da 
~ivro de Registo o lilÚmero , ~ e.stado dos. EnfBrmos ele cada, :Reg:irnESn'-' 
tó.,1.faltavàoJlilOS mesmos Livros as; clüri~õe.s, e columnas ·, qlile de .i.i4o ser""' 
vir para as Baixas, e Altas· do Hospital .; por cujas.Baixasdicào .cGs::,un_, 
do . os .v~ncimentos dos D.oeJltes , q~e.r·:nell e tpuss.ào 'a c-ul.·ar-se , erTt q!Jan ... . 
tQ se J.hes nào dá. Alta de -Promptos: Para; t@CC<m:er a todos estes 'inccn
venientes, ·que. a. p1"ática, e · ex_per,ien~ia: t~m n;~aniJes~ado : . Sou Se1:vída · 
declarar, e modificar. os sobred1tos dhus .Alvai~as, na:1mane1ra seg·umte. 
, I. Determino, que o Livro dt:·Registo de ·ca~a ·hum, dos Regi1nentos 
de Infanteria_, que pa;ra os ,Assent<i>sJdas sete Coiil'JJjila:rnllias, a que fieárào 
redl!l.zÜlos,pélo Novo estabelecimentoi, consiav'·ão de cent<o. ·e vinte e cin~ 
co folJias jnteir.as, e completas, se compunha d 'aqtti em diante de cento 
e trinta .e cinco folhas :i.gua;lmente completas; ceri to e trinta ~ huma com 
as me.smas casas, diviílÕes, e rubrícas, que antee,eólentemente tinMo; a 

· sCJ,ber~ _as .primeiras dez, folhé!IS para o Registo dos (J)fficiaes de cada R.e
g.lln..:ento·, ficando ciiíoo _casas em claro, para cada hnm dos primeiros v in~ 
te e d.ous Officiaes, e quatro casas. para cada hum dos dez ultimo's , a 
fim de sé potierem negistar os que succederem buns• aos outros _pelo de
-curso do tempo , que d,a.rar o Livno , sem se confund1r, ou perverter a .. 
mrdem das suas graduaçõe,s. Nos versos . das ditas primeiras dez folhas se
rão como até agora~ registados os Conselhos · de Gue~ra, em que se não 
devern J Fanscreve.t_ as. Sentenças com .toua a sua extensão; e só ·sim a 
su bsian._cia dellas ; por ex em pio: A bsoluto , por falta ' d·e prova , ou pela 
defeza do .Reá, oucondemnado em pena de' . .. . · . E nas Observações: 
Conjir.irwda ," o·u rev.o_qada , ou alterada , abselu.to , .ou condemnado o R.eo 
em pena . d~ . .. . . . por Resolução- de .. ... .. tal mez, e anno. Bem 
entendido , que este Registo se deve fazer. logo que o Réo h e julgado . no 
seu proprio Regimento, ·e fica servindo para patentear o estado· actuitl 
do mesmo Réo, e para se refor;nar o Processo, no caso de algmn. des:
caminho antes da sua confirmação. . _ 

. II. As treze folhas seguintes servirão para Regjsto da Compal)hia do 
Coronel; e para ~ada huma das ne>ve restantes C0Itlpanhias ficarão re
partidas 4oze folhas inteiras, e completas; de sorte, que ás .Companhias 
dos Coroneis ficará . competindo sempre huma folha. mais, _por· cc;mta ·de· 
se dever incluir nellas o Peqaeno Estado lVIaior do Regimento ,. . na fót
ma do Paragrafo segunÇI.o do sobredito Alvará de hove de Julh"o de mil 
tetecentos sessenta ,e. tres. No titulo .. dos_ Fiadores só se devem escrever 

. os que se ad.IJJittii;em a,os Solqados vo1untarios; ·l!'orqHe acs- de R ecruta. · 
&e não po~m pedir, _nem elles. os deve·m dar~ No . v.~!só . de cad~t.huma·· 
das folhas- 'd0. Registo ~as Companhias, em que haíiia- doze, ou treze· co
l:u~nas, .par~. s~ .notarem . as B~i.~as ;,_ e Alias clas Lice.n.ças; )iaverá <i!la ... 

• Kk 2 



260 

qui em d.iwnJe qua'Jt@.t~e .collilmUaS:.,A dias ·.q~aég QFtO ~eivir1f0 "'J9a7(\• aB::' DOlé1iS 
ci.as Lice:n~as' e .seis .p.ára ia:s aos ~ld.al<ib1)S . doent~s · 'Jl(j)"Jilospitmb~> FLqua.u" 
do. succedet que al.g:t:r:!fi Dffi~ia!~ passe r·a. oti11ar_o~...se .. n(j) H<!tspi~ta:l ._,, s.e- l_:h~ d!a~ 
rá baixa, e altra. na Casa: das _ O:õsellVaç0es. ~d@ se\J. respe.ct{ívo: A-ssento. ·E 
as ;u.Itimas . quatro ' folhas·, s~rá}bru;m~ .. dlé doz~- oasafãu, ;e no.ve ·divisõ.es'-ca'dar · 
lmma, para ·FegistQ cfGs Ça:v;ald'0's tl10 Smrg;ent.0 M.ó:v, e Ajudante: do Re,. 
gi!Dento; ,out'Fa 1para ~ .cm'ga , .. e, descarga ,m_o Abarracamento ;·i ouü:a pa:i_ 
ta a do A.rrm~mento; e a quarta-r e) ultima rparai a• <il0 Fardamen~o .. , cO:i 
1no. s.e observa nos Li:v.:rps cle RegiSJt(i)t dos ~a·g;im~n,tos de Ca-YaH~tr-ia>.-·~ 
, IH. •C<Sím esü~s .sé p1!aiiaar4 OJ\ffi@sma' ;' só eorp. a tlifferençal, de ·quq 
os Ca-vallos do EstQ.d0 ·Maie!r" sm·ã<!Jregi~tados • nas treEl folha:s ·completas, 
que s.e Seg'tlii;rem áS< pr~meir.as dez., . CJU8 • deVJel'll servir de regis1J(!) d®S Ot:.. 
fioiaes de ·P;:tten.te, e tP.rimeira' Plana>< Que-.a C01:npanhia do Co1:ruiel. se 
J!egistéJ,rá- nas sete folhas · in.teid-as , ·e >segl!l-i~es , e cst,Ga!va,#IDk deJla· l'l.as 
eincoJ,,·que pw~a issQ) v>ào dscéj,da:s 1 a ·que> se.aOI~r,escentar.àe> ·no~v,ersú. ~nai8 
duas, casas:.. tÍI!e D0'\(ie. div;i~sÕ.es cep.qa rhli.p;Ja ; para tfiib:à.reii\ -d'Cize: ei;r<c Ju·gar dfl 
dez , que c,ada fo.l.b:a continha anu~ri<i>Jim~n.te: K ea:da hum a da& outrag 
sete Companhias fieatão competind<J seis.folhá's. intei·ras ,- e compl~1ias pa., 
t:a Reg.is.t0 do·s S0.fdac.l;(i)s ·, ' e cinco· :pa:ra. e> dos Cav.allos ·da. me§ma: C:onrpa .. 
nhia. :N0 fim dra .. oitava, e uli~m<l:~. .Qg cada Reg-imento hav.eráJJq\la~JG) fe.
lhas inteiras .pàra o Reg·isü) das .1\t._J;uhições, qu'e }hg~Be~~tencem ; a, sab€r: 
ll'l!l.ma par~ o,.J\bar11areamreato i e. 1Juocr;0'mais que J:h~t pe:vt.enoe ;, 0utra pa..; 
l'ét o; Â1'lillameBte:, e:J tudo.. o ·que. 1he .respeita~ ; outra pa.ra. o 1Fa~·da.Jln.en1ie> ;-. 
e a UJlÜma. pêllr·a • a:s 8:e1las , e todost os -mq.is · Áltreibs.., s~gu:rído. 1as ~RJubr-i..;. 
~as, que nesta pa!'1;e tinhão os Livros' amlt;ece(!})el}üs, em <!J:U:e :són1-ent9 
:4icão reduzidas a qliladirQ. fO!ihas q.s dez., que in.utilmente :;ro, 1h'€ ha,Üà@' re .... 
partielo : E nesta f<f>rma: v.irào é\ constar 6§ l.iv•ros d·e Reg-isto dos ·Regi ... . 
1nenü3s de Ca_v;all<wia de cento e seis foUuas; .em lugar <il.as oe.ntó e e:ü1~ 
eoEtnta e cinco ·, qu..e atnteaedentem~:n.tg. tinllão.' 
- IV. Com os Livros. de Regist0. dos .. :f\e~imefil.tos. de Arti.Hu~ria; ~et ob
s~r.v..ará o mesmo .respectivamente, . que .. :f.i.ca del!eirmJfiad<V pm•a: ~os d~ I:n
fanteria; com a unica d.ifferença, de que Has pr:i)n-eiras dez follkas, quet 
deVIem servir .para o Registo. <il.os Oificiaes cle 1\ ll.t~mt~, , · s.ç dei'Xatão- qt-l'<t
tro easas em olaro para. cada OílJ.ciai., e c.t:~;,ss ... paFW @S dous ult~ootls : Qu0 
parq a Cpmpanpia do Coron~l ,. em que deV-e ser reg·is;tad0. o ~l?·ec1ueno Es .... 
~ado Maior do Regimenü;>, se ·destine.j.T>l., 0ito fol.h.élls Íllvte.Í!l!a&, e c~mph~~ta~, 
e sete para cada huma das onze restantes Cc;nppanhja~. NeB~ia fól'l•íla, vi ... 
:uá a constar cada Livro de noventa e Jil.@;ve. folhas' inJeiPas , e cenb:~l'e-t.as., 
em lugar ~e duzentas, qu~ ante.cedel!l'temente ~üll.rào. · . . . . ·- ' ~ 
_ Vi. O mesmo se @bsena:J:a t;:tm•lr~rn emn os-Liwos clleLlte-gis4?6•~<ft'0s. Re.-.
gimen.tos_ da Marinh.~; cçnn declara~ito, que aos pri,meiros ·nove. O.ffi.ciae~ 
se deixarão quatro casas em claro a cad;;t f.N!lm ., e tl'es a cada hum el(i)S" 
~útro.s ., q.l,fe. d.evem se:ç-regis,tael~s J1'as p:r,<im.eii!!as dez folha~s c;lo Li,vro: Que 
para a Companhia. tiro .<Dor.ii>nel. se d.es.tinem- oito follias, e- sete para céllda
huma das treze Comp?-nhllis. Fe~ÜtBte$ •. EJ ne&ta eonformitiliade- ~il'á ·a:-cGns
tar cadaj L:í,vro .. de Registo de ee.n.t~ e treze falhaiS , em lurg·a:r de- ('}lt~ .. zel'l:-
tas e. tri~ta, que · c<Dntihhão anteeeden.tem.@nte.. " '•· -

VI. ·Nesta fórma Hei. p<i)r dedaiFa:d€ls., a.refor1na&Qs- 0s·sob;1,3,edl:tes· dou~ 
Alvatás. de. no:ve de ,J"ulho d1e miJ..... setecentos se·ssenúa e· tres , na .pa-Fte· só-· 
mente, em que IJO:r. "esite: vão expressamente alte1~~s, , ficaooo· em t'l'td& 
o. mais em. su'a forçw, e vig<=>n E -'M.ando, que em tod'GJsJ, e ea:elà'- finm· dos· 
~inos de .Reg-isto, ql!le 'd'aqui. elJ! d·ian-1í0· se formar, e-djs11P-ibti-ir-- alés· res .... 
peoü~os Regj.lllf:illtos., ·se-lance. este -4\.Ji\ba.fá .e.l'I'P f~nw de elltfe·~ _qu-e-tam-~ 

.. ,_ 



~m !'e ntand'ou J!an'<7a~ ·n1Íiiptil1leifaS' ' foHIÍISi 'iff)s 'rtreftcr~niãos ~i~o~~ ~~ 
com tudo interromper o núrnere, e integr.ida·ck>dellaS' ;· tun•ro =-frca- ·ct:e'ter.:! 

minado. . ..._ ' .. i . · " 
· _E; esffe sé OOntpl'~r_á:, .cófut)t}:rél)ê se:' tJolffem1 ,' sem: tftí'·vfda· ~ Otl em·-

bargo algum, qlfatquer · f}1:1e ~ellà-se}a~ 'Pe.ró q1l'e: Mà'!'l'dei aos Cor.s-elll'eiros
do Meu Conselho de Guerra ; Deputados da Junta dos Tres' Estados; 
Presidente do Meu Real Erario; e a tod~;>s os Generaes CommaFlda!'l'tes 
das Provincias destes ReinoS'·;- Tri'blltta-ercfe Justiça, ou Fazenda;. Offi
ciaes dos Meus Exercitas; Governadores das Praças ; e mais Pessoas, 
de qualq,uer estado, e ~o~diçào que sejão, ~ue cupprão, e g,9ardeiD, é 
fuçãe ioteif.ámente cerripTir,- é ' ~dM-f: t~·d(i}t .s ~;tlfe lné'l.let seJ cuntê·m; rtãh· 
ams-ta-n-tes qu-aesquer Lei:s, .~dena.~ees:, Regitu1~nti~&, -JtPv·<l,..M ,, t)rovi.
sêes, eU' C0stamés enP cP'I'JtrartóJ, ,Ipflrque• t'êd'il>s, '.e 1!(!)'dás · p~rat ést!e> e-JfêÍ"' · 
t-e' êÓmente Hei• JllGf' lderogada'S'' de ' l!'le;~ Mtrtul..·P'r@prir(!)l, 'ÚeJfta· Sbe-rréia, 
e.- Poder 'Real?, como se de ·e;ad'a httm ·.te11l'es' , ~ ~Ua<S! fkesse• aq U'l; espe4 
ci-af mençàe; sem fil·iDOar~o: da onet~n~~'\ f ·qw\ àS~JB<. 6 r-eq.UéT.·· E e·sett 
val~r~ cem'<> Carta1 pâss3ldla- p'elanChánceNttr ia•, p~s'tio gl!le' por' 'éJia ri-ãó hif 
àé· paSSa' F , e (i} 1!1'~ at Sé>U • elfêi f<P ::h~· ~E!' tilluPar ID·á~~ ~~i futu'lb -, ~- de:• ltltiÍ f!olif 
annes, nãs obSJUat~tes á~r. Orde-n~'Õ~~, ' qt.r.e a -co~tn1•ri~J'. d'el!ermJ~ão1• Da·do> 
no Pa·lacio de N~ssa- Sen.lier-a -~a ·Ajud~ t>rf1 1'4' dfe! Abril' de .1'1'8'0~ = Coll1J 
ai Assignàtura àad~a-inha, e.. at:·d:C:p Mi~is1!-re..- ~ _ · 
. . ·r . 

Rr!giiSt~ nV.Zl ;81rct'étaf'z't!f 'tle B~afl·fl dds1 ·Né!J(')'éia~ Est~ 
!feit-os-; e' da• Gu~1-a ' fio · Lilvl 11. G: d(j~ lJe-cretos , e Al-· 
varás da C~ns-etko--tle· Gu'e17ti ti}ol. 781., e irrrpr . na. 
lmpr-es.sâfJI Ré!Jia. · . - , 

'1! • 

J' 

' . 
- , 

Sendo~-M·e- p?es-ente•, qt:re naSJ iw~~-s-:d~- Jüfzq d·a· Oo~~, e c,l-os Aggra:.
vtos cla (Casa: d-a· 8uppl·rcll\-"à'6 ertt'J'ára em ·dlivida, se os t\~istadbs~ Ô'á' Cbm-·· 
pan.bia chamada d'a· Côttfe, crea'da peto Serrho-r Rei' 1]. Pedro· H .. Meu 
Bis-a-vo·, e· c0ncedi

1
da' por ·elle- ái Dign1rd1ade Fdofàlc do Crato·, fem por'seu 

Juiz Ofd~nario o dbS' P'riviJ,egra!de:~s d'a· ffe]i,gfão· <fe> -M,a·tca rra· rbesrhá Cd(• 
te·. E haveada-sé' mostra&> na' l~Hnli•a .Re·a] P!esen:ça·, que· a · competen
cia. do Jn:izo dmr mesmos· PHvHegiaoos- a respeito db~- ~fisfadbs na refe-• 
ri-da' Gmnpa'whia da 'Côrte er'a consonante·, e• conlbtme ao· f"spiri'to' , e \ Je-' 
tra- 'àl!ls _ptivil-<"gios., e· era·~·as ~ que ye·Jbs·Sérrlrores-Neis Meus'P'Fed~·c'esso'reS" 
flkão1 edne'e'd~cl'~~t á IJiesmll Religlao, ~ qu~ .Eu; ho4.v~· por· bem- nPti'ma--' 
mente confirmar pelo Meu Alvará d'e' 2'5 cPe J11lhb; cte- J-7 i 7; 'Sbt.J' Skrvr
da decl~rar, ,que _ o referidg Ministro, . cpm~ CQoserv~dor geral, e Juiz 
Ordinrar-io àosi Privrl'egi'os: .da" 'dita· · R·~h·gilá: e- Otti'e,n·ân'ç'as de lia, o be 
tamb~m púv;a{ivo Ôtl~ Q'IHci:a·es e' ~blilati\J'S' d'á dita' €or;tJpanhia em toJas 
as causas, em que forem âo'fhoteB'" otrRé'os·, sem qile·pa'J:a . lbe ser guar
dado esse Privilegio, seja ·necessario mais . do que mostrar certidão das 
suas Praças, e Matriculas. E para que sobfe a competencia do dito Pri-. 
vilegio não haja mais controversia, Mando, que este se registe na Casa 
da Supplicação, e della se participe aos Juizos, .a quem tocar a sua in .. 
defectivel observancia. O Cardeal Regedor da mesma Casa da Suppli· 
ea<tão o tenha assim entendido, e faça executar .ne~ta conformidado. Pae 
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)á~io de !Vojsa Senhora da Ajuda • em 19 de Abril . d~ 1780. ~ Com a 
Rubrica Ae ,Su~ . .J.YI~g~~!~~e.. . . , r !J ; . , .• 

. , Re_qi$i. no ~iv. J 8 .!Jf!- : Supp~icÇJçáp pag: 287 -pePs. con
jqrme, os ~anusqn'ío~ .de J~; d'e Mdla, Fret're~ _ 

J 'l . i 
f .. ~ ~ ._.'-(;h,~·' 

• r ~ n 1 ,,, H· ;~) ; 

EU 4 · ~A iN H A Fa~Q sáber ·;~E>~ qo.~ este Alvará virem: Que .sen
do-me presente o_Piano -da Oivis~o ;, ~ .1Translação .das Paroq ui as ~a Ci-, 
clade.. de ~isboa, a ·que p.rocedeo p IIJ.ustrissinw, ~ - f{ever~n_d.issimo em 
Christo Padre Card.ial P~triarca, :.ni:e!l como Irmão muito prezadp,_~em 
execução das Letras Apostolicas do Santo SS'dr.e B_ENEDICTO _.~.IV., 
que começão = etsi Ecclesiarum :: . e:Kjpedidas á .(leal lnslancia d~ EL
REI J.v,l .· u Senhor, e P~i e!D -dezeop~~ .. cle Agos,ta _ele: mil setecentos sin
coent~. e seis; e -pelas quaes se lbe, ;çoucedeo -toda . a, nece§saria J u-risdic
ção, para que aquellas Pa.roquias; Collegiadas, ecoutras quaesquer I_gre
jas ~eculares ;. que ·se acha~sem Mruinadas, ou t~ituadas em Jugaresr, que 
servissem de detrimento aos seus Parçquia~os, §~ tnft;Isferissem para o_u
tros lugares mais commodos, proprios, e mais dece-ntes: E havendo-ma 
constado por seguras Informaçõe.s, que. p, sah~edjt~ Plano s~ acha distri.: 
buido de maneira, .que cada hum d9.s P.arocos pód.e .. conhecer distincta
mente as suas Ov.e.l.Píls ·~ nutrillas éom o Pasto Espiritual , e acudir-lhes 
com o frequente soccorro , e prompta ~dmini,traçí!_o do~ Sacramentos 
que são os objectos substanci~es , e · indispensaveis das Fundações , ~ 
Translações d.as Igrejas Paroquiaes: Querendo cooperar para o Benefici() 
commum das sobreditas Paroquias, e Moradores da Cidade de Lisboa,· 
pelo que me pertence, como Soberana, como Protectora, que sou da Igreja,. 
e Defensora .dos Sagrados Canones: Hei por . bem, e me praz approvar , . 
e confirmar, como approvo , e cónfirmo, o r~ferido Plano em todas aE~ 
suas partes, clausulas'· e expressões, d_~ ~apeir~ qu~ .~elle se cont~m ~ 
e como se de cada huma dell~s ,fizesse expressa, especial, e especifica. 
menção: E Mando a t~das as Pessoas, ás quaes o conhecimento, e exe
cução ·do mesmo ~lano, e o cumpriment«;>. deste Alyará houver de perten
«er, que o cumpl'ão, guardem, f~çãp _cumprir, e guardar inteira, e in
violavel!lte: E quero que eHe val)la com~ Çarta . .feita no Meu Real No
Jpe, e como se passasse pela Chancellaria, po.sto que por e lia não haja 
de passar, e o effeito del)e deva de durar mais d~ hum; e muitos armos 7 
sem embargo das <;>rdenaç(')es, que e contrario determinão. Dado no Pa
]~cio de Nossa Senhora da Ajuda e~ , 19 de Abril de I7so •. = .CQm · a 
Assignatura da Rainha, e a do . Ministro. · 

Regist. na Searetaria ·de 'Estaif,o .dos Negocias do Rei~o 
no Liv,. VI. das Car:.tas , Alvarás, e Patentes ,a 
fol. 61 .. , e Irrtpr. na lmpreisáo Re!p·a. 
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":EzarÚJ ao.--D{visáJo· e--Traslaàuçi:o '.flas Pall'tJrjuia'S -a ~t-'S'e/ r~fer:e (') Alva,. 
1·á antecedente. 

t:if'.~} 
I ~ .. 

i' () 

Fer.(J~ila~.du.s I. .M4ser.:a.lti:t>\Jre .D~~·ihll Oa·rdif.l<a)i-s P-at-r1;al~é'liJa l.:í'SbofletJ's-ís ~ 
A todas as Pessoas Ecclesiasticas, e Seculares, que estas nossas Letras 
virem, saude ,-ehen~tã6-. 'Fa~emps-~íber 1 JCfueose.Jnde:pr-esenil.e 1á·RAINHA 
Minha Senhora, que a divisão, e mudança de limites das Paroquias da Côr
te, e Cidade de Lisboa4, :a •q·ue ~ prOOIE!tlet> ·:JO~ a·f\no de 17'70, em v·irtude 
daCarta Régiade 18 deDezembro del769, ,seachava incompleta, ofie
receri'd<iHse :por essa lM~'l àJo-iJ.um r<Jl~trell<Ít~, ·ef>;r<!Jpet~ona&o mei~ pa ; a se re .. 
aedi~rem"Bigums •inaonv.enien>t-:es .,.~que a P'r~ilica' ; ·e-a -expederiéia mostrava 
f.ra:ve-t llil•aJsObrJ:lcl'i':t a ilivisão-: ~mr::ren~ ~ mes-ffia SENHOR~ ~t:nct»1'rer pe
la .su•a pa,rte , . pwr.a q<t!le.se· c.o~clu~sae ~, ~ lzeJsse' bt~;l'll·a-na>Va ~tvJ:sao das :P-arn
-q~ia-s oJ;e;Lish<'Jafl ~pol' lse--tereín arr.o1p&d:o, •e.;oonlfan~1& os fle§t~i'Clos tle hu· 
.mas.nnm-·1(!) Tl3rr.Je~mo:to ;.ao ·Jpt·lmei:r>(ll.rdé Nevetnbt b -de· ~:75)5, e cresdâu a·.p<Y
Vt0i1Ção -~de ou'tr,as em grarnrde ;nÚmttl\(i)r de,_Almãs _~ IJiilO'i.a mesma SENJT:IORA. 
.se·rv_i'<d!a significar--nos, 1q11e ~s~n~bee~te ib~~eó.io ·<b Nossla ·eomJJertencü, e 
~ 4nisdt-cqão , a podiMnos pôr 'em .e%:efei:tie , iptlra-q!le ·reguJanêJ'I'.H~e com 
~Mista,,' e poss.iiV.e•, poo;por;çãb 108' «)jimÜt"s ~'<l~Prefef-ftlas :P a'!'oq'U'Í'ás, 'c~ssás.seril 
cs iillll·'c:orrY.l>na:e.n:tes~r - qll'é - se ~n.ebGtr-n.vãi0'~ E >d~ejan:<Jo 1'~N)s éon;fo-rm'lu-n'os 
. em tudo com as Piissimas Intenções da RA.:IJNH·A (.Miflha Senhora-:· 'Piou: .. 
vemos pol' bem nomear ao 'Conego Manoel Joaguim da Silva, Juiz Apos
:ti<>J titcio ~ e.CGuimiss-JÚlGI Oet>~a.t!lo . d:a G1l_-;I~;a. L~ - iEt<Si E celestaru:rh ~ expe
dida pelo Santo Padre BENEDICTO XIV. sobre a reJedifi-e-aç'i'io, e cD~ · 

, . lGca<(ãO das Paroquias, e Igrejas desta Cidade, cqm o Régio' Bt>neplaci
-tro> :...&a mm'Jilila ~ @Nif..li0JR A i, iJ!l.afia tat~sisti.r ralesla · dli'cv isão. ;' >t;'lle M hod'ãt-pps t:'l
~eq: í~~ l e:-gámc!Gl. ·ned;J:e :1/or;Jos- : os-p~~r~~ fb.e-Ge5sbf.!Í0's :'.)E -de:p0'ts t:le serem vis
ttos , .o-onfr..@!R'dl ados ~s: lferrer.l'~s~~ ou.\ritll~s t@S· ; p~~<Hros: ; g üe' pne'Stá-rão 'os 
se us <?e-ensent4Jl.ent'OS, 7'E!X~e'e-.j:xflo li1S :P.~io es • dê~ ~-. ' U Jii-ãe, -de $ab1tã . jusfa, 
6-.er:'5 ;ili)ãci)-' d'fi :R~a51li; fe ~os N~;g..air~s) dl: .$.' ".(il'<l'?~\~~ tle 8. ' Jo~é .J? te"al$.uo~ 
rnaJs, que duv1darao ass1gnar as respectivas dJvJsoes das sM·as .. lJ>aooql'JJrrs~, 
com fundamentos· menos sólidos, e razões inattendiveis, por nã9 se lhes 
tirarem, ou desmatrihíttã1etnHfrtl;!los• &:lg-..on.s ~r~aés ,, !nem· -àizimcrs 'pr edi aes; 
mas tão sóml'nte os pessoaes, e sacramentos em tão pouca quantidade, 

. que sendo de hum as Paroquias tão cheias de Fógos, e Pessoas, fica me-
nos ponderavel o prejuizo,~~..e ..... al~egão~ "p~r.i.sso usando da Authoridade, 
que nos compete em caso tal, sem embargo das impugni:içti~s , _e dúvi .. 
!I~s citlsitn-ifi.ca, fu.tEisl foo~ ~f~r4das: ~r.e~os-, ã~si~na'b'fds}P~~a ' de~trictp d~ 

-cadnd1w~a Mas Farbqt~latLde. lbrsboa-- o- sé'g-UlbW: ' · " 
''199 t·!_; ·:.h)GC( .,f) c,.; ... 111 "1~t ~ t fJ 'J !8l· 1,..JÃ9 8:.. ,l ~ """!J {~f · ..;~Jt' 

- t • . • 

is ~IS ... ·fi~., {.r; ~:Í; ~ : ';· ~: -..· .. t1":,f1 ; : ·t.ft10 u . ç,IT H. -n j : 

_ .. t n~i. rb ,1u~1 :;11 o;: .... , ·b :a: .... ~ .. ! _b:~.L~ _, ~J . :1 !;It 

h~"'~Ji?7 . L .• nl· rt. 
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Fregue.zia de N. Senhora da AJuda. 
~ 

O Destricto desta Paroquia será o mesmo que até agora possuía, 
excepto os habitadores, que ·morão na Junqueira desCie a Travessa do 
Saldanha por huma, e outra parte até á Rua direita de Santo Amaro, 
porque fica p~rtencendo á- Paroqüia de S. Pedro.; - J <;;~m. -a R-úlmioa · do 
Cardeal PatnaTca. · , . 

Desta Paroquia sE:' desmembrou todo o sitio da J unqueira, desç)e 
a Travessa do Saldanha exclusive, Calçada de Santo Amaro , Rua di
reita, e todas as mais daquelle continente a:té á Ponte de Alcant~r-a ·, 
para ~ nova Freguezia ; d~ · S. ·Pedr.o; .tra:nsmutada do:• Bairro 'de Alfama. 

i ~ _ ?, • to ~ t • • .~ ._ f f"' (o .i 1o v I , ... t) ' ' 

Conta ao presente 1 $.~oo Fó.gos ,.: e -7$.84-3 r !ess·o.as, 
;: r. ,n ! i . ~ 

i· Freguezia· de -Sa·nto -Andr,é-..r C:'·' t' 

• ~I o : i J..1i l. 1 ,..f f 'i o • o <oJ I J ! ... 1 

. Começará o des·~ricto destp· P.aroq1uia , : sa.mi.n.do-- da p.o.rfa da '•lgreja 
,para o 1-ado,·esquerdp ·;l·té. o .8ecq dos . :Cabras.; ·re.trocendo ao principio da 
Rua ·dos C~gos pele _ la~o direito. ~ ;en.tr_a ~ ne •Beco· da . Lag•e por huma ; e 
_outra .p~r~e, , sób~ a. Calç·.(}..Qa do l\1e~ine D~Qs, ·e Beeo dos Fróes, e des
ce a bpsca~ a , 1_'rl;\v.es~Çt do -; .A.ÇiillJg1á.e por- ambos os Jadqs, e a :Ruá1 direi-
t!l ,. qu,y ~ai; para o 41~ço de .SaAtõ~ .Ajnel.r.é, Galçaí:linha ~ do ·/fij0Jo . ..: tsutbirá 
a Ca,lç~.da; da Graça pelo lado esqw,erLd§31 , d~scerá- p.~toCaracol até .1á ·Car.~ 
Jeirin~a, ou Rua, qoe .vai. pÇtra as ,OI:arias •;,·e'j spltando sobre 0: ~aclo es-~ 
qu~rdg até'. ~ . Ca~çada de Santo.Aodr:é>, hhe pertencetá boda. por, hum ,,·e 
,ouiro l}c~o . desde .a R'ua lda Am~ndoeir3 para . ci~a 

1
alé; i l!l!timr .PtopF:ie:. 

da de., _ sj l1;1 , 1~a e.9 t_ra.d,a_ da Costa $io .. C11steHo., ond~, l fióa)jz:ar-á~ · · : rfJain -, a 
Rubrica do Cardz'al •Pat'r-iatca·. .· ?"r.· r"' '~' "'í! r_)r' ' ~r. 111 • • h u l - ."\ 

..., .. í • ~ ~ 

~ i :::. ·::. .. .. ! L f .. , • -, ' .r· .. j .: r; . ..; I.:- 4 l ; .. , f 'v 
. _Ç~n.ve~ho com a. demarc<,i.Çàl;) -supra ~: ~ O ·1?-rinr : .Manoel Hen:ri~ 

_que~1 d~ A!.rneida~: .. ·_ i•: -1 ,;! '• • · ·t::-··· ~t 1 ~t r'H;·; uJ·· tél J!'Fí - h 
• • ' ! · ~ b . ' . f' I r 

,I l • _. f 1 ~ r r,:}!..} • li ~JEJ c;í. 1 ~ 1"!r.li 'l: ' -:! .,;p•)!8 .t ~I; J ('. /~ ·J(J1 

• . , .!~ esta Pa.r,O!]Ujê f);e r.es.titt,Jio. ;Q : se.tJ. ,)Wt~ig~- HréS-fírli'clfõ ~ menu.s, alg·JJ.
.m~s Proprj t;dades íde : c~·sas nª (lua é: !lmS~J,v<adtH)i;;oe 'lil!lk: Riil:ru ,cl s;í Cegos; 
,..q,u~ se_ adjudicár-ão_ éÍ: •. lJMg·uez.i,a. cl1er&;ófe!i\a:l'~ J 1 g'l) ~iJ.l Eebom~e'ns,aJ s.e ~ 1-he 
ac~r~~~cH,~<2 \! o ~Ça,ra·col 1 <la .Qr:ma ~~Càl~']<l!a- de~J;tto ,Aj)d sé ;i ·e. -Gasas~un,.. 

J'o.-.a(! .A:~rc,o :..na .,ep_tr;l~a A~.JQõs tª. d.Q. Q.a,.Slt:py·o:, IHl tq ~e?€ofi viérã·o": ds P~r.o_,. 
cos resnectivos .... ' ,a.(, t·o;' · ··v i )!>::t 291 ~c 'J.:, n-uis;->G nf.lU· i-. UIJ b..;p - Bí5ffi 
~ • -~ J. •...o•• .- • - _. • • I c:; .7 

· L. 1 • _i .• i' · . u. e . ...,:;:;:; ~ "> f,....,! , 'làa <lCíJ'j:fl ~uJaJ u .sbi; r:" m~J" 
• ::o ,. Conta a,o ·pr~f:!eqt~ ~6 .s 1Rógo~ lf eo l:,$:e~~H.e~>sa;as _ a9h liO • m~,.e·:.Íj 

.., 1 1 "'' i f
1 

'1 • !::Jf! tJ ', .R2 C) I'- 05r:.s-?.q'l ~a ,:dfl~{UI_t~ - ; ~· ;..Lf. 

• ; ,_ • ...... • ...1 '-
1 

_ ' ,.. t ; • 1 :.· .... • {j ~ • o 1 s c1 ::! ~ ~o u ~I ~i) u l l, t a ::. -I<. , ~ ~ ~ ~.....-- 1 

_ • ',. 1, F._i·egu,eza'a;.g,o.s;; Âlajj,ost osiuts1r; o I 'H.l91Jc:u zun 
, , .., .. · ír'' ; ·!1 , • ·· ' 1··-• !fl :> lil: '1t ;::1 r.s s :1 J~::-qmvo ~rn o JP 
;r~r~ ~p_ri,.Q~ip)o ·Q; .d~~_t;.i~.t~;,i;~ta ! P~rmq.íli-a ~c.Sa~i.rtd@ Jil<rt~ dtrb ~· da 

Igreja pelo lado Occide~j.aJ da,_Ruar rdüeitlllbchi.tmpda/dos .; ~ njos. valê: ás 
Casas de Manoel Rodrigues Lopes exclusive, defronte do Paço clo Bem 
Formoso: continuará por .huma, e outra parte a Rua da Oliveira até á 
Cal cada de Santo André, terminando do lado direito· na Rua da Amen
doei'ra; e pelo lado esquerdo voltará para a Carreirinha , ou Rua , que 
vai- ás Olaria~ até o Caracol da Graça, e dahi por diante lhe pertence 
ambos os lados: subirá a Calçada do Monte até sahir na Rua da Graça; 
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e vol•tando sobre o lado· esquerdo até ·chegar á Qui r:~ ta, .que na Estrada 
de .Penha de França se chama do R.a,bo de ~urro, ~~tsce pelo mesmo la
do esquerdo da Estrada, q~e vem s.ahir junto. á Horta : dç·s Cond,es .. de $. 
MigueL, a voltar por ambo~ os lados para ·o C~m.po de Sa.nta B1ubara: 

- ~abi . i.rá buscar o P.aço d~ Rain_!Ia., fóra de-quaJ, lhe .pertenc.e.rá da parte 
direita. até á Esquina das. Casas, qu~ f~ze~p (r~Q~te. para o Campo ~ ~e San.,. 
ta A nn;1; e <la parte es(ijuerç}ÇL terminará. nas Casas · do M·etello inclu13ive; 
~ voltando pela Bem posta pequepa, Tra\leSS;l do Çpnde· Pombei.ro , oll 
Sol Martinho, iJá por .hum, e _out:ro lado, procqr~r:· o ~dro da Igrej.a_, on
de fechará a· s~a Gircumsferenlcia, ; per:tencendo-l'he. todas . a_s mais Ruas, 
l.:rave~s_as, ~ Beco~ c~mprehendi~os .neste .,.d.estTi,c_to., -:- Çom, a Rubrica. 
d P . l -

o Cardeal atnm·ca. . . . . , . · . J~ • ' · ·, • , 
I 

Conv~nho neste . Mappa. = O R:eito;~· Ft:<l:nc.isc.~ .. Per~ira 4<.! Silva: 

_ . A. e~ ta Paroqpia1_ se restituio. J!>a.~te• do seu _an;t.igo. ~estríc,to1, fican
do a outra parte repartida na Fr,~gqezJ. q ~e Santo ~Qdre, .d.e S. Jorge, 
e de N. Senhora da Penna, no que conveio o Paroco. 

r t ',.,. 
il .\ I •' I • '~~ 1 •;,. J " 

Conta ao presente I$770 · Fogos, e 7$673 Pessoas, eom pouca 
differen<ta. ,( , ~. !, · _ :.. 

· · Freguezia de S. Bartholomeu. 
. ' . . . ,, 

· -• r·t : . l r. · ! :,• :.. . · 1 ~ · 

_ , O De&Êrictq 1dest.a ~aroqui;a , ,qiJ~ foi trat}sqtu;t~d.a ~para . o süío d!l 
Igreja de S . . Bentp qe Xa,hrêgas , da~ 1Co.negos Sec~lares de S. São Evfla
g~lista, .começará no .\argo da. m~srpa Igre~ a ,1 s1~gui~do. a margem dp Té
jo até ao largo do :PQ>ço qo Bi~po cl~ p~rte ,,Op<?iden~;3L,:; ,r,etrocederá á 1,11es
~a Igreja, : donde,i!a~ b~sc.ar 1 a Q~,u z: d~s Veigas; 1ÇJ d.ahi por · hum~, ~ 

. çutr ,~ p,arte seguirá a ~str11da-,- p~la,qu.a,ll;l;gOr<J. vaÍjSahi.r, á, Fonte qoLoi
ro, ~ ~aqui .ao largar 9o Poço . aos .-Mo.uros ;-~ ~ }disçp~1rendo ·pe!a Estrada_, 
( da. parte OÇI Norte) que passa juntQ. 'á .Quip~a HAue foi dos Padr.es · Je
s_yitas, e, hoj,e..be de)os~ . L~itgeb, ~.ahi r,~ p.elo.lf1gol 1Sep~entrion.al ._d,a Tra
vessa, que está junto ao Arco da Cruz da Pedra na Rua êla Madrce de 

, Deos ., . Xab~egas , _ Grillas> a fi'~~~i~~ç. np ~!to ]íl:_rge,r~a .Igreja ,, c;>gde co
me«ou; pertencendo-lhe JUntamente tudo ó mais , que se cçmip re.h~nde 
D9 Ya]}·e d~ Ç.h~la~ '- F~ote ~o . L9irct qL~~ Ç~~Z .; P?<~ ~!rnada , e quanto 
fica dentro desta tlemarcação. = Com a Rubnca. c.fl:O.. · Cgrdea.l Pq,triarp;L .• 

· Convenho neste Mappa., = Q J?a~ac~ ~~i~ -. M;ig_u_~l Cpel~4o.:: de Al-
bernaz. ' ~. 

Des.ta Parog,9ia . se restituio-;; á. <,df:{-· Saqta ,Maria dos Olivaes a 
Rua direita de Marvilla .,'ficando coni õ mais de-stiícto, que se lhe deo 
-!'JO ann(!) de 17.70. - ,.,. s .. _ , :. l ''::'~' , , ·, , 1 ,·. . . . 
n ' ·· t --: ~ ,. , ... • • • (, ~ J ! ' .t -' ~ , 8· ' a ~n .r, ·r~ .. a·· 
• P · , Çont~ t 380 :fógo~· , e J_,l.llOO Pe~_~o~s· ,;[CO,II! . p_pu~a .. diffe~epç:J·! u 0 •,,,: 

#-" .. f' ,·~ . .,. ÍH f" t"\• • ~-~to,,.. ,. 1 :i~ 

Freg:u~zia dq poraçqo de. Jes~s . , 1att t}gor.~ ..,if,engf!linq.da nde .$q,nta 1J.oatt1Jna . ., 
- •• ' J J._ ... ~ • :!.~ .". • .''n .. ~' ' ,St' -. ~~ J 

: O Oestricto desta .Paróquia. t~ansmu.Cr,da .g ~ Igreja ,do Ce9rv~n·!O 
Ças R.eligi~>sas de Santa Joa~na _para a , G~ap.el~a 4qJI~spi.cl? d,os , f{.eligjq":' · 
~os d~ .N. Sen~h_ora_ do Carmo ~o .. Rio de: Janei ~Ç! , , ~· cpmeç:a_c.a qo ~a,q~·a dq 
Ch.afar~Jz de ~gdaluz :: ent~(ando ,pel<!- , Trayess?- .,~~ ~~Y)ljL, de Pe.rewo , ·rr;a 

. '!Ju~ca~ pelp lado Qriep~~t o ,Ab'!rra~ame11to .do~..~ ~S ... o~q~do§_ t, ~L ~.o:p, tiq.Mf\rá .-
. ' . Ll -
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a I é . á ·travessa' qu~ "se encontra á pàrte" esquerda", . "e -por 'e !la ]r:\ sahir 
na Rua do Salitre; :e descendo pelo lado direito desta Rua a:té á-Traves
sa das Vacas, pela lado esquerdo entrará na Travessa da Cera a bus
car a nova -Rua, que se ha de •ablii,r junto ás Casas de Carlos Joaquim 
tfe Azevedo, e voltará por huma, e outra parte da Rua direita de S. Jo
sé até á Travessa do Macedo, que lhe fica pertencendo por ambos os la
dos até á Rua do Passadiço; e dahi voltando pf>la pa~te inferior da Cal
Çadinha de Sant0 Antonio ·dos Capuchos, descerá junto d0 muro ·âo Con-
vento d·e Santa Martha até á Rua direita, e irá ' acabar a sua circumfe
rencia no largo do Chafariz de Andaluz, aonde começou; -pertencendo
lhe todas as mai S'-Ruas·, Travessas, e Becos comprehendidos neste des-
tricto. = Com a Rubrica do Cardeal Patnarca. - -

.c - Convenho -na- demarcaÇão. =b Paroco João Dias Barbado Bello. 

Desta P~1roqúia se restituio humá parte do ·que pertencia á Paro· 
quia de S. Sebastião, e de · Nl. Senhora da Pena. -

·' . } I • ! ' ; I 

Conta ao presente 626 Fógos, c 2$093 Pessoas . 
. r ! ~ .. - . ~ . 

/ Freguezia de S. Chn:stováo. _ 
• ' jh ·.. . • . ~ \ 

. . O Destrict~ desta Par_oquia principiará ~o ' A_dro da me.sma lgre
jã ·; e c~nnibhán,db para a parte dô Norte até á_entrada· do Beco da A_cha: 
da ,-prost>guirá pelo lado Meridional delle até á Costa do Castello, e da
qui por huma, e O'utra parte até.!á Pbrta de Alfafa: descerá p@la Cal~ 
ça cl'e S. Crispim 3tJ '-á R1ua ndva dei S: Mamede, voltará sobre o lado. 
dir.ei'to .. atré ·á Ptaç'a da BeiJa Vist,a, -da qual lh-e pehe,nce o lado Orientai, 
como tambem o da Rua da Magàalena ; que se segue até encontrar 
as -Escadinhas de S. '8hristovão, que sób1em pa1·'a o ~dro da Jgreja1, ond~ 
acaoará o seu limite; · perter;Jcendo~lhe todã s as< mais ·Ruas , 'rravessas; 
e Becos c0m preht1ndidos ne~te destrlcto. == Com a Rubrica do ·Cardeal 
Patr-iarca. 1 

·• : ' 

" • Convenho ·na demarcação ~1lprà. = O Prior Gerardo Felis da Mo-
ta' CJerveira. ' ' ·' · ' ' " 

' ' · • Está Paroqui a -fie à _•cJni; o1 Ih 'esmo destricto, ·q~e se llie as si- -
g·nou rio an•no de 1170. · · ' L : • 

-~-- ' ·Gonta 284 Fógos:, ~~ 'Jjo81 Pessoas. l 

2"n·· i :' · · r i Fiegu·;;iá Ide'· Sà'iit~ Cátnarú~a. 
t) ; ... ~ ... .. -~; ,. I I J ~ \ .. "' l t; ~ t ! 

Começa o destricto .desla Paroquia_ na parte superior da 'Rua do 
Caldeira por ambos os lados até á R\Ja das Gaivotas,. gue seguirá pelo 
lado direi te, e tliscoirerá pe'la Rua de Caetano Pálba, Rua dds f>oyaes, 
e H.ul}. de S. Bento até . o Arpo: ~uh.irá pela Rua_ da ArrocheiJa por hum, 
e' •outro lado; e ~ontihuando pe-la R'ua nova de Jesus, seg-nírá · a Calça• 
da do Combro pelo. la~o esquerdo até á Ermida da Ascensão; , e pelo la~ 
do 1 di"rei'to irá voltar ha Esq.uina do Recolhimen_to, que foi das Converti~ 
da's; e· segúinde> o lado ' Occ_identlll des.ta Rua até o largo .da I1greja_ das 
Cha'gas, desceiá pelp 'J!ra:vessa d:o' Almada; ou do Cabral da P.arté di
r~ita até á Rua c;hah:Jãda a_ Bica grande ;-' e dahi~ irá. procllrar pelo lado 
direito a Rua dos LCordôeiros, ·largo de S. João Nepomuceno até- encon-
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thír á~ Ru·a do ·çhJrdeir~c, abndé comf'çóú; perten.c'end6-lhe jun··tarnente .. to .. 
d·a'S as· ml)Ís Ruas, Travessas, e Becos -comprehendidos neste destdcto., 
= Com a Rubrica· do Cardeal Patn'a·rcà. 

. : , . Convenho na demarcação supra~ = O Cura José Antonio do 
Vale. , . . . . . 

A esta Paroquia s~ restituio huma parte do· seu antigo deitricto, 
fican.dó a outra parte repartida nas . ·Paroquias dé S. Paulo, e Mercês, 
nu que convt!io o Paroco. 

,. 
• I • 

Conta ao presente J.$798 Fógos, e 6,$974 Pessoas. 

Freguezia da Cqncei!;áo. 
. ' . 

, · " 0 Destricto desta Paroquia principiará no Adro da Igreja, sobino 
rlo a Rua nova- do Almada pelo lado direito, descerá a Calçada do Car
mo até o Rocio, e dahi.irá pela . RI} a Augusta até á Travess·a de S. Nj ... 
coláo, pa qual voltará smbre Q mesmo lad0 d.ireito até á Rua de Espüi-. 
to Santo., que lhe pertencerá toda por huma, e outra parte, e a Travessa 
da Conceição até e~contr~r a Rua.Aurea, onde fechará a sua circumferen
cia; e t0das. as mais Ruas, e Travessas comprehe!)dídas oeste destric to. 
= Com a Rubt·ica do -Cardial Patriarca. · . - ' 

. . . ' 

Convenho na dem~arçaçãq · su•pra. = Daniel Rodrigues Galvão, 
Reitor· da Conceição. .. 
. A esta Paroqui~ se.assigna no~o <lestricto, porque a Ig:reja não 
se edificou no seu. antigo lugar. . · 

I 

Conta· ao presente 337 Fógos, e 1$,729 . Pessoas.• 

Freguezia de Santa Cruz do Castello. 

O Limite desta Paroquia he todas as ·Ruas, '])avessas, e Becos,· 
que se comprehendem no recinto das ómralhas do ·castello de S. Jorge. 
= Com a Rubrica do Cardeal Patriarca. 

. I 

Convenho na demarcação supra. = O Prior Antonio Mauricio 
do Couto. 

Esta Paroquia fica com o seu antigo destricto, menos algumas 
Propriedades fóra das Portas do Castello, que agora se adjudicão á Fre-
guezia de Sant-Iag@. · 

Cont<l ao presente 363 Fógos, e 1$098 Pessoas. 

Fregv.ezia de N. Senhora dà Incarnaçiio. 

. O Destricto desta Paroquia começará no largo da Igreja; e discor~ 
rendo pela nova Rua das Igrejas, voltará pelo lado Sptentri0nal da_ Tra
vessa das Chagas até o largo desta Igreja, e .jahi irá pelo lado On.ental 
~abir na Rua direita -, que vem do Loreto: proseguirá pelo mesmo, lado 
a Rua da · Rosa das Partilhas até encontrar a Rua do Moinho de Ventq) 
que seguirá pelo mesmo lado direito até á Calçada das Flores, que des
ce da Patriarcal qu~ilpada para a Praça da ·Alegria ;_e retrocenclo a en~ 

LI ?J • 



tràdà sl:lperior ·da Rua da Rosa, di"Seor.re.râ )'Jelã Roi! 'd1e··s. Pe·d•ré! d'e A P 
can.ti·a de ll'urna, e outra parte até ' ó Adro d·a Jgr-~ja' de 8. Retp!l'e; e d.a'~ 
hi para baixo levará sómente o· l·ad·o ôire.it0 &Lé oJ l'ã·t.go·,(l·ã,..rn.esr.na ,J)greja 
da J ncarnação, onde acabará a sua circumferencia, perleneendo-lhe to~ ' 
da·s as mais R uâs, 'Fravés'sas-, e· Be'G'os compi·~b-en&idoSl J!lleste. cVestricto. 
= Com a Rubrica do Cardeal Patriarca. , . .' · 

'· 

Convenho na demarcação as'sima.· = O Reitor Fra.n1€Ísco· Xaviet! 
da Silva. " ' 

A esta Paroquia se restituio quasi todo o seu antigo destricto. 

Conta ao presente I$855 Fógos, e 6J860 Pessoas. 

r 
Fr-éguezia de' Sá~t~ Engra~ia. · , 

- Cõmeçará o deêtrictõ d'es't'á . lf·ãrõ~ifia· nó .ti1n 'dia Cal·çá'da do' Forte; 
e discorrefild0 por toda aL· Rua do Oaes' do· Ol:trvã'G:, Bica de Çapato acé li 
entrada d·a Travessa, q•Me está an ~e·s~- de dbeg.ar ao ·ArcCJ da Cn1z da 
.P.edra; e seguindo o la'do M1eridiona)r· d•esl.á•, e (i)dcidéntàl de toda a Es-
trada, qu~ vem t>ncostada ao Jflufb (iiá Q UJmta; -qúe foi dos Padres J e .. 
smitas, e· h1~j f} h e de .:José Lei lgeh -, · tloi's~<?rre Jfá pglo h~do Maridionàl do 

' ~amínho, q-ue sahe a Estr·ada; q~l!l-el v'ém ·por ba-ixo .!!lo O!i·val de N . . se ... 
nhora de Penha de França até á: fJrl.JiZ''· dos Q·uatro Calli-in)l}'as: eolitÍI'W·1f
rá pelo lado esquerdo da Rua nova da G1·aça, Travessa da Ver~nica até 
o Campe de Santa Clar-a, ~lo· q·ua:J ·Jae· tt.e.a· pe ffênc·efido tudo _qua.nto ~ca 
ao lado esquerdo , indo em direitura da dita Travessa da Vercii'li c:a ao 
A rco d.ebaixo, oq Postirgo de S. Viel~·n te : vólláfá p·elo latdó direitó á Fun-

. dição do meio, Travessa do Secretario de Guerra a-té· chegar á dita Cal• 
çada do Forte, aonde principiou, pertencendo lhe tamhem todas as mais 
Ruas, Travessas -, e .Becbs' G'órnpre'heã•didos nesta· eiroúmférencià. ===Com 
a Rubrica do Cardeal Patriarca. 

Convenho. = O Prior Thomaz Castello. 

A esta Paroqdiá se rà'stitúib humà parte do seu antigo destricto , 
ficando a outra parte em ~- Vicéli ~e, e $. Barthelomeu, no que con
veio o Paroco. 

_Conta ao presente I_$807 Fógos, e 7$Jo2 Pessoas. 

Frégue_zia; de Santo Estevá@. 
Terá principio o destricto des'ta Paroquia no largo da Fundição , 

ou Arsenal l{eal, donde sobindo pela C!llçada do Forte da esquerda, 
en t rará por amb0s os lados há R~a (Jfis Portas da Cru-z, 

1
e Rua do Vi

ga rio até o sitio, que sempre lhe pertt:nceo até _o anno de 1770; e vol
tando por hum ,· e out•ro ládo, par·a ·o lar,go da Jgteja, e seguirá até á. 
EsquJna da . Ru~ do Lou,reiro; e descendo dahi pelo Jad_o esquerdo, irá. 
lJusêar a RigueJrá atê €Y Cano cló Aíl'ão, e rlahi pata baixó lhe pertenee 
por hum, e outro lado_; e di·scorrendo pela RYa ·da Real Fabrica do Ta
õ aco, acabat·á otseu limite na refetidô lãrgo do Arsenal Real, õnde co
meçou; pertetencendd-·lhé tõdãs ás mais Rwas, Travessas, e ~ecos com
prehendidos neste destricto. = Com a Rubr·ica do Cardeal Pattiar·ca. 

Cenvenho na demareaçãe supr,a. =Doutor Sih·erio d.a ·Sílva Régol 
f / 



Esta Paroqu·ia :ficõ"U com o ~eu a'ntig-o d~str.i(!:te> , -~ S§ I~ ~djudicou 
de mais as Propriedades, que desde a Rua do Vigario, voltando para o 
lasgo de Santo Eestevão pe1o lado .direiJ:o-p;té a ;Esquina da Rua do ~ou
reiro exclusive, pertenciào á Freguezia de S. Vicente; e as Proprieda
des , 'que descendo sobre o lado 'esquerdo pa!ia a ,.R[gueira, .p~rt@·uciào á 
Freguezia do Salvador: . , 

J 

Conta ao presente 938 Fógos, e ~ $ 9?7 Pç~~oas. 

Freguezia de S. João d·a Braça. 

' 
Começará o Destricto desta Paroquia no lade <do N asc_.eute da, Tra-

vessa do Conde de Ooculim; e sahindo á Ru~ da Prai.a, pr0se;guiúL .pel@ 
lado Ocódental até o Beco d' Alf:a.ma, no qnal ha d-e entrar pelo 1acl:0 

Austral : seguirá. a Rua de São Pedm pela Hu·te Meridiemal dcdJa -até á 
Rua da Galé; e seg·uiudo o mesmo J!a:do, .e d-a Rua da Adiçq., a·eabará 
jltlnto ás Portas do Sol da pa>rte do Sul, pert~nceAdo-lbe juntam.emlle p:ar
t e da Rua de S. João da Praça, Beco da Silva, parte da Rua, 1e lar·gJo 
cle São P edro, Beco das Judia-rias, .e Be.co da iBarr.ella, e o .Paüw d0 

, lVIarechal; e todas as mais Ruas, Travessas, .e Becos comprehendidos 
:aesie destricto. ~ Com. a Rubrica do C{l!rde.6Jll .Patr.iarcà. . 

·Esta Paraquia ficou com o seu antigo destricto, menos hum a pe(!]_iUe-, 
na parte, que no anno ue 177@ se· adjudic.ou á Paroquia de Santa lVIa~ 
Eia, dando-se-lhe em recompensa a ma:i0r. p.arte do destricto rp.ertemcen-te 
á Freguezia de São Pedro, que foi transmuta<il.a pa•ra o siti<D de Alcanta
ra: tanto assim, que tendo dep0is d0 Terremot0 até áquelle . ..anno ,àe 
1770 sómente 9~ Fógos, e 3~8 Pessoas. 

Conta ao presente 377 Fógos, e 1$580 Pessoas. 

Freguezl'a de S. Jorge. 

· Esta Paroquia foi agora transmutada parê a Errnida de Saata R.m~ 
sa das Casas dos Herdeiros dos Senhor,es c:d.eMurça .em An;oios , ·em quan-· 
to não se ed:ifica a n0va Igreja: O seu Destrieto começará .na entrada 
do caminho, que vai junto á Horta dos Condes- de S .. Miguel; e conti- ' 
nuando por elle da parte esquerda até encontrar a Estrada da P enha de 
França, voltará pelo lado Oriental &esta até á Estrada, que vai para V al 
Escuro . exclusi:ve ; e proseg.uindo da parte do Norte até o P.o~o dos 
Mouros de huma, e outra parte, irá d'<thi ao largo .de :Arroios por rum
bos os lados, e deste ao 11eferido cunha\, aonde .começou, pertenc-endo;, 
lhe tambem na Estrada de Sac~vem ·até á Quinta, que hoje he de .Do..
mingos de V!illas Boas: pela Estrada da Charneca até o lar.go do Leito.: 
e pela Es·~rada do Campo Grande até á Quinta, GJ.Ue hoje lhe de ·Antonio 
Soares de Mendonça, Caracol ela Penha .de França, Estrada desta, Ca.
Ininhg para a Carreira dos Cavallos até á Quita Velha, e ~Calçada do YJD.-. 
ço dos lVIourc>s. ~ Com a Rubríca do Cardeal Patriar·ca. 

Comvenho.. = O Prior Luiz Paulo Bandeira PnntU§al. 

· A esta Pa:roquia se adjudicou .por destr:i.cto hwna paTte das •Fre
~·lteúas dos Anjos_, e S. ;Sebastião .da.P.edvei.ra, .no qu~ :cpnv:iellào .os..Pa .. 
rocos respectivos. 
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Contá ao presen.te 433 Fógos; .e I$ 795 P essoas. ' 'r 
f 

Fregueziá de S. José. . 

Começará o Destricto desta Paroquia .ne. Palacio do Ex.cellentissi~ 
·mo Conde de Povolide inclusive;· e seguindo por ambos os lados a Rua 
da Annunciada até á entrada da Rua do Telhal, seguirá esta até o lar
go das Casas do~ Herdeiros de ·D. 'Diniz de Ahriei~la . ; de donde partin
do pela Rua do Passadiço, irá encontrar a Travessa do Macedo exclusi
ve; e retrocedendo á Rua direita de S. José, caminhará ·pelo lado direi
to até á, Proprie~ade de Pedro de Almeida e Fo,nseca. inclusive;· e pelo 
lado 'esquerdo até á nova 'Rua; que se ha çleabrir junto ás Casas de Car
los Joaquim de. Azevedo; e entran~o pelo Jado Meridional da mesma no
va Rua, irá sahir pela Trave~sa da Cêra na Rua do Salitre, donde vol
tará sobre o lado esquer.d,o, ei.rá ,entrar .na Travess.a das Vacas por hum, 
e outro lado até á nova Rua encostada ao Real Collegio dos· Nobres; :per~ 
tencendo-lhe-juntamente todas as Raas novas , que se achão na Cotovia 
desde a em.costa da Rlila do Moinho· de Y ento até á Calçada. da Gloria, 
e d'ahi irá buscar a entrada do Passeio Públi<w pela parte do Rocío; e 
voltando sobre o lado esquerdo , entrará na Rua dos Condes de Povelide , 
onde principiou; perten'cendo-lhe todas as mais Ruas, Travessas , e Be
cos comprehendidos neste destricto. ::::::: Com a Rubríca do Cardeal Pa
t1·iarca. 

Desta Paroquia se desmembrou huma. pal.lte, que se repartia pe.:. 
las Freguezias do Cota~ão de Jusus, e de Santa Justa, por lhe t erem 
accrescido muitas, e nobres Propriedades edificadas de novo ju.nto aq 
Passeio ·Público, Praça d' Alegria, e por toda a eBcosta do lVIoinho de 
Vento 

Conta ao presente 1$483 Fógos, e 5$756 Pessoas. 

Freguezia de Santa Justa. 
- . 
;r erá principio o destricto desta Paroquia no Adro da mesma Igre

ja; e contin'uando. por asibos os lad0s a; nova Travessa de Santa Justa 
até encontrar a Rua Bella da Rainha, voltará sobre o lado esquerdo até 
á Travessa da Ascensão, e sobre o lado direito caminhará para Praça .. 
dàs Hervas, óu da Figueira, indo pelo· mesmo Jadq direito buscar a Rua 
nova das Hortas, pela qual discorrerá até o Paço da Inquisição, e d 'ahi 
para diante lev4rá ambos os ladps até o Passeio Público, donde voltará 
sobre a parte direüa , entrandÇ> na Rua dos Condes a sahir na Rua das Por
tas de S<:tnto Antão, que·lhe pertencer i toda desde o Palacio do Excellen..:; 
tissimo Conde de Povolide exclusive. Caminhando para o Rocío, voltará so
bre o lado esquerdo ás Casas de D. Antão Vasques de Almada, e Herdei
ros do Galvão até á esquina da Call.(ada do Garcia:; e seguindo o lad0 di
reito da Rua de S. Domingos, entrará na Rua dos Alemos por huma, e 
eutra parte, Rua dos Vinagres ,' Beco da Povoa até sahir junta ao .Arco 
do Marque~ de Alegrete ., discorrerá pelo lado dü·eito da Rua dos C.cr
reeiros até o largo do Poço do Borratem, e d'ahi em diante levará am
bos os lados até á~ _ Escadinhas de S. Christovão, ~ entrada da Rua da 
Magdalena; na qual lhe pertencerá sómente o lado Occidental até ás ca
sos de José Domingues exclusive; pertencendo-lhe tambem a Rua da 
PriÇ.ceza por hum , e outro lado , indo para o mar, até chegar-' á. Traves
sa ~da Assumpção; e a Barroca do ·Rocio até ás escq,dinhas inclusive; e 
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toda as.r mais Ruas ,. ·'rravessas., e.· BeG.os com p11ehendid~ n~te; d est'ri
«.to. =: Com a Rubr.íca do· Cardea~ J?'atn:arca. 
'I I 

• •• l) • , 

- .:;,j A esta Paroquia se restituio liurna part~ du ~eu antig·u destric:tQ l,' 
e .se lhe a·ccrescentou o11ttra parte;desmem•brad.a. da,J:ft~egà~zia. de. S. José._ 

i \ _.. ' 

cdnt~ ao presente 780 FógGJs' e 3 I 460 Pes~Oé!!S . . 

_F1·eguezia de Sqnta ]sabe}., 

O Destricio desta ParoqllJia pri.nçjpilará ,na entrada superior da Rua 
de São .Bento pelo lado direito até á Travessa de Santa Qui teria; e cor
tândo pâra a Rua d-o Atco, yoltará so,b.re .~ : pài'tfl direita Hela 'fi·avessa 
de Santo : Anto:nio até .chegar á Rua de S. 1\IJ;a-rç.a.l, Ql:l. dosdVIa1·c0s; ·e. 
descemdo pelo mesmo lado dire:ito1 á Pracça -.cla~ ~'1or~s, .e. Tra,'\le~sa No,.. 
va , ~-seg-ujrá a Rua <de .São; Bento, peh lago esqu.étQ@ .a,J't_é ,o A1•c.cil, ·e.. -d'ah-i 
para oai;xo o lado díreitq até á ·entrada cla CaJ~ada · Cil.a Es:trella; e subin-l 
do cpor ella, discorrerá . pela, Rua <il<!l St:inhor J~s.us, dç_t .B.aa M01:'1ie, -Rui;t d0. 
Corr jo, e Rua de .R LFranciscq· de J3.<?:J;jé.l.., tudo pelo lado dü~eito; v.-ol_ta.,. 
rá . .pe1a Iúta dá Toninha em direitura as Esca:diab.aS. .d.a Fonte Santa; ~ 
segujndo o caminho~ que pass.a juntoGda Ermidª de ~ · S,enhom do.s Pra4 

zéres, :ira sahir á margem' ,do Ri(j) .de.iAJcanta:r:~ ; .. do~cl..€- pros€.guirá até á 
Quinta do Sargento .lY16r: continparâ-a .Estl:<i!>cl.él[, . R_ue ohé111não .. Sete Moi ... 
N!hos .pelo . lado Meridional ~l.t~ -sah.ir .ao Acco, d_(i) Çp.n~alhã.o.; 1.e d.'ahi se
g-uindo o lauo Meridional da Estrada, que vem a São João uos Bem Ca• 
sados, ü·á por hum, e . outro lado descer pela Rua do Sol até a entrada 
da· }ll:lac :de_São:REtnllo ;_ c:ihde-=_c0Jn.eçqu; pertenc~lild<:.J~Jhe ó;Gdas hs mais 
Ruas, Travessas, e Becos comprehendidos nesta circumferencia. :::J: Com. 
a Rubríca do Cardeal Patriarca. 

•r 
1~:...1 ! •. ,~.,. '1 ~- - " 
-' 1 Conve~ho na demarcação supra. _=: O :Púor Jóa.q!Uim da.Mota Nu~ 

nes. ' - ' ' f ' .. r • ' • 1 -. 

:f _ [A .é~ta P'ª'r.Gq_Juia se _.restituio hurqa párte- cl~i~ s_eu antigo ·d<BSt.ricto,. 
fiGaridQ a outi·ª' Ft~rte repartida pEillas Frégue~ias ·dlas.Merc..ês, S. lVIame., 
d,e, Lapa, e S. Pedro de Alcantará; porque até o anno ele 1770 tinha 
crescido a suq pov.o_áção 'em tão grande .n;Çfil'!e!fo ·de.Almas, que' eontav~ . 

. , 17 l 347em4$106Fógos. , 
~' - ~. 

Conta ao presente ·!2 I 530 Fógos, e 8$764 Pessoas. 
..,.. ' I • , ........ 

I .. .;._ I 

j ,· Fteguezz'a de. .S. J uliá(J, 
( 

\ . 
.. ' I - • L~· 

. Começará. o .t)es't.ricto-degta Par@quià ·, sa,hindo da Porta d,a Ig·re"' 
j-a_, pelo JadQ._ Qccidental' a_té. á Calçad.a de S. P!·a,ncisco inclusive, e Con~ 
vento tia ;Boa-Hor(!.; retro1ceâeJ·~ a.l'!.ova 'fra,vessfl. .d,e S. J:ulião p.G>r huma; 
e outr~_ paL'tfl . -;, . e_ en.trando1 na Ruà1.Aur~a até ~ Travessa de S. NicoJáo, 
volta_rá. sobre.. o_lat;lo d·ir~ito a:C~ che.gÇ!,t. á ..R).!.â., A.u_gu:;;ta ~ e .d'ahi seguirá 
o mesmq líldo até á Travessa da Conceição, em que entrará pela parte 
direi:ta_ até .á _Rua .BellÇt da iR.aL!!han; v.oltar'á parª' o mar por ambos os la· 
dos, e seg·uirá toda a Praça do Commercio, P1:aça das· .Arremataç.õ~s /) 
Ribeira d3:s Náos, e a Rua do Arsenal ·até 4 primeira Trav€ssa, que se 
enc0~1:ra ~lo lado dj:I1eito., o_nde ac.:abatá .; perteuc.e~UG"'!h'e tod.as 'as mais 
Ruas, :e_~ífr.a,v~ssa§ ÇQJTIP-!·eheJ:u:hc\_as n~_st~ deS"tric.to. ~ C(,!m,_arRub..r:.i'-'Í 
do Cardeal Patri-arca. - · 
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- Des.m.·Paruquia se ·restituio á R1•egw~zia ·da Ma'gdâlerra.'"' aquella 
parte .do an.tigo terreno' que se ]h~ iir~m rio anno .d·g 1770' e -dg mesmo 
modo se restituio á Freguezia de N. Senhora -dos Martyres huma parte 
do 'seu destricto ,·antig·o, que nó sobredito anno· se tinha .'dado a esta Pa
roquia 'de S. Julião; de smrte que ainda fica com .parte ._de teúeilo; que 
pertencia á Freguezia dos Martyres , e e_xcede em grande número de, Fó-4 
gos, e Pessoas a todas ~s; Patoquia~ suas confinantes. 

Conta ao presente ' 6~9 Fógos, e 3$374 H.essoas. 

Fregueziti da Lapa. 

· Te:rá principio o:Dectrito des•ta Paroqtlia no · Convento das Reli
giosas Prancezinhas da ·part€ esquerda·, subindo :pela Calçacla·~da Estrel.,. 
la; seguirá a Rua do Senhor Jesus da Boa Morte? tRua · do Corneio até 
ás -Casas .àe Franc•isce Peqr0 da Camara: Souto Maior inclusive ; de~cerá. 
pela Calçada das Necessidades até o fin:1 do inuro da Quinta do Pissol
las; e d'ahi ·pelo Gaminho-, que s?-he da. Torre da Polvora, irá buscar pe
la parte esquerda: ta' Rua~cl.a San:tissi'mà t'frindade' ate o Convento destas 
Religiosas; voltará pela Rua -~ham::rda das ' 'f;rinas p,M a Travessa do Al
mada; . e descendo peJa, Calçada das1 lnglezas , ·voltará sgbre ·O mesmo la
do esquerdo -no Ca-minhe> nov:G 'at~ á·., Esquina -do ~Cónvento das Francezi
nhas, onde .. ce>meçou ;- '.pet1Jencende-IJbre·. todas as:mrais Ruas, Travessas, e · 
:Becos comprehend.idos , neste destúctitlY. ·· ~=: : •Com ·a ,;Rubríca do Garde'à'l. 
Patriarca. · ·~ .. ;, ,;--i · 1 1 ·1 .• :. · . 

J . ' . 

Convenho .na .demarcação -supra\ ~ ::::::: ·· O Paróco Nu.no Hem:iques_ 
Dor.ta.- ·. ,· .. · . _ · '- .:J· 'l .. :. _ ~ •• ... · • ,_ ·· 

· . ,~l- ·\\ /1 ., .. ~ j . ...) \. ) \ . ~ ,.r" í 

Esta Parochia foi erecta de novo, e desmembrada da Freguezia 
de Santos no a.nn;o de I77.o; e a:gora :se ·ltf.i~ accr<zsee'titotl parte ' ào des
iricto, que se tinha dividido de Santa Isabel para a Freguezia do Salva~· 
çlot, em quanto existi0 nà Igrej~ dos Pa'd.r'é'"s '·dó:·senll'ior~ Jesus 'da Boa 
Morte, por ser agora · iramimu~da para o sett antigg destrieto· .de Alfa..: 
1na. · 1 _ ·• ·.~ • .: : ..... L · · '~ · 

. Conta ao presente '-'!:$ 33'7 Fógo·s_:, e.tó;U 073 PesSOé!.S> ·· ' 1 -·, 

· . = c·.t ·i · . ·J l ,_, ~ ... ,.._, ... 

Freguezia de S. Lourenço • 
. '•r:_;r·•~,c~ .• ~ . . , ,!:, , . , ( .... 0.~' _V· _J -~ •tl ::.J .. t...t ... .., .J_.J ......... 

O Destricto desta Paroquia começará no Adro da Igteja; e se
guindo a Rua das Fontainh~s até <f• Rü..ã; àil,·eita d.a Mouraria de dentro, 
discorrerá pelo lado Oriental até á entrada da Rua de S. Pedro Martyr; 
subirá pela Galçada; qN€ yai ao Iarg>D ~dos Ttiguéiros, e dia:hi por:huma, 
e outra parte até á Rua ·das Fa1!inhas.Ieva.rá o 1ad.o .Oriental da cRuá d~ 
Achada até á Rua da Cesta do .:.Castell0 ~ -:e Esqu.ina do Convent0 lil.a Ro ... 
sa, onde acabará; . perten"tendoL1he -tud0 Q- mais ·, . que· irrt~r:.ió~·II!e'fite · se 
contém nesta circumfe1·encia, ;::::: Càrw ~a- Rubr-ícá.J·do Cm·deal P.atriarca.-

- . -, ' 
) . .rt •• t 

Convenho na demarcaçãe> snprar. ~.., O R~ .. José Caetafno de Mes-
quita.-, Prior de S. Lourenço. · · ,·. L ·'i ,· - ~J · 'J 

/ t. .. .. - j ;i ,. ... ,- ~ .,j 

:. . A · esta Freguezia se tirçirã0 tod~S' ás casos junto ao ·Bosti,go· de 
Santo Andl'é ,. e no mais ficou com -o-. que se · l·h~ d€ó no a1).no de ·1770. 

" .; .. 
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Conta ao present~ ~87 Fóg?s _, e 1 $ 996_ ~essoas. 

Freguezia de Santa JJtlaría. . ' . 
( I 1:;;, 

Principiará ~ Destricto desta Patoquia nà Esquina das Casas, qu0 
na Rua da lVlisericordia de baixo fazem il·ente para a-Rua qa {Vlagdale:
na, indo para a Ribeira por ambos os lados 'até á Tràvessa do Conde. d~ 
Cocolim , ou Arco de Jesus; e 'entrando nelle. pelo laclo Occidental, irá 
procurar linha recLa a antiga Igreja de S. Jorge, e d'ahi entrará · por 
hum , e outro lado da nova Rua de S. Mamede até chegar á Calçada do 
_Correio _;- e voltando_ ~obre o lado esquerd·C!,, ·irá pi1ocurai· pelo mesmo la
do a Rua da Padaria até á Rua da Misericordja de cima, aonde fináli::. 
,sará a SJ.la cÜ'c~mferencia nai 'Esquina·domesmo quarteirão de ,casas cor
xespond~ntes á em que tinha principiado; pertencendo-lhe tambem ·todas 
as mais Ruas , Travessas, e Becos . comprehencl:idqs n~ste destricto. :::::::; 
Corn a Rubríca do Cardeal Pâtriarca. 

' 

Convenho ne~ta demarcação. ::::: O Reitor .José 'Antônio de Goes 
Sotto Maior. 

~A esta Freguezia ·s~ tes!ituio o seu antigo déstricto, nõ que con ... 
Yeio o Paroco da Freguezia· da · Magdale1a~ que· o estava possuindo des.:. 
de o anno de 1770. · · · 

-~ Conta ao presente 308 Fógos ~ e -I$ 7~0 Pessmas, 

Fr.eguezia da Magdalena. ' ·, 

. Começará o Destric.to desta Paroquia no largo da lgreja; e su ... 
bindo por toda a Rua da Magdalena de huma, e outra parte até á Pra-
ça da lrella Vista, chegará pelo lado Occidental ás Casas de José ·no"
mingues. ~nclusive: d'aqui volta pelo lado Meridional da Rua de S. Ma .. . 

. mede até á Calçada do Correio , descerá sobre o lado direito a procurar 
a Rua da Padaria, da qual lhe fica pertencendo sómente .o lado Occi..
dental até á Rua da lVIisericordia de cima; e voltando sobre o 1ado di
reito para a Rua da .Magdálena, s~.r.á por ambos os lados até á Rua da 
Misericordia de baixo, e d'ahi caminhará para a Praça do Commercio 
até á Esquina das casas; em que habita Anselmo José da Cruz; e retro
cedendo a Rua da Princeza por ambos os lp.dos até,1á Travessa da Con
ceição exclusive,, tambem lhe pertence pa~te da Rua Nova d'E!!!Rei e 
da Travessa de S. Juli~o, ou dos Algihebes p~r huma, e outra p~rte ~té 
encontrar a Rua Bella da Rainha, e da sobredita Rua da Princeza vol
tará para o largo da Igreja, onde cóme.çou; pértencendo-lhe juntamente 
todas as mais Ruas, Travessas, e Becos comprehendidos neste destri
cLo, e a ·nova Casa da lndia, e Alfandega do Assucar. ·::::::: Com a ·Rubrf. .. 
ca do Cardeal _Patriarca. _ 

Convenho na · demarcação supra. :::::: O Prior Pedro Lourenço de 
· Seixas. · 

. De~ta Paroquia se restituio ~ de Santa Maria o destricto, que ·se 
lhe tirou no anno de 1770 , no que convei'o o Paroco. · 

êonta ao presente ~3~ Fógo,s, e 1 $ 613 Pessoas. 
Mm 
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~ 

F1·eguezia de S. Martinho . 

. · O Destricto desta ·Paroquia será todo ~ largo do Limoeiro, segui
~· á ·o lad0 Meridional até á Rua• do M'~arecha1; 'e prosegui'Fldo· por hum e~:, 
_e outra ,parte da · Rua novamemt e aheHa,, j:m.n.t<!> a0 Adro da m~sma Igre
ja, finalisará pela lado · dir.eitiD : na Esqui,RaJ da ~ua direita dos Lo'ios, e 
pelo. lado esq~tterclo n.o ~i tio. das ·Postas de, .Alfofa. ;:::::: Com a ' R ,ubdca do 
Çardeal Patriarca. .. · . . : ~ : ' , . 

.. .l' 

Convenho na• demarc~çã<!> ·snp:ra. ::::::: ·O Prior FiFandseo Leite Pe-
..reira. . · , . 

Desiia Fregue~i·a se restitui0 ·1á de Sa.Jil~~~wgo . o clrestrieto, €J_Ue ·se 
lhe illinha tirado no anno ·de 1770-, .-e se .Ilh.é a~djud.icGU d~ 'Flo:v:g huma pe· 
q.ut)na. p~arte. do que. per1iencia ~ Sé ;no. que coJilveio 0 Pa:roeo. 

· Conta' ao presente 97 Fóg~s, e · 33_8· Pessoas,' 

Fregue:âa de N. ~ier,zho;a dos Mm·tyres.. 

. o Destricto _desta lilar,oquia; ·CÚmeça:rá n'·ll • Pt;~rt:a da mes'~a: Igreja' 
de~_çe_n.do pelolaclo Meridiqna_l .da~ El-ga das Portas _de Santa, Cathar~nà: a
t~ á entrada da Rua nova do Almada: discor,rerá pelo lado Ü€:'€:Ídental 
desta até o Convento da Boa-Hora exclusive; e retrocedendo a Rua di-

- rei ta de S. Fraricirseo, seguirá por haq;w;r ,. e @u.tm lado até o targ·o- da an
tiga Igreja_ dos Martyres; e desce.qdo pela Travessa, que junto das Ca
sas de José · da- Cruz de .M-iralilda sahe na Rtw. clro Arsen~-tl, voltará-sobre ' 

. o lado direito, con6nuando até á 'PraÇa dos Remolares, de donde s~ 
bi:ndo--pelo lado ürientéJ.l d"? Ponte da Rua: das duas. Xgrejas até . á entra
d~ da Rua de. cima, irá encontrar a Rua d0• Thesouro por hum, e ou
ti~o lado até . o Chafm·jz làas Portas de SaNta Catharina, e pela par_te di
ryita acaba1'á a sua cireurilferencia riá Porta da mesma Igreja, onde _co
meçou; perteneend9-lhe todas as mais Ruas , e Travessas. comprehendi
das neste de~tricto. :::=: Com a .Rubdca d@ Cardeal• Patriarca. 

J J 

Convenh~ na demarcação ·supl~. , :::=: O Cura Mànoel J~.e Carvalho. 
r '. 

A. esta Freguezia se :restitui o ' parte do sea destric-to , ficando a: 
a outra. parte na Freguezia dé S. Juliào. · 

Conta ao presente 410 Fógos ,-e 1$708 Pessoas. ; · 

Freg_uez.ia de N. Sf.nhom das Mercês . . 
' ·, ... ·I 

_ Ter.á pril).cipio o destictQ desta Paroquia na Ermida da Asc-ens-ão 
na Calçada do Cornbro, subindo pelo lado esqugrdo até -á R1<.1a da. Rosa 
das Partilhas, na qual entrará pelo mesmo lado até chegar á Rua, que 

·yêm de S. Pedro de Aleantara, e pr.0seguirá 'pgJo dito Jado até á Rua de 
~ S. , Marçal, ou dos Ma~co_s .; descerá por ella á Praça das Flores, Tra-
l{essa , no-va até â Es.quma das Casas, gue fazem frente para a Rua de 

. São Bento; e retrocedenda, 'discorrerá por tod-a a Q.uintinha, Rua de 
Santa Tereza, Rua nova do Recolhimentq dos Cardaes até á ·Esquina 
do Hospital dos Terceiro~ ~e- huma, ·~ outra par-te-; voltar-á á Rua do 
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Arco, e · Rua Formosa, irá acabar no fim da Travessa, que · def:rOnh~ 
da igreja desce á Calç_ada do Combro; _pertencendo-lhe_ todas as, mais 
Ruas,, Travessas, e Becos comprehend1dos neste destncto. :::::: Com a 
liubríca do Cardeal Palriatea. · 

Desta Paroquia se restituio á de Santa Catharina, e Santa Isabel 
hum a parte do destTicto, que a cada huma se tirou no anno de 1770, fi ... 
Gim:lo ainda com a outra parte mais augihentada a Povoação, que tinha 
até o dito anno, em que contava 4$673 Pessoas, e ao presente 

Conta 1$ 105 Fógos, e õ $475 Pessoas. 

Freguezia de S. Mamede. 

Teri principio o Destricto de~ta Paroqul.a; h'a·tisrríutacla pàta 0 · 

sitio do Rato, na Esquina Occidental da Calç~d~ das Flores, que desce 
á: Praça da Alegria, caminhando pelo lado d1re1to para o Collegio dos 
Nobres· e descendo pela Ruà de S. MarÇ?l, voltará p~la Travessa de 
Santo Àntonio, Travessa do Arco até sahir na Rua de São Bento; e des
taJévando todo o lado Oriental; voltará po:r ambos os lados até á Praça 
do Rato, Convento das Iteligiosas Trinas de Campolide? subirá .pela Es- . 
trada, que vai a S . João dos Bem Casados; e seguindo a mesma até á 
qtle volta pa;r·á CainpoJ.ide, ~ómente dá parte Oriental desta, d1scerrere 
pelo .lado Meridional de outra, que vem sahir a Vai de Pereira; passan
do junto do Abarracamento deste sitio, irá buscar a Rua do Saliti'e, ~ 
continuará pela nova Rua, que sahe defronte das Casas dos Herdeiros 
de José Francisco" da Cruz, donde voHará para o Real Collegio dos No
bres, onde acabará a sua circumferencia; pertencendo-lhe todas as mais 
Ruas, 

1 
e Travessas comprehendidas neste destricto. :::::: Com a R-ubrica 

do Cw·deaL Patriarca. 

. C<llnv~nho na demarcação supra:- ~ O Prior Antonio Fetreira de 
Mattos. . , . · 

A esta Fregueztia se tirou pa.'rte da Rua do Salitre para a do Co
ração Çle Jesus ; e se lhe accrescentou h uma parte desmembrada da de 
Santa IsabeL JG • -

Conta ao pr.esente 749 Fógos, e 3$786 Pessoas. . 
~ . 

Fregue:zia de Santa Marinha .. 
- # ' • • 

O Destricto desta Pa1'oquia será o mesmo que tinha até o anrto de 
1770, accrescendo4 lhe agora de mais o Convento da G1·aça, e todas as 
casas_, que çla parte do· mesmo Conv:errto se enconti·ão até á Travessa do 
Monte. :::::: Com â Rubríca' do Cardeal Patriarca. 

Convenho na demarcação supra. :::::: O Prior Encommendado An ... 
tonio José_ Baptista. · . . 

Desta Ft'eguezia se restituio á de Santo André, á de S. Vicen
te,- e s]e S. 'fhomé p que pertencia .a cada huma-; ficou 'com o seu anti ... 
go q~strict0 _, accre13ce.tr1tando-lh.e de mais o ConventG> 1 e casas da. Rua 

Mm ~ 

. I 
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direita da Graça pelo fado -Occidental até á ·rravessa do Moute , no que 
conveio n. Paroco respectivo. 

· Conta ao presente ~69 F6gos, e 97.8 Pessoas. 
' ' ' 

Fre.guezz'a de S. Mzguel. 

O Destricto desta Paroquia terá principio no recanto da Riguei., 
ra, indo da Igreja dos Remedios para cima ao lado esquerdo; subü·á por 

- toda a Rua da Rig·ueira até o .Beco das Cruzes , em que entrará pelo 
mesm·o lado; vai seguindo Castello Picão. até o Beco · ~e ·Santa. Elena, 
s6be por elle; e voltando sobre o mesmo lado esquerdo, descerá pelo la
do O:riental da Rua de São· Pedro, no: prineipio da-qual descerá pelo Be
eo das Alcaçarias sómente da par.te _do Norte a_té á Praça do Terreiro; 
~ voltando pelo lado Septentrional da mesma Praça, acaba;rá a sua cir
cumferencia no largo do Chaf-ariz, até onde chegava aht]gamente; per
tencendo-lhe tambelll todas as mais• .Ruas, e Becos compFeh.endid0s nes~ 
t~ destricto. ;:::::: C!Jm a Rubr:íca' do Cardeal Patria'l'ca. 

. . 
Convenho na demarcação supra. ;:::::: . O Prior Joaquim .Manoel de 

Carvalho. 

Desta Freguezia se r~stjq;uio- á do S::j,)vador 6 .qu~ !-he pertencia, 
e :fiçou com o s~m antigo des·tlti.ci® ,. e de mais eom h~a•ma parte da Fre
guezia de São Pedro,. trasmutada pà,ra Alcani.ara. 

r 

Conta ao presente 696· Fé>gos, e 1/.l ,$>4B-O Pessoas. 

· Freguezia de S.. iVicoláo. 

Terá principio o destricto desta P;1roquia na Rua Augusta , ca
m·inhando d:f'sde a Travessa da Col'léeic)ào até o Roci.o pe:lo la-do Orien
tal; voltará sobre o lado dirE>ito até á Rua Bella da Rainha, c por Pila 
dPscerá até á Travessa da Ascen~ão, e dahi irá sahir pela mesma Tra
vessa fia Rua no-va da Princeza; e ,dis-correndo para · o mar por bom a, 
~ out-ra parte, .Violtat·á ~ peJ-1 Trave~sa , cla Con.ceiçã.G até enc€lntrar a Rua 
BeiJa da Rainha, donde continuará só pelo lado direito até á-Esqui-na 
da Rua Augusta, onde começou; pertencendo-lhe todas .as mais H.uas, 
e Travessas comprehendidá.s nesta circumferêt1oia. = Cem a Rubrica 
do, Cardeal Patriarca. . .. . ' 

Convenho na d~-marcação supra. = · O P.rioL· João Cypriano Mon-
tei r o. . 

1 
J • : t · 

A esta Freguézia se lhe assign.ou em parte novo destricto, e veio 
'lJ fiqar qu&s.i coin o niesmo que Litrnth.a o•an•nQ: passado, pois contava 405 
Fógos, e 2.$ 068 Pessoas. ~! 

Có_nta_ao .,presenté 404 Fógo'S.., e 2$,0~3 P-essoas. - l 

Freguezia de S. Paulo. 
; . ' i . ·- .. i ..-c 

-Gomeçar.á _e_ destricto desta Pa..·oquia na Es€Ju~na · da Ru-a dos Mas
tl:o.$;. entrando PO.t: ella da p~rte direita aw~ i-Rua.. ti.G -l?~o dos Neg·_ros' 

I. 
~. . 
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irá voltar pelo mesmo lado á Rua das Gaivotas; e sahindo na Boa Vista, 
proseguúá até á Calçada de S. João N epom uceno ; e sobindo ao la rgo, 
voltará na Rua dos Cordoeiros pelo lado .direito até à Bica Grande , .e 
Travessa do Almaâa ,a sahit· .no largo das Cha·gas ; ·segu•irá 11 T1 avessa 
do mesmo nome até encontrar a Rua das duas lgr jus, e dahi volt<rr i 
sobre o mesmo-lado dil'eito linha recta ao mar pela Praça dos Gemo·l·a
res, aonde acabará a sua circumferenáa ; pe·rtencendo-lhe juntam e.n,te 
todas as mais H u as, Travessas, e Becos · com prehendidos neste desllric
to. = Com a ·Rubrica do Cardeal Patriarca. 

A esta Paroq1úa se aocrescentou hl!lma . part-e ·do dest-r-icto , que 
. jJertencia ás Freguezias de Santos, e Santa Gatha.rifla, no ql!le.convier~:to 

os Parocos, e se lhe desl~ernbreu no an·no de 1770 para a Fregu·ezia de 
S. Julião huma pequena parte junta ao Corpo Sa.n·tD, qa_e agora s<e ad-
judicou á dos Martyres. · , 

( 
Conta ao presente 7 ?. 3 Fógos, e 3$5!85 Pessoas. 

Freguezia de N. Senhora âa Pena. 

Começará o destricto desta Paroquia. ·na entra-~a da Calçada de 
Santa Anna, lado Oriental, l'evai1do ·, po.r esta Jilarrte todras as , l'·I·av•essas, 
e .Becos, que sempre Jhe pertencêr.ão até o .anno de i 77•0; e so·bindo pe
la mesma Calçada de Santa Anna, continuará pela Rua da Barroca de 
huma, e outra pat·te até .sahir ae largo -d.a Igreja cl0 Mosteiro da lncar
naçào; e proseguindo pela Travessa, que t em o mesmo nome , seguirá 
todá a sobredita Cal·çáda de Santa ·Anna até á entrada supe.ri0r dá Cal
çada do Lavre; da qual entr.ando pela Travessa da Cruz, sahitá p0r e•l
la ao Campo de Santa Anna; onde ,levando o ladro Oc•cidental deste até 
á Travessa do Moinho de Vento, proseguirá por ella até o largo de San
to Antonio dos Capuchos; e sobindo po r esta R!Jé\ até á Lameda, discor
rerá pela Rua .de Ri lhafoles, e Calçadinha ,defronte da Ermid·a àos Ab
bades, Rua oa Cruz por hum, e outro lado até sahir na Carreira dos Ca
vallos, e continuará até chegar á Porta da Quinta Velha inclusive, e as 
Casas d~ Rodrigo Mendes? e re tro?endo pel_? lado Orie~tal até á !psqui
:Qa das Casas, em que esta hum Ni cho dé Santo Antonio, ·vol tando pa
J:a o Paço da Rainha, continuará das Casas do Metélo para baü·o peho 

· mesmo lado, e irá acabar o seu limite na Travessa do Desterro inclusi
ve, e pelo lado Occidental na Travessa do Forno; pertencendo-lhe todas 
as mais Ruas, Travessas, e Becos comprehendiuos neste destri·cto. =: 
Com a R-ubrica [lo Cardeal Patriarca. 

Estou por esta nova divisão, = O Reitor José do· Espírito San
to Ferreira da Cunha. 

A es.ta Freguezia se lhe restituio todo o antigo .déstricto', que se 
achava occupado pela Freguezi.a de Santa Joanoa, hoJe do Coração de 
Jesus. 

Conta ao presente J$422 Fógos, e 5jooo Pessoas. 

/ 
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' • l 

Freguezia de S. Pedro. 

Terá pdncipio o destricto desta Paroquia, estabelecida novamen
te em AlcanLara, na parte superior da Calçada de Santo Amaro , des
ccnído por hum, e outro lado da Travessa., que vai sahir -na Junqueira: 
voltará sobre o lado direito até á Travessa do Saldanha; e retrocedendo 
por huma, e outra parte de toda a Rua direita até chegar ao Adro da 
Igreja das Religiosas do Sacramento, seguirá por . ambos os la.dos a Cal
çada do mesmo nome , e -das Necess.idades até o muro da Quinta dos 
l)ossolas exclusive; e retro~éndo ao largo da lgrej'a das Nece~sidad es ~ 
discorrerá pela Rua da Triste Feia; e sobindo pela Rua de S. ·Francis
co de Borja, voharà pelo lado esquerdo da Rua da Torri·oha ate ás Es
cadinhas da Fonte Sauta: seguirá o caminho, que passa junto da Ermi
da de N. Senhora dos · Prazeres ~tê sahir á margem dü Rio de Alcaf\\ta-. 
ra; e pela parte Occidental lhe perlencer·á do mesmo Rio até - ás Quin
tas do Conde de .Oeyras inclusive, e·daqui em direitura ao muro da Ta
pada de Sua Magestade; donde vindo procurar as Pedreiras, e Fornos 
de Cal de Guilherme Stephens , lhe pertencerão · tambem as seguintes 
Ruas: Rua da Tapada até o Arco, Travessa 'do Fiuza, R;ua do Prínci
pe, Rua. da Fabrica da Polvora, Rua das Pedreiras, Rua dos TanquE>s, 
I)raia do C~! vario, e tudo o mais, que ·se comprehende neste destl'icto. 
= Com a Rubr·ica do Cardeal Patriar.ca. 

J 

Convenho na demarcação supra. =Ü Pvior· Luiz Antonio Cayado.1 

. · A esta Paroquia se acct·escentou pa.rte da Flreguezia do Salvador · 
quando existia na Igreja do Senhor Jesus .d.a: B0a Morte, e algumas Pro~ 
priedades n.a J unquei~a até á 'frav~ssa do Sa1·danha exclusive ,. que erão 
da Freguez1a de N. Senhora da AJuda. . . . · 

I ' Conta ao presente I$297 Fogos, e 4.$769 .Pessoas. · · 

Freguezia do Salvador. 

· O Destricto desta Paroquia, transmutada para o s.eu antigo si I i o 1 
começal'á indo da Porta da Igreja sobre 9 lado direito, pela Trav.essa do 
Monturo, sahir ás Portas do S"ol; e descendo p.elo lado esquérdo do Be-· 
co de Santa Elena , voltará sobre a parte esquerda · por · Castello Picão, 
Beco das Cruzes até sahir na Rigueira; por ella sobirá pelo. mesmo lado 
ao largo do Peneireiro: ~eguirá a Rua do Loureiro até .á Cruz rlo ' M áo; 
dahi voltará por hum, e outro lado da Rua, que vai ao Adro da Igreja, 

- ende acabará a sua cir.cumferencia ; pertence.ndo-lhe juntamente todas 
- as mais Ruas, Travessas, e Becos comprehendi.dos neste destrict0 ~ e as· 

r · Escadinhas, que só.bem para as Escolas Geraes. = Com. a ·Rubrica do 
Cardeal Patriarca. 

Convenho na demarcação supra. 
tonio Ferreira. 

O Vigario . .0. Clemente· An-• 

A esta Fieguezia se restituía o seu antigo destricto. 

Conta ao presente 210 ·Fógos, e 736 Pessoas. 
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Freguezi'a de Santos. 
I , 

O O~stricto desta Paroquia -começar;á ·na entra·da da Rua dos Mas
tros pelo lado esquerdo até á Rua do Pot(o_ dos Negrós, que seguirá até 
á Hua de Caetano. Palha; e -sobindo polo.'mesmo lado até á Rua dos Puiaes 
de São Bento, continuará pela Calçada da Es~rella até o _Gonvento das 
Fraocezinhas; donue proseguindo pelo lado esquerdo- do Oilníinho novo ' 
.até á Ca1~ada das ln-glezas, e desta a parle A:ust'ral"até á Tra-vessa d~o 
-~lmada, na qual lhe pertencerá sómente a par-Fe Or·ieTJfal '; ' e descendo 
pda Rua, ~e Travessa das Trinas, irá · s~·h~r á Rlila 'da sa:ntissinia ·'fii'n-

. ,d"ade, da qual lhe pertencer-á ola~o Mend'lbnal , ~ i1ndo ! p'el.dc(arniiilio,_ quj 
-vai'. sahir ao da T(!lfre da Polv'or·a ': :dis-correrá pelo· Üá1mpb ·<Jla Mç"tira · ~ e 

- d6'sceodo a Rua direita por hum, e· outro lado 'até·o ·Cem-vento :ab Sacrà'... 
· me o to, retrocederá -por :ambos os lados d'a Ruá •_a~ : :Pampulh1a ; · JaJ}eiJas 

Ver.tles até chegar á dita Rua dos Mastros, onde,..;eôlÍ1eÇ'ô'u agtfás verten:
tes ao mar; pertencendo-lhe tod'as as 1bai's Rua% ·~~ T;F:w es~a's , e Becos 
.com prehendides neste d~stricto. =Com •a Rwbfieà~ do -'Cár'd·e.al Pattt'arca·~ 

• .. : I • 

~onv.enho na demarcação supra. ::::::: O•Priclr ~ ~-t&nio' \J õsé •da Rosà. 
r # •I .. • ' .. 

A esta Paroq ui a se resti tuio ·p-arté 'do' séu r anti-go ''cyes'!rictb. 
'~· : l . • 

Conta ao presente I!B·50 Fógos~, e ' 7$5bo: 1Pessoas.· 

Freguezia do · Sãerdmentô-. · J • 

o Destricto desta , Paroquia ~orbeÇará nl§' ·~'dro aa JgtPja de S~ I 

R0que, de~Scendo pt:>lo lad_o esqu~rdo áté -o -Lor1to; )st>'gulrá pelo rnesm() 
lado a Rua das P.urtas de Santa Cátharina--, R>ua nova· do ·Carmo , 1 R~ua 
nova das Hortas alé o Palacio do Excellentissimo Duque de Cada vai in
clusive; e sobindo -pel~ Calçada do Carmo, e · do üuqúe·-, lhe pertence
rá toda de buma, e outra parte até chegar ao largo da ' Igrf'ja de S. Ro
que, onde c meçou; pertencendo-lhe toda! as •mais Ruas, Tr_avessas, e 
Becos com prehendidos neste destricto. = Com a ]lubric~ do Cardeal 
Patriarca. 

Convenho na demarca~ão supra. = O Reitor ·Antonio 'Rodrigues 
Bicho. 

Esta Páraquia ficou ~oro o mdsm'O destric ~'o, · qtl'e se llie assigootÍ 
JJo anno de 1770. : · 

Conta ao presente 690 Fógos, e 2,165'5' Pés·~rràs. 
:.. ' . 

Freguez·ia de S. Sebastião da Pedréi'ra •. 

O Destricfo desta ·Paraquia lie o mesmo que alé agora !inha _, ace 
crescendo-lhe de mais parte da Rua .de S. Sebastião pa, Pedreira , Tra
vessa do Rebello até ás Casas de Rodriguo. Mendes exclusive, caminhan
do para a Carreira dos Cavallos, e tudo o mais q.u~ se lhe tinha desmem
brado desde a sobredita Travessa, e de Vai de Pereiro para si ma ,, por
qne ~ahi para baixo fica pertencendo á nova Paroquia do Coração de 
Jesus. = Com a ,Rubriea do Gardeal Path'afca. 

/ 
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·. Convenho na: demarcação supr1;1. = Carlos José de Mello Pinto 
da Silva, Vigario de S. Sebastião da 1>edreir a. 

Conta ao presente ,821 Fógos, é ·3,1053 Pessoas.: 

'Fregu.;_zia ~e N. S~n.liora do Soccorro. !. . l 

' 
. ·_Começará o destr.icto ' desta Paroqoia na Esquina .das. Casas ·.do 

f!racia, at~ásJ da lgr!'lj? de S. Domingos; e .proseguindo pelo lado eliiquer
do· at.é á Rua dos C~nos, lhe pertencerá. esta por ámbos os lados até sa
~ir_ po lar:gó da ).VIourar"i.a ,, Jev;1ndo o-I!Jue lhe pertencia. atré o anno de 1770: 
.ConLjnu;uá p~la ~Ué} .d.aJV.Iourar~ia, :R,ll.a de João· de Opteiro ._, Colleginho 11 
l)~a .. ·_çla; Am,epd9e11Xa ·até ,ás· Ca.sas ,.i em. que rnora Ca,hhaFina ;de iS. J'osé 
viu v a, it:_1d~siv.ç 1 ;1_ Rqa das .:renfbs i,J-R4a dos Cavalleir.l9s, Bec<9 dq Mello ~ 
R~a do. ~em ,For:J!Io·so pot· U!JfiJa ·, e ·putra parte até ,ás ·Casas ele Manoel 
Ro«;;rig.ues, Lop~~ -inpJ~s~v,e; , dond~. retrocederá á Travessa do Soceoi·rõ , _ 
ou Carreiri11h~, ,q~'e Silhe, ao lár:go d.es.ta lgrej.a; e sobindo ' pel~ Calçada. 
do , CoU~gio . , levarj. .a ,'R,ua do _Arco da_Graça dehu.m, eoullro lado, par
tindo com a Freguezia da Pena, como até o anno de 1770, e ir~ acabar 
o seu limJte •pa: E~~r~in{l .das Cas~s ,P,QiG.racia, onde começoiL; p~r\tenceu
do.-lhe tam·bem a Rua, que vai da Igreja do Spccorro até á Trayessa do 
Desterro .pelo lado. dire;itp ~ e ·pe-1<1>" e ,squ;erdo até o aeco- dó- Forno,,. e todas, 
as mais Ruas, · Travessas, e Becos cômpreheudidos neste destricto. =Com 
a Rubrica do Çard!!al d!atríar-t:qL ·J 

•,' Convenho neste N.J.~appa. = Q· Vigario Manoel Curado Diniz. 
~ . . 

: pesta Pamquia s~· restituio-_ ã d9s Anjos o d·es.tricto,, . que se lhe· 
tinha dado po anno ., d.e ,17-701; e dq JD~smo modo se~ r.estituio á · Fregue• 
z1a de Santa Justa quasi 1todo. o antigo terreno, quç ·lhe· pertencia. 

• j ' o I t :., I I ,,. ...-.. • 1 
Conta ao ... pre~ente 892 F@gos, e, 4$1829 Pessoas. 

t - 1 

F·reguezia de -Sant-Iago. . · 1 J I ' 

·. O Destricto· desta Paroq~ia princi.piará na R~a, que vai do largo. 
d.o Limoeiro para cima de huma, e outra parte até á Igreja de Santa 
Luzia; e entr~ndo pela Rua do ·runi.J , _irá busca-r o Pateo de D. Fr.adi- · 
que: seguirá a Rua do Chão da Feira até á Porta do Castello; e d~scen~ 
do pela .Rua da Amargura atíé o ~itio . da~ · Porta$' d' AlfcJfa , voltará so
bre o lado direito; e levando hum a, e outra parte da Rua direita dos 
Loios, e da Rua larga da Porta dá lg!ieja, irá fixar a· sua circumferen
cia na Esq nina das Casas da Chancellaria, .que.estão defronte do Adro; 
pertencendo-lhe tambem todas . as mais .Ruas, Tr.avessas, e Becos com
'prehendidos neste destricto. ::::: Com · a R:ubrica do Cardeal Patriarca. 

CoDvenho nesta .qemarcação. ~ O Prior An.tonio João lgnado. • 
I 

-A esta Paroquiá tle restituio o seu antigo destricto·, ~lhe accres-· 
ceo' de mais -huma pequena parte do terreno, que era da ' Freg'::'ezia de 
Sanra Cruz do CasteJJo, e da Freguezia de S. Bartholomeu, que fui trana
rnutaàa para, o sitio do Beato Antonio. 

Conta ao presente 195 Fqgos, e 662Pessoas. 
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Freguezia de· S. Thomé. 

Terá principio o destricto desta Paroqui·a no largo .das Portas' do 
Sol por huma, e-outra parte, caminhando para a Igrt>ja; .sobirá pelo Be
co do MaJdonado até á Porta do Pateo de D. Fradique ; e cont!Duará 
pelo lad esquerdo até encontrar o Beco da L~ge no fim da Rua dos Cé
gos, e pelo lado direito irá basear a Rua do Salvador, que lhe fica per
tencendo por ambos os lados do Beco dos Cabras para baixo, levando ó 

. Beco da ~ra, Beco do Norte, e pa-rte da Travessa da Oliveirinha, co
mo . antigamente, seguirá a Rua, que vai para as Escolas G_eraes pelo 
lado ·esquerdo até á Esquina, e pelo lado direito até o canto do Muro do 
Convento do Salvador; e retrocedendo á Portaria do mesmo · Convento, 
sub irá pelo Beco encostado ao Muro do Adro da Igreja, aonde finalizará;· 
pertencendo-lhe todas as mais Ruas , •. Travessas, e Becos comprehendi
dos neste destric...to; e a Rigueira por ambos os lados até o Passadiço do 
Con :en to do Salvador; como tambem as Casas, que na entrada do Be• 
co dos. Fróes estão pegadas com a Igreja do Menino Deos, e as defron
te da-Portaria com toda a Calçada, ·que. d,esce para a Igreja de S. Tho
mé. == Com a Rubrica do Cardeal Patriarca. 

. . ., 
Co~v.enho na demarcação supra. = O Prior Pedro Francisco Ca-

n,eva. 
.. \ . 

- I 

A esta. Freguezia se restituio o. seu antigo destricto, largando o 
que pertencia á ;de Sa_nto André, da qual se 'lhe adjudicárão algumas. 
Propriedades. . · . - · 

Çonta a·o presente 286 Fógos ,- e ·1$058 Pessoas • 

. _Freguezia de · S. JTa'cente. n ' · 1 

O Destriclo de~tã Paroquia. he o mesmo que tinha antes do ao
no de 1770, excepto desde a Rua do Vigario, vohando para o largo d~ 
Santo Estevão, Rua da Cr~z do Má-o -até ás Esqadi'nhas 't(lclusive. qua 
sóbem para as Escolas Geraes, porque em -recompe·nsa desta p.ar·te que 
tle lhe tirou, lhe fica pertencendo o lado esquerdo do Campo de Sa-nta 
Clara, indo da Igreja até á Travessa da Veronica, e seguindo esta pe
lo mesmo lado até o l,argo da Graça , donde volta •a buscar a Calçada 
das Monicas, seu antigo destricto: = ··Com a .Rubrica do Cardeal Pa-
triarca. -f 'i . • • . r 

~ ~ • ., ' I 

Convenho na demarcação supra. = O Cura Ma-noel 1Caetano·Si .. 
mões. 1 • 

A esta Paroquia se r-esti.ti.Jio quasi todo o 1seu •antigo destricto; 
e por huma pequena parte, que ·ficou na Freguezia de Santo-Esfev.ão ; 
e Salvador, se lhe accrescentou outra equivalente da F-a:egue:da de San-
ta Engracia; no que conve.io o Paroco.- _ · 

Conta ao -presente 626 F_'ógos., e •2$120 Pessoas. ' 

- E assi~ se .houve por ~oncJuid~ esta . Di.visão ,· e .mudança de Ji. 
mites das ·Paroquias da. Côrte, e . Cidade de Lisboa,, a !}Ual apprc.vamos ,. 

Nn . 

/ 
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\ . 
confirmamos, e manda~os que se cumpr11, guarde, e observe por cada 
hum dos "respectivo~ Par?cos iuv.iGlaNeJoiênle, --sem dúvida, ou alteração 

-·- alguma. E esta sera reg1stada em Nossa Camara Patriarcal, , para que 
.a tódo ci tempo conste. ·.Dada náJ~tnqueira JíiO Pa'Jacio de n0ssa Residen
cia· sob nosso sjgnal, eSello de Nossas Arma-s aos 22 de J-aneiro dé. 
1780. = F. Cardial Patn:arca. = Luga.r do Sello. = O Juiz Apostoli
CIJ ' e Commissario Delegado. = M'anoe/. .Joaguim; da Silva , ·Conego da 
Ba~ilt"ca de' Santa Maria. , 

. fm:pr. -na Impressao R.egt:a. 

I < 

-noNA MARIA por Graça &e Ueos Ra-irrha de Port-ug~l, -e dos -A'l· 
garves, d'aquém, e d'a)ém mar, em Africa Senhor~ de Guiné, e da Con
~sta, Navégação, Comme.toie da €trhi-0.pja, A.-ra•bia; Pers1'a, e tla In
dia &c. Faço ·saber a vós Desembargador José Roberto Viflal da Gama~ 
Juiz Administrador da Casa de Pombeiro, que havendo respeito a Me 
(leprese.J,Ihárem Francisco ·de •Pa~:tla Holbeffhe de ' Oliveira da Cenh·a e Sá, 
D.@.na Oi0oncizia ·rua,ri·~ma õe M.a~Uos Tqseán.a., e. :ell:l'tros, que gendo cleve-
dor o Conde de Pornbeiro D. Luiz de Castello-Branco a 06f1a Oa thari
'na Maria Holbecbe de vinte e nove mil Cruzados, e seus juros, conse
guira o dito Deved(')r< Pra\lJsào 'da dat.ª em J â de GtrVabro- de f742, pa
J'a ficarem obrigados os bens doseu Morgado á solução do dito principal, 
e juros, que sem emba11g:a. d~e~ta. Re:al di'spe:PJs-a., f' do lapso do tempo, 
por parte dos Administradores do actu_al Conde d~ Pombeiro se tinha 
proposto h.l!l:m li helio~ neslilsO' Jui.z@J dta sua' Aflmihistr-ação contra· os So p
li;eafl.t.es, pe-Jo qual •·portendiãn;. :que• a dita firo,•·isiro se yutgasse ·Ôbl"t"'pt-f. 
cia' .e sub·reptiei-a' lia':en.do-se cre ')i]!f'HhU~m -':'igEir ·a · E'seri}!!~ura em virt u .. 
de delta c,e)·pbra.da' e.I~IVres 0S . berrsi _)~Íifii~Ukados. dta dtrta ol3ri"g'<l~ão . ' K por
que· pelo AIYará de1 30 de. Outu0Fo de PV5 . P.IU fl'enhúm J•~izo pod'i•a co~ 
nheceP.;.se ·Cilta 0~·11ep~ãp dé:~uíüqu-er fllflVfsà'<>•, qu:e ·não fôsse- pe-IBs-mesmos 
Tri:hunaes, por. · mnliie se ·1!irr.bia1 e»p~mçfa: -Me .r~ul~·ão fôsse- Servida , In..;. 
~mada, dâ_;vel\<Jadle ~ eiped,jiC!J13Já -V-is f a · c;h:Y~ pr0pFi~81 âb leS, díar -aS J'>fOVÍ ... 
dencias, que fôssem justas 'em buma tã.~ importante ma teria. E v-ísto a 
que allegárão, e o que conslou da vossa informação; e tendo concidera
~Ãli> a0s maiS. Cijitte. Me<.fui'.presen:te .~m · c:oJJs'QI~ta cl'.a -Meza•(Ji&Meu Dese.mbar
go do Paço, Hei por bem, que o conhecimento da ob, e s1:1brepção orJ1rtrs!or 
~a a~ ·a~gmma Rto~isão2 do Meu :9.-esiJID"-ia·r'gO'-do · Pa~o, ou dê outro qual
qoeP. 1'l'r'ihMiDal~ perten.~a ácí!Jel:le l ~lb qpal .ílJr; ·expedi.d'à, ou· a 9'-b ~ 
suptep__qãQ. .se~· ~pp)anJia p011 . emb~rgos ,,. o,u por 1\Gçâb-; pon'l'ue-em-'a•rrrbos os; 
casos se dá a mesma razão; e voi Mando;, er.f!i-e• penw.Utaai- á · d-if:a Mez-a
os Autos de Libello, em que s~ dedozio a materia da de que se trata, 
opposta á dita Pm,visãare, l paUQ~Ila ~e~bQ<~~e~Tr ; OORJó tfÕ'r"-jtis-trç;. Cum
pri o assim. A Rainha No~sa Senhora o mandou por Seu es.Eecial Man
da(h ·pelos Ministr.-o~alílaixo. 'assig<tJa:doS', du~Sêtt. Coll'SelhO', ecS~~~ Desem
;ilarg.ad!iH:ef! ~ '}?la_8<t.- l.\!ta.r~e'l J:os:fi. Fw.ei~ a-f~· eMLisbaa' .-29 de- Abr.iP 
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de 1780. = Gonçalo José da Costa Sou.~o-Maior a fez éscrever. , == Bar
th,:,lomeu José Nunes Cardoso Giraldes. =Manoel Gomes Ferreira ~ 

Par Resolúçáo de S. Mag. de 17 de Jan. de I 7 80 em 
Cons. do Dez. do Paço segundo os Manuscrúos de 
M. A. if.,a Fonceca. 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará de DeelaraçA'o \'Í .. 
rem: .Que sendo-me. presente em Consulta da Junta da Administração 
das Fabricas. do Reino, e Obras das Aguas Livres, que pelo AJ'vará de 
dezoito de Julho de mil setecentos setenta . e sete do Estabelecimento, . 
e _ crea~ão da mesma· Junta, se acha determinado, que interinamentese-· 
ficassem observando todos os Regiment<i>s, e Ordens, por-que ~té aquel
]e tempo se regulavão as ditai Carporações : Que no ·Paragrafo Setimo 
dos Estatu-tos da Fabrica das Se.das, ,eonfir,ma-dos pelo Alv.a~á de ·seis de 
Ag_ost<i) d~ .. 1 '(.57, que nâ referida fórma se acbão em sua observancia, 
se _determinou que a Administr.ação da sobredita Fabrica fôsse isenta de 
toqa, e de quah}uer Jürisdicçito .CiYil, e Crimin·a,l; assim pelo que per
t.~nce _ ao : Co!Jt>gio ~e.lla ~ co~o, ás .outras Pessoas -, que_ nella servisse'~; 
.fjcando por seu J UJZ PnvatJvo o Conservador da Junta do CommercJo; 
cemprehendendo-§e no mesmo Priviif,gio os Artifices ~ Obreiros, Apren-_ 
dizes, e .m~is Pessoas do st>rviço da Administração da referida Fabrica 
das ::Se,das: E porque se tem duvidado a observancia do referido Privi
]~gio: Sou serv.ida declarar, que na conformidade do .sobredito Alvará 

' de dezoito de Julho de 1777' se observe tambem inteiramente~ não s6 
e referido Pªr_agrafo S_etimo dos Estatutos da Fabrica das Sedas, confir
mado com o subredito Alvará de seis de Agosto I 7_57, como tambem to
dos os mais Regimentos, e Ordens pertencentes ás _Administrações das 
Jrabric~~ destes Reinos , qU'e se nã<i> acharem por ruim -especificament~ 
derogados, em quanto Eu aos ditos respeitos não der outras mais amplas 
providencias. 

Pelo que: Mandg á Meza do Desembargo do Paço; . Regedor da , 
Casa da Supplicação; .Governador da Relação, e Casa do Porto; Junta 
da Administração das Fabricas do Reino, e Obras das Aguas Livres; e 
a todos os Desembargadores, Corregedores , Ouvidores, J uize.s, Justi
ças, e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste Me!i Alvará' de De
claração pertencer, que o cumprão, guardem, _e fa~ão cumprir, · e guar
dar inviolav~lrnent~; não obstantes quaesqYer Leis , RegirneQtos, Dis
posições, Ordens; ou Estilos, que sejão em contrario; porque todas , e 
todos derogo, como se dellas, e delles fizesse especial menç-ão, para es .. 
t_e e_ffeito sómente ficando caliás sempre em. seu vigor.: E valerá como Car• 
ta passada' pela Chancellaria, posto que pot• ella não passe, e que o seu 
~ffeito haja. de du.rar mais de hum, ou muitos annes, sem embat·go das 
Ordenac;ões, que ~ çon,trario de~erminão: Registando-se em tódos os luga ... 
res, onde se cosltJ~Dào r:egistar semelhantes Alvarás; e 'l'emette~do-se o 
Original pa~'} o meu Real Archivo da. Torre do Tombo-. Dado -no Pi'lofà,. 

Nn \iJ • 
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eio, ~de 'Nossa. 8errhera da Aju<il-a I@JB -9 de Julrih<}, de 172~. ·. := eonf a :í\;s.:., 
signatura-de1 Sua. Mages1iàd.e, ..e. a tf0· Min<isíllro;. · ·~-r 

Regist. na Sectetarz·a de Estado dos Negocio~ do Reino 
: · no Livr;EJ ' fYL ._ das· .Ca'l'ias, · ..?Jlvartd!s , e. Batentes a 

, , fol. 6:6\ vers. ,; e a~mpr.. na .Jmp1·e,s-sárJ· Regia. 

A os ~o dias do mez dé Julho de 1780, em Meza g-rande da Casa da. 
Supplicação, na presença do Eminentíssimo e . Reverendíssimo Senhor 
Dom João , ·Cardeal da Cunha , Minis'tro d' Estado ; Inguisidor Geral, e 

. Rég;edor das .IÚSJ1Jiças, .. veiO' em dúy.iida .,. se tenclo .... se a'lílnulli !il'O:-;bum :res
t;:Lmento pela inSitituiçãa -da Alrnta -h.er:deÍtr.a? na·- evmfo'llmidade.-, cla:'Lei .de. 
9 cl.e Se~tembr0 dei711,6,9J; •se'. ost heltdeü~IDs JegitillilOs, a 'quem a ·ller-aEça ·Sei' 

. <leve d.ef.e11ir, sãei os• PareRties .maisr pr0ocimos · ~ tempo· da pubJjoaqão d<RI' 
Lei.; 'ou os he:rdleiros .«aq.uelles:-;-,qn.e. erão. ITIFJ;is. proximos ab tem:p~ 4a mgr-• 
t~ dJi>. 'I'esttadQr: · Assentou-se pe>il lpluralicl.arde &e' votos, ,quêt!Í.I0St. casbs-,: 

· em.;que :ma. fórnna: .do ;De~eto; clre: 11 de Jhlho. 'Glt€ 1:77.:8. s.g de:w~ jtiilga:r- con-' 
furme; a disposição ,da clita .. LeL; (i)S het.ldei.re>s Jegitünos s:ão -· aiJ;~....ur.~nte~ 
IJlais priD"xim·os cir@ 'f.estact@.r, . qruu~: exi:stião ao .tempo, q1.1ê ,.â \J:ne!:nn>a l.ei 

. ' fui rmhli€a:llla; p@:rqfl!lie ·para regu:lan a sl!lccessão I·eg·iüma ~ ~deve 'altten:der-"' 
se á· p~:oximicllalilie. cl:<il gr.liir@ .. mo. t.e:mpo., elJ:! ·«fUe.' se~ def~re aí :Th.eraonç-k ; ~e-It~es--· 
t;.e caso· a her~nça Hão se de.fen.e n0 tempo da. ·morte de>· 'TeS.tadét·, f}'l:l'e' 
.JlD,01Teu ~om 'restamento váhdo, mas n@' tlemif>o • dà pl!tlhlica<'i,ão r da; .ILei .;~ 

. €_tU€; annuJlou a:s slll~s cl.is'.(Dosições. E ·para. não wim .. mais-em qlúvida·, se · fé>-' 

ID<il.U este Assento.,- que o diito: Senhor Regedor -a:'ssig·müu e@m•· todos- dS! 

Ministros, que ·n:(i)U.e votárão.. :=: Card.eal Re~;edor•. = F0nseca: = 'Pin-· 
to. = Giralcles .. _..,..-. Leite. ' ::::::::::. Lem.os. == Miour~. == Veillo. == M..ou:::rinho·.< 
::= Araujo (i) Si,lva. · Valle.: -:- Telle's, = Ribeiro; ele Le.~>nos:. -~ B1;tcel-..1 
lar. ·= Dautor f:JQsta . ....:..· 'fones .. = :1'11alrç·ao•·e Mendonça: = 'Ca:stre>·. ·:::::· 
Vi&a.l. =::: Qu~.m:tella. ' .·;'"" . •J ~ 

. ~ ,. . ",. .,' 

No L Livr;o 2 .. da. SuppliG'aÇáo j(i)l: 1_3'91 ' e ··na Cotl. :aos 
• 4_>S-sentos pag .. 43'6. .. ,. · · " 

I 

·--·*.c;.*_ .. _. --* 

· Â ~s ~o . di.as. d;-m:ez-·d~. J~lho ~e: ID7~o ,- el!n Me~a -grande cl'a .·Cà~a cl~ 
Sm•ppJ~ca~ão ,, 'nW pl'e.semiça .dl®- :ffiiiN4>n>entissimo Senhor D&m João , Cardeal' 
da Cunha!;. Minis•tro .. d'Estadl0, -1nquis-idor Geral;: e Regeclor ctlas Jicrst.i-' 
ças, veÍ'@• em.• .dl1Ít9;ida ~ se ÍTtstilhuià'o o MaPid<? hoer<il.eü~o uni.ver~àl-etn hüm-: 
TesféHilil~nt€Y, . :feito antes <da Lei d1e.@ de Set~m!bro de 1769, mas-ioort.o· 
pela morte :da. '-f:es.tac1ora ' · . d~'epois da; tilit.a: Ltr:i, se se deve ju'lgaT toda a · 
ins•titui~~o nuHa, ·QU se: ha. íile está subsj·s~ir em qu-anto á. Terçà ; que pe-

_le ·§,. 4." da ·mesma Le<i he· permitiidro aos:Conj·!Jges cleix,arerrdimi1 ' ao: oa
brc;> . . Assent@.tl-~e, pela _ma\i'tl}:r :r>a•rte ·d'os V'O'IiG>l:l, que ·cleve subsisfi:r'- a dispo.;:
siçãiD- cl!0~ Testamento e1n €_1Uanto â · 'ferça, de que a Testa<Jora· pçrdia dis-. 
pô.r, · fi>or s~· e(l)nforme á sua Vit9ntadf€ doei~a..r-- ao · ~a-rido· ttlcto, que pela·, 

]· 



kei ~dre. :ro~se perJ!H.rii'tido-; e· á:S'ij}nl, :como pret~ridos és r fi.1lí~~(~JOft!. ;~_y;i.mlR!;r
d',a sua existem:ia, são . ~áliidas as: dispos,i~Ões, Te;s}éiltp,~nlial: Í al§ ~ . ~Ilil , q~J!an
tõ. ab:vaníge:J:: a 'l'erça .âelJ Test:i11do~ .i 1 c.Qmo ·clret~Fm~..FJ:~ _ aJ~~·qe,na~~ (Q,o -~iv..c. 
4u,

0 

Tilií 8,~. ~ ·· !1..0 ,; damesmá.f€m1Jla pret~riq~~ 6~ . .T~~·âiQSV~isª~~; ·.<ij.~f!t , Rã~ 
ped,Bm sel" miDÍB ·attend1dos, para ·a sue-cessão legitÜl}P-1,- q~lll.~; j:Js,Jl},.~c~nden- 
tes, G..ey;e · stt1bsistir aidÍSI)l>~~silçã.o a r-espe~to cil.a TEF)l'~.a.. ·:E·p_at:Çtr ~ãq '"d~·J'!;!~Í~ 
em. dJÚv,ida 1 ·s.e tomo.lil ·eslte Assento , ~f!{Jtie 6 di.L9 .. Serr]:w·r ij,eg:e~ot!)Í~sjgnm~ 
ci!ÍBI 0s lVI..ii.r.J.isims ·, .que ·neUe v;.otárão. ~ . Gai'<;lealdit;e~·~dor.,: :;;::: ~ )'o!;ts~cª'.~ 
:::::- 1?-illlltO:. :=::::c G:iJrallllesJ.:::::::: L.e:idi.e : :::::~;. l.eÜà.@' .. ::::::: - ~0~rà. ;:;::,:.V,elh~. ~;)~Ífçrur. · 
s-im.}lg,_;):[:::_-A. raru_jl<'> e · Sru'Va. ::::::_ VaHe:. :::J:' 'Jfe-1-!es .. ·:;:· RihetJr.Q .. ~ :L~lll'!~-; .g; · 
Baçe~Iav. ;::;::: .. Dtimtor \Josüt. ~"[fà.rres·, ~ .F-ale}!~ .e M~nd,0n~~: ,::z:,.: Cas~~ 
it0~ ~-~ Vidigal. ;::::::: Qu.iin•tella~ ·: ·. :. · ~ .. -: ~ · 

•I; ••. . ~ , · ·.~~.: >~ :-_. · JM(i), Livro 2. da, Sup:p;lz"eaf?áo,f@l. ~:t-9~-~-!·e . ·~ª·· Çf:J.il~~§.iltt ··_ ·. 
-. ~:::;;j ~·~-- · dos. :.dsse'liitos tk}o/'~ !4i3:'7. , · .. b ·., _., . ·c•.'. · 

-t .. ~ j ' • 

-~.!' .J . ' .; l • 

. ~- · ~. ~ .. JJ· *~*"~~~ ;. 

. t ·rr -~;..' ..... .,. r •.-t. ' ~ ...... - _t 1 } l .1 • ,..~f~ •r ,., :4 

· .A ~g_· -~ ~ia~ d~ 'Ih~ ~~-.lufu~~ d.~= b;8~~~ em·· M~~~-~~d~· d~ Ôas·~ ··q·at 
Sl!tfJf>Ji~Çãt>-,: -fila :p:cesen.çoa:: âb Em~mriif1ssirn~ ~· 'Re.Voer~:miCil.':iSs.i.~il9·- Se~hoJJ. 
J3'e>rn.: Joao ., ·cardeal da ,0'l!l.ruh:a.LMÍllillistr.(i) ·dhEstado :,.-. lnq.u;i~d§!l:' .~ralt,. e)' 
Re·g€~or das J,Ustiças, veio em dúvida, s~ para ter lugar a pena im,p<D~ ... , 
ta pelá Orde.nãçàto de Li v. 1. 0.,l'it ... ~B·. · '§. . . 8'.." €~ntTa ·ó 'Civifu)uge, que não 
fez in.ventai-io por morte do outro . <D..anj~le :n.a ··ti:eJ!JNo I.~g;al, he precisa. 

.. ·Sentença declaratoria, e que esta seja proferida em vida do Pai ou Mãi; 
ou se a clausula da dita Lei, de que por ess~ mesmo feito será privado da 
heréllnça dos filhos , deve opera:r -pe:r·.·si- m.gs.rua, , sem qepende'ncia da dita 
Sentenç_a. Assentou-se. p~r quasi todos os. v~tos ,~, que aínd~ qu~ a pena 
pelo mesmo facte>s esteja Imposta pela Lei, sempre he precisa ~enten.~ 
d:eetàr<ilte>'t.f.a dío faét@~=··pe:rqúe: -der-oo tJ.tar; fóFllinar ,, se exocatal!'ia a; ·p~»~ ·seipl 
Sei! ouv:-ià.o· o -réG> cem as .. d:efeias· ;,~ t:p1e ~ !ffóder ter, cG~illJ.I!l o~ :JQrinoipi-Qs- ·ele; 
l)i,rtütor Nat>u.cflll :<: R p.ost.ID~ qu.e_ nãr@J:sejlàl prteci-so ~-- t:t'l!le a ~eutgl'H';a, se PJ:'0.
fi<i·a e1l!F vida elo -Pífi uu. Mfti, -SàJililpre: ;S:~ d'eve. <Wm• ell~s •ÇQnte~:tM; a Qlibl!l.,.. 

....... 

_ sa, por· se~ Jmll!Ina aeção .pe:na:l ,i ·qu:e~ nib:y~ód.e : plill$sa:I". e~Ef}tr.a-1 e>s· h{wdeid:,es 1 

1uand~ ~ f~.Di ?o,n:fre~~~-. ID causa! eil;J. ya,dai dGli que~ I!H!cost-eu ::n~_ fl:e~'à< E 
f)ar,a na0- ·Wl'·'Inai1Sl em. diú>vlm.,. se:-toJinou este· A.ss~nto ,: qiNe . o-~dtüo- .~~~h.o-u 
Regeq~rP ass~.g:nau e:@llÍ. os .Min'istros ;- ~que·· 1i1<&11é. ' voii!~FiW>\ ; ~~ eanllleat-.R e--. 
dor. ;z:: · JFonse.céll1 ::::::::- JP\i~to'~ ~ -Hinial4es. ~ · Lei.1íe .. · ;:::::;:; ~eúã-G>: .a:;::; ~eiJilO~ 
],W'IDl!N.'á,, ~ Verlili!<i>. ;:::: .. MomSJi.nibr(i). ~ ~rruujor e Shl:va .. ;i:!f. V ar}hre;. ~ . 'J:ell~s, .. 
~- Ritbg:i1~o <de JL.emos .. ~·. Ba:cdlaJi_, :e Tornes.. ~~ D&u. to:t: Costa .. ~- Fa.f~, 
cã!o e· ~MUO.llllfa·. ;::::. <::;as;tt:o·~ -::c..· Vidak. ~· Qü[m~1a·., _ ·: .. :' .• 

. ; 
.. \-

NlP Livre o · -2 •• dra Sup:f~ieaÇáofiJ.L 1 !to:. , e n;a) rE~J~ ; , 
leçáo~ 1d,os:: Á&S"e'lfl.'l!eJ"S pfii,!Jf, i>37r. . . ~ , • . '· .. : · ~ 

..... • t ! .. 

Y_;.j_ 

Á ct~: ~o:~ dW me~~· cl:et ;ullr~ d~· ~ ~~o.1 . • errn M~k ~·~~- ~da :,cia~~ _d~ 
&pp~iea~ã,êl , ~ na.pr,esu'ffa1~·d~ E~m1üssi.~Wif ,e; &iiieit~issà~ruo' ~~uh:.~ 

'I 
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Dom .João ; Cardeal da -Cut;J.ha, Ministro d'Estado ," Inquisidor Gerál; e: 
Regedor das Justiças·; veio em dú.vida, se o Pai em 13ua vida póde intentar , 
acção contra a filha r.~! a ser jllllgada: p.or desherdadar, 110.- caso do :~§. 1. o: 
da Ordenação d0 L~'V ~ '4. o Tit. 8~.· , ou se· s@ no Testamento, e. p@r:sua . 

· morte a póde desll·erda1~, ainda acontecendo requerer a .filha ( na suppo
sição de não h~ver mais filhos) ,- que se ponha em execução. a disposiç·ão 
do §. ~7 'da -Lei de 9 de Se1ternbro"d:e 1769 ; ·por ter o Pai casado segun- . 
da vez. Assentou-se pela maior part~ dos votos, que o Pai póde intentar_. 
acção em sua vida, · para se declarar a filha incursa na pena de desherda
ção; porque ainda 'que esta regularmente s.e costuma fazer no Testamen
to, não ha :Lei, que ~prohiba u,sar o Pai em sua vida do Direito, .que pe
lo mesmo facto da fill}a logo se lhe transfere; posto que o effeito da des
herdação só se "Verifique depois,· da morte, e .s_eja este revogavel, quan
do o Pâi póde rernittü· a'iinjúria ,. e .especialmente atfendiâa a disposiç.ão 
d~ Lei de 19 de Junho de 1771'>, qye fez esteprocedirn~nto caso de De
yassa; e que, âssim , corno ao Pai eornpete para o dito effeito a acção, 
tambem lhe compete a excepção .em qualquer ca-so, que lhe seja preciso 
usar della: E para não vir mais-em· dúvida ., se tornou este Assento, que 
o' dito Senhor Regedor assignou cQm todos os Ministros, que nelle vo
tárão. ::::: Cardeal Regedor. ~ Fonseca ::::: Pinto: ::::: Girald'es. ~ Lei
te. ::::: ·Leitão. i::::::· ~emos. ::::: Moura. ~ VelhQ. ~- ·Mol:lsinhó. ::::: Arau
jo e Silva. -::::: Valle. ::::: Telles. -~ Ribeiro ;de Lemos. -::::: -BilCeliar, ::::: Dou
torCos~a.::::: Torres.::::: Faldw .. eMendo:lflç.a.-::::::Vidal. :::::Castro_. ·.;: Q.uin-
tella. · .. ' . 

· • > No· Liv. 2 da Supplicaçáo fol. -14 L ver&. , .e na Coll.· 
. dos Assentas pag. . 4_3~. ' ~ 

··.f 
·~ 

TENDO ~o~trado aexperienci'a, qu~~~itosC~rsarios da~Naç-ões aatual
mente . em guerra abusa vão das C~mrnissões , ou' Cartas ·de-mar , .que lhes 
erão conéeclidas ,' e ainda mais. da C(j)Jilsiderf'lsão , J e bom acolhimento 
com qu~ erào recebidos nos Portos .. dest'es Reinos , por effeito €lo sys
tema da exaeta Neutralidade, que' ·resolvi seguir n~s presentes circuns
taneias ;_ e sendo justo ,acaatelár , que para ·o.· futuro ·não ·continuem 
as des(J)rdens , que tem- algum~s .. Y.ezes acontecido , em cQnsequel!cia 
de se não respeitarem · devidamente .as Minhas L.eis a este respeito., 
e a .Soberana immunidade do Territorio: Sou · Ser..v.ida--ordenar , que 
nos Portos dos Meus Estados , e Uorninios não seJão . mais adrnittidõs 
Corsarios alguns, d~ qualquer ~Poten~ia que forem, . nem __ as J?rézas que. 
por elles, ou por Naos, 'e Fra.gatas de Guerra: se houverem feito, ~ ou fi
zerem; sem outra excepção que a dós casos , em que o Direito das <;!en
tes faz indispensavel a hospitalida:de-'; ·com a condição porém , que nos 
mesmos Portos se lhes não consjnté;t .venderem ,. ou ,descárregarem as di
tas prezas' se a elles as trouverem nos referidos casos; nem demorarem
se mais tempo do q1,1e o necessario para evitarem o perigo, ou consegui
rem. os innocentes soc0rros, ""'que lhes forem precisos; e quanto aos Cor
. sarios, que pre~entemente estiverem nos Meus Portos se lhes .fará saber, 
que delles saião no termo ' prefix·o de vinte dias , contados daquelle em 
,que . forein àvisacl.Gs. _O Conselho 'de Guerra ó tenha assim .:.en'tendi<lo , e 
faça executar' expedindo lo.go as p:rden~ ao~· G.0Yernad_ores ' e C.ominap:.. 



d-antes· d-as Pravincia'S·. , lllra'S, Fmtat~za~, ·e-Prnçà~mãPit~a:s h~~ 'éófi:. 
fom1idade. Palacio de L.isha a ao de-Ag-osrto {{e> J.7BO·: {1}-i::d]0~ á. ll,.U..-7 
bd.ca de Su.a ~.ag.estade. · 

• I 

· TENDo subid.o á minha Real Presença numerosas representações dos 
Meus Vassallos Militares, que se achão ausentes destes Reinos por cri
mes, e que peJa falta de nomeirut-do"'S"Pertlf.tes Geraes , que Fui Servida 
publicar, e ampliar com o motivo da Minha feliz exaltação ao 'fhrono, 
lhes fôra inutiJ aquella graça, que tanto desejavão, e humiJdemente M~
fJet1iã;o se llies· v:erificaKse, coru:rerlenji<!f.:.Jfiés; ín;ã:Í'S; á>1'Rplâ }>rô'rogÁçà€!· 4e de
terminado tempo , em~ qhe 'dev.e.lf.iâot i'e.!3!tÍ:fi1i1-it-§~: àtls soo~f liê~e<U::i:vés- O.ar.!.. 
p:os., .aos quaes não tinhãd· val:tadó .. po:.; MUSâ dã•Su:ID.·t.g·F.u:Jtàncüi; ; ~.u.e Sê 
lhes, não. poderia: im}l)uitar. á. dulpw; h~m ~t1tl.si:G€rod~- â.s. d.~stà!iêiãSt, e, é$ 
pequenos. lug·ares menos.freqili~n.tadgSl.t em que ~ f~d!ldfo: E âfiimd-e!P' 
d@ benigmame:rrute aos motwos. Qestas> SÚ>})pl~~&s ; · ~ ~ 01itrm; N:tzõàs f- q~e 
m..Ove:tráo a_, Minha Rrea:l Pt:ied.ctde i · Hé\i; pm: bem· àtí!:pl~iir , à~· refetiiiles• ~êt- · 
d@es. p0r tempo de. hwm' armo· <WniàdtJ da .·pliblii:ialfão OO's.te, á• tó<Í'o&- ~§ 
Meus' V assallos Militare-s dB- qoolqlll-et ~g.pa~ção ,_ <}.® põfi eifu:ies; ést:W~ 
:t€m. wusentes ,. e no. dit@. úetmo- sel'e~ol!fleíleliJl.. à.es r€sfl'é0l!i'fuS; G~:t:>p~s,. p·~ 
Jill tque se lhes' haj,ão d.e '\t.er•iooaí. -pelG- medo-; ê· côfu ã~· In~sfnàs ' ê.làuslfJo 
las, (jmm!lições, e lirrii:tações ., qtlé foPã'0, 4-eêPar.adra.s-., e e:liJ#essâS: .00 çJi,~; 
tro l\'Ieu De·creto ele noYe .de O~tub:r.d-de ffiil .. set~cen't0s· s&etita e.· seis,, 
fJ_Ue haix.arà coJIL, este~ (<!) O CortwJ.hd t;rw G\iiér.Par o·. t~llâ áSsini êft~íiªi:.l. 
tio, . e taça, executat, e· pub.Q.ca:t por Jlldi-t~ héstã- (;@itê ,~~ê GjlclJa.tle d~ 
LisbCDa., Provinuias, a Ptáqas dé'ste~Re:tnos.. ,. píUâitfuê e:he_g'ue!â!.hét:itihr ~e 
toclog. Palado de Eishma: em g 1: éle $etem9-'i'& de~ 1'73'-0. ::::·- Gmii á: Rii-' 

' 1i-íca -de $ua Magesl.ad_e... · 

lmpi1. ~a< lmf_Jf'e.S'aárJ .Réçj~lP. 

1 

JI Av.~o~sE-M:E -r.~piesen tà·clio- por p@t.~fj dês Meus ·V àssãlÍós Mrfi,t~r'eS'; 
_ f!U:e po:t: erimes sé ac.hã<> ãa~nteSl do·s respéc.'#ivós :N:~-ü~ef.J.tos~ , e 06r:: 

pas , sem. C@1nt tudo sali:itêtíl. d,estesr Rêinoo; ~i1re 'tle:t:r~& · EU pol'- -Déêr'et~ 
do pó.meito-de Sete·Jil l1ro pto~imó ]iite~edenOO at#l p:1iade-- po~ ié)úpcf·df!J!Jlt:pn 
ann~ ,, €lll beN.eticio ~~s Des€P~or~ p~~â' f6tà· .d~lle~·-,., és- :P~rtl&es .. G~~~s 
publ<I.càdGS com o m.otl.vG da; Minha· fehz 6Xwlta~ae ào_-F.inlano-, s~·1a( ifHUI;'-

- iQ proprio daMin"hra ~rol b~~i.gl'iidàl{ià &xerG-itálr em seti-beti-êfr·e-io ét rii~s..:: ' . 
ma demenc.ia<: Hei. por bem. am_P-Har· éB-1~6fe~d~S. Poc-clõoes per- wmpq '<=hi 
tres' .. rn:ezes i con.tadoSí dct. púhUéácfà@ d.es~ê · à t~s9 o . MW~ Y a~·Hó~ 
Mi>li:tareg de quailqtre~ gradua;~fi(jJ,.- ql:I~ tiãª hà-V'éh~& ;s~!í-iaó• .ffó.. ~b'- f.*; 'f-
_. ....... _:--, _ __ • -~ -~-- .:..z _.·~. s ... cl•""!r ...... ~--~~~\~---

- {1} . -v id:. 6 Decretlb- oe. 3t:-de- J'l:U)·he-àé 1'11'0~. . - . . . • 
. " (j) . Com este Decreto Sé' RD.primio•Juni'a'mén'fe ~ .àé! 9' ~ ~-'lt~@' cJé 1V<16~ • ' 
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crimes commettidos . até á âa.ta deste ,. sé ãcharéfu ausentes a·o·~ : seu~ -R e~ 
gimentos, e. Corpos; recolhendo-se a elles voluntariamente no referid() 
termo, para que se lhes hajão de verificar na .mesma Conformidade do 
-sobredito Decreto do primeiro de Setembro deste presente anno. O Con
selho de G-uerra o tenha assim entendido , e faça executar , e publicar 
por Editaes · nesta Corte, e Cidade de -Lisboa, Províncias, e Praças des
tes Reinos, para que chegue á noticia de todos. Palacio de N. Senhora 
da Ajuda a 6 de Novembro de 1780. = Com a Rubrica de Sua Mages
tade. 

lmpr. na Impressão do Galhardo. 

) . 
- i.' 

E U A R.tUNJIA Faço saber aos q~e este Al~ar~ virem : Qae p~r par
te de Dona Anna Getfudes Paula, :viuN"a de André de Faria Rocha, Me 
foi represe.ntado, que havendo seu marido estabelecido em beneficio com- , 
mum, e sua particular utilidade, ·huma opulenta Fabrica de Atanados, 
e Marroquins; e querendo ella, animada de>s mesmos sentimentos, re
novar a dità Fabrica, se propuzera erig·ir huma · nov.a manufactura de 
Bezerros de todas as qua,lidades , superjores em tudo aos que se introdu
zem de Pajzes. Estrangeiros :. Pedindo-me, fosse Eu ·Servida conceder~lhe 
a minha Real prote_cçãQ, e permitti;r-lhe diversas franquezas, e liberda-· 
des ü;mdentes ·á conservação, e progr_esso do referido estabelecimento. 
E sendo Eu informada em CoBs,ulta da Junta da Administraçã0 das Fa-· 
bricas do Reino, e Obras de Agoq.s livres das utilidades, que podetn .r.e.,._ 
sultar a ~stes Reine>s da ,erecçào deste novo ramo da industria nacional :
Sou Servida conceder .á Supplicante Dona Anna Getrudes Paula a gra
ça de que pQssa erig·ir <!. dita Fabrica · de Bezerros de todas as qualida- · 
des ; e para radicar outro sim a sua subsistencia: Hei p9r bem peFmit-. 
tir-lh~ _as_i_;;enções seguinte~. Primeira. ~ue- a Sttpplicante por tempo de . 
dez annos, contados da data do present'e A1Var;j.,, fique g·ozando do Pri-' 
vilegio exclusivo, para que ella só possa fabricar os sobreditos Bezerros. 
Segunda. Que pelo ide11tico termo .de dez ãnnos sejão livres de Direitos 
por entrada todas as peJles necessarias, que a Supplicante sem dólo, ou 
malícia mandar vir, tanto das minhas Conquistas, como dos Paizes Es
trangeiros para esta manufactura. Tercejra. Que a dita Fabrica, e to· 
das as pessoas empregadas na sua laboração, sejão isentas de toda a ju
risdicção Civil , e Criminal, ficando immediatamente subordinadas á Jun
ta da Ad}pinistração . das Fabricas do .Reino, e Obras -de Agoas-livres ; 
~ t~ndo po11 seu Juiz privatjvo omeS!JlO Conservador da Real Fabxdca das·' 
Sedas; competind9-lhe. tambem ; os mais Privilegjos indicadws no Artigo 
set~ma dos Estatutos da mesma Fabrica das Sedas. Quarta. Que. a: Sup
plicante pode.tá fazer verificar perante o ~eu Juj~ Conservador as con-. 
venções, e aJUStes., qu~ haja de estip1:1lar com os ,Mesü~es, Officiae's ,. e 
Aprendizes concernent~s- á dita sua.·l,i'abriéa, preéedendo-se a este res-· 
peito a exemplo do Artig,o decimo ~egundo dos Estatulos acima enun-· 
ciados. _Quinta. Q1,1e, para h.a.ve11 de conservar-se estavel, e permanente a 
Fal;>rica da Supplicante, ficará gomndo de apose·ntadoria: activa, e passiva.· 
- · Pelo que: Mando á. Meza do Deseínbargo do Paço; Regedor da-

Casa da Supplicação; Gqvernad~:Jr da Relação, e· Casa do Porto;· Juqta 
da Administr~çào ·das Fahric~s do .. Reino· 1 tf Obras de. :Ag·oas · l~vres; e a. 
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todos os · Desembai"gadores, ·Corregedores ·, Ouvidores, Juizes , Justiças_~ 
e mJ.is .pessoas, a quem o conhecimento deste meu Alvará haja de per
teneer, que o cumprão, e guardem .; e fação cumprir, e guard'ar invio- / 
lavelmente ., não obstantes quaesquer Leis, Regimentos, Disposições, 
Ordens , ou E slilos, que sejão em contrario, porque todas, e todos de
rogo , como se dellas, e delles fizesse especial menção para este effeito ._ 
sómente, ficando aliàs sempre em seu vigor. E valerá como Carta pas
sada pela ' ChancE;!llaria, posto que por ella não passe, e que o seu effei
to haja de durar mais de hum, ou muitos annos, sem embargo das Or
denações , que o contrario determinào ; registando-se em todos os luga
res, onde se .costumao regista;r semelhante's Alvarás, e remette,ndo-se o 
Original para o meu Real Archivo da Torre do Tombo. D;;do no Pala
cio de Nossa Senhora da Ajuda em 13 .de Novembro de 1780. ::::::: Com~ 
Rubríca de Sua Magestade. 

Por Resolução de Sua Magestade de I 9 de Outubro do 
presente anno, tomada em Consulta da Junta da Ad
·minútmção ·das Fabricas_do Reino, e Obras de Aqoas 
livres ) e impresso avulso. 

*--~~.r.~ 

EU A RAINHA Faço saber aos qae este Alvará. vítem: Que senda-: 
lVIe presente em Consulta da Junta da Administração das Fabricas do 
Reino, e Obras de Agoas livres o Requerimento de Guilherme, e João 
J.?iogo Stephens, Homens de Neg·ocio da Nação Britanic(J., e actuaes 
PropL'ietarios da Fabrica de Vidros restabelecida pelo di;to Guilherme 

· Stephens no sitio da Marinha Grande, Termo de Leiria, debaixo das 
.quinze Condições , que lhes forão approvadas pelo Alvará de 7 de Julho 
de 17 6 9 : Pedindo-me que em razão de se h a verem ouidadosa , e e.fficaz
m ente applicado a promo,ver, e aperfeiçoar este importante estahele.ci
mento, constituindó-o em hum.a base· sóiida, a fim de poder laborar, e 
supprir com todas as quantidades, e qualidades de vidros crystalinos ., e 
vidraças para o consumo ~este~ Reinos, e seus Domínios, e com a mes
ma perfeição, e commod1dade (!.os que vem de fóra, lhes houvesse de 
.confirmar, ampliar, e declarar as ref(}ridas Condições naquella parte, 
em que a experiencia lhe~ havia mostrado a necessidade das Minhas 
Reaes , e immediatas Providenci'as , valendo-se para isso da que se lh~s 
eoncedeo pela ·Condição undecimél, .que lhes permitte o recorrerem â Mi-· 
nha Real P essoa, para lhes dar as. cque fossem conducentes assim par-a 
~I cautelar todos os obstaculos, que possão retardar os seus prog-ressos, 
como para segurar a perpetuidade da mesma Fabrica: E attendendo Eu 
a.os vantajosos interesses, que deste, e de todos os estabelecimentos na· 
cionàes resul'tào a.os meus Vassallos, e ao zelo, .com que os Proprietarios 
deste se tem distinguido em manifesta utilidªde destes meus Reinos, fa
z,::n.cto do seu proprio cabedal as. avultadas despezas, CJ,Ue promei'~e.m a 
maJs fu·me, e es ta.vel permanencJa: E querendo optro sim por effe1ijfJ. da 
lV.linha Real cont~lnplação prestar os auxilias necessarios, para obvia:r:, 
e p~evenir a r espeito dà Fabrica dos Supplicantes a ruína; que tem e:x· 
p enmentado neste Reino as mais Fabricas de Vidros; conformando-me 
com o_pare~er da sob~edita Junta: Sou Serv~~a continuar-lhes, cqnfir-

Oo · 
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mar-lhes, declarar-lhes, e ampliar-lhes as referidas quinze Condições ori
·ginarias , na fórma seguinte. 

' Ampliando a primeira Gondiçã~ originaria., a fim à. e que esta F a-
, bricà'. fique sólida, e permanente : Hei· por bem prestar o Meu Real con
sentimento, para que os edificios, seus utensílios , terras já annexa,s, e 
que de mais se lhe ann e:xarem para augmento, perfeição, e commodos 
da mesma Fabrica, tenhão a natureza do prazo emphyteusi perpétuo , 
que :p.unca se· 1~ossa dividir em partilhas por morte de qualquer dos dous 
actuaes Proprietarios, ou de seus futuroi successores, não lhes sendo por 
este motivo permittido em tempo algum o admittirem Socios, ou in teres
sados nos referidos edificios, utensílios, e terras annexaB, ou que se lhes 
annexarem, e que sempre se devem conservar em hum só possuidor, e sq 
sim os poderão admittir no simples g·yro, 'e negociações dos generos ma
nufactura:dos na Fabrica, se bem lhes parecer, tu_do isto a fim, e em 
consideração de conservar illeso o fundo da Fabri'ca, e para que em ne
nhum tempo haja de parar a sua laboração em prejuizo do público, e 
das famílias nelJa empregadas. . 
· Confirmando a s-egunda das Condições originarias: Hei outro sim 
por bem continuar aos r eferidos Proprietarios a mercê de poder em com
prar todas as terras, ou baldios , que julgarem proprias para dellas ex
trahirem, ou por ellas conduzü·em as agoas, de que necessitão para a la
boração dos Engenhos , e mais comodidade·s da sua Fabrica, pagando aos 
Donos dellas os preços , em que se ajustarem; e sendo necessaóo proceder
se a avaliação jud'iciaJ, pagarão sobre esta a terça parte mais, na fórma 
tla Lei (como offerecem ) ; e as terras compradas por h urna , ou outra fór
ma, ficarão com a natnreza do prazo emphyteusí perpétuo, e annexa~ 
ao fundo da mesma Fabrica, como acima fica' determinado. 
. Devendo esta Fabrica continuar, e augmentar-se por meio do en
sino de Aprendizes, e conservação dos Officiaes nacionaes , ou estrangeí
r?s, que nella se em pregão, e se devem conservar pelo t empo de seus 
B~JUStes : Sou Servida para a ·sua sólida permanencia, e estabilidade con'
:firmar, e ratifica-r a terceira, e quarta Condições origninarias approva-, 
àas pelo Alvará de 7 de Julho de 1769. 

Confirmando a quinta das ditas Cond'ições originarias: Sou Servi-..: 
da incorporar-lhe, e confirmar as Ordens, que a respeito da mesma Con-• 
dição se expedírão pelo Meu Real Erario ao Guarda Mór dos Pinhaes: 
em 16 de Junho de 1775, 16 de Julho, e 11 de Dezembro de 1776, cr 
~m 10 de Junho de 1777: E semelhantemente Sou Servida confirmar·
lhes O· couteúdo na Condição sexta, approvada pelo sobredito Alvará dt~ 
7 de JuJilo de 1769. . 
- Ampliando a setirna Condição, oFiginaria : Sov Servida conceder ;3. 

esta Fabrica a isenção de todos, e tp1aesquer Direitos de entrada, pre:
sentes? ou futuros, pelo tempo de cinco annos, sobre todo o Azarcão, 
e. Barnlha, que para as composiçõés do Vidro forem precisos, legitiman
do-se na Junta da Administração das Fabricas do Reine, para da men
ma se haverem competent;es A ttestações, e á vista destas se entregarem 
l'la Alfandega os referid0s dous generos isentos de Direitos : P ermittinclo 
outro sim, que nas Alfandegas deste Reino se admittào a D espacho os 
Peneiros de fio de latão armados, ou p.or arm·ar, que para serviço, e uso 
da mesma Fabrica se mandarem vir de fóra ·, de que se satisfarão os Di-
reitos devidos. ,... 
• "· Confimando a graça da isenção de todes os Direitos sobre os Vi
dros, . 9ue nesta Fabrica se manufacturat•e~n, e se c-ons1:1r~lir~m no R eli-
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·no; ' concedida na oitava · Condição originária pelo tempo de quinze ana 
nos , que hão de findar em 7 de Julho de 17 84 ; Sou Servida em primei
ro lugar ampliar-llie a mesma graça pelo ·espaço de mais dez annos, que 
devem findar em 7 de Julho de 1794, de.clarando que esta graça com .. 
prehende a isenção de todo, e qualquer. Direito, encargo, ou tributo que 
seja, ficando as vendas, e passagens dos ditos Vidros pata o Commercio 

' domestico inteiramente livres por mar, ou por terr317 e sujeitos unicamente 
aos manifestos , e registos n as Alfandegas , ou Casas de Despachos , por 
pnde transit~rem nestes Reinos, sem que pessoa alguma possa pedir direi ... 
io, ou tributo algum, debaixo de qualquer titulo que seja; applicando 
em beneficio desta manufa,ctura , e em toda a sua extensão as providen- ~ 
cias dadas pelo Decreto de ~4 de Maio de 1775 are~peíto dos Algodões. 
Em segundo lugar Sou outro sim Se-rvida isentat· os, Vidros manufactura
dos nesta Fabric~a -d.Qs Direitos de sahida destes Reinos, e d€>s 'ele entra
da na~ Alfandegas dos-. Meus Domínios Ultramarinos .- pelo tempo de cjn ... 
co annos, indo legitimados com as competentes Attestações: E em ter
ceiro lugar Sou igualmente Servida isentar dos Direitos de sahida, e sem 
limite de tempo, todos os Vidros manufacturad€>s ne~ta Fabrica, que d~ 
qualquer porto déstes Reinos se exporta.rem para Pa1zes Estrangeiros. 
. Como os Proprietarios desta Fabrica não pertendem levantar os 
precos das suas manufacturas insertos .na Pauta, que lhes foi estabeleci
da pela Junta do Commercio, e a sua mesma· utilidade pede, o abarateai
]as , quando lho permittão as suas menones .despezas , e mais avultados 
consumos: Sou Servida confirmar-lhes a mesma Pauta indicada na Con.-. 
dição decima : E outró .Sim a Condição. n~na, que trata do bom 86tado , 
e con,servqçfio dos caminhos , ~que já .lhes foi approvada pelo referido Al-
vará de 7 de Julho de , l769. · 

Confirmando ; e ratificandó a Con.dição 1mdecínia. õrigina~ia; pela 
qual hou ve por bem tomar esta Fabrica debaixo da l\1inha Real, e im-=
mediata Protecção : Sou outro fim Servida ordenar, pelo que toca á de ... 
cima seguuda .ConêjjÇ:1o, que a Junta da Administraçãn das Fabricas do 
Reino, como Inspectora que ficou sendo desta, e de todas as mais pelo 
Alvará de 18 de Julho, de 1777, M~ represente tudo o que for adequado 
a promover o adiantamento desta Fabrica, ou o que puder servir de em ... 
baraço aos progressos della , e suas dependencias , a fim de lhe dar- as 
providencias , que me parecerem necessq.i'ias ., e remov;er todos os obsta ... 
culos, que de qualquer modo se oppuzerem ao seu augmento. E pelo que 
respeita á Condição decima terceira, que hei por bem confirmar~ Sou 
outro s!m Servida ordenar, e declarar, que os Directores, Officiaes; A
prendizes, e mais pessoas empregadas nesta -Fabrica, ficão todos, e ca .... 
~.a hum delles goza11:do os privile~ios concedidos ~s :nais .F~bri~as j e que 
Ja lhes forão concedidos pela dec1ma quarta Cond1çao ong·mana approva .... 
da pelo referido Alvará de 7 de Julho de 1769, determinando que ne
nhum dos sobreditos empregados, em quanto permaneçerem no serviço 
da niesma Fabrica, seja obrigado a deixar o se\.!. trabalho para compare~ 
cer perante outro qualquer Ministro, que não seja o Provectos da Comar.
ca de Leil·ia, como seu Juiz Conservador, o qual só, e privativamente 
poderá conhecer de todas as suas causas civeis, 'OU crimes, e em que se
jão Authores, ou Réos, de cujos privilegias só deverão gozar os que aq 
menos a tiverem servido pelo espaço de hum anno ; concedendo~lhe ou:.. 
tro sim a graça d·e serem admittidos a livramento dos crimes, que não 
forem capitaes , sob Alvarás de fiança, e que estes lhes sejào concedidos 
seg-undo o disposto pelo Regimento do Meu Desembargo do Paço. 
· Oo~ 

' ' 

f . 
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. Sou i g'ualment e . Servi da oonfirmq,r , ap-prova.F, e' rwtificar a Con
dict-ã.o decüna quarta, pela qual lhes he concetrl. ido o privilegio e;xecutiv(!) 

· pé1ra .a cobrança de. i.o.ctas as dividas., q.ue por qmal<iuer t!itulo fore1n pro
venientes desta Fabuica: Havendo da mesma ·sorte confin-mada, e appro
vada a Ccndiçào decima qtünta em todo o sea conLeúdQ. 

Finalmente assim para p1·oteger., e a~r1parar cada vez mais esta 
ubl FabFica, comu tambe:r.n pa,r& acautelar os abus0s , que a tittllo de le
aldamentos se commettem, e tem commettido ,, í.ntr0·duzindm-se no Rei
no abusivamente gra:n,.eles porções de Vidros de fóra., com grave pr..ej.u.izo 
da Minha l;teal Fazenda; e da mesma Fabrica : Sou Servida ordenar, 
que não obstante estaJ,.erlíl. permittidQs os ditos lealdamentos pelo Foral dél 
Alfandega de Lisboa n(gs Capitwlos l \2,2 e. Hl5 , da da ta deste Meu Alv:ará. , 
em dia:aJ~e se não admittão mais a}gitl•ns :para. Vidro& fa:bdGados. fóra des
te Reino, , assim na Alfandega desta Minha C.ort~, e Cidade de Lisb0a, 
(;omo na da Cjdade ao .. Po1'to, e nas m.ais. des1ies R~únos ;~ e. 11J:Y.e sem pre
ceder g;raça:, ou. ordem. M:t.:n1ha ef!!petüaL, se não p(!)ssa: daq·· em qua·1quel' 
t.as dit.as. Alfandeg:as porção. alguma. de Vüh:os d:e fóra., se-m qtle d€lstes 
~e pag_uem os devidos Ji),j,r~itos. ·. · : . 

Pelo, que: Mando a M,eza de> Desem.barg·o. do Paçe; !?res-Idente 
do Meu Real Erat:io-; i Reget1lor da Casa da Supr;,hcação ; Conselhos da 
Minha· Real' FazeRda,. ~ d'o' TIIltr<~~ma:P ·; Junta da. AdmillilisiTaGão das· ltla

. bá;icas·. d(i) Reino , ·e übra;s, d'e.Âg;Qas· -livres ; IDesembargadOl'e~ , C0IT~ge-
dor.es l, •Juizes, .Lu&-ti .. ças ~, e ma~is. 1pess'<Ias.,• a q-oom o conhe-eimento deste 
Meu Alvauá pe-ctencer· ~ -o cumpràb, ' e. gu.audem., e Iilie· façãe- dar inteir3l 
observancia ~ E v.;wlerá CO)llQ :<Ga:tÜll passada pela ChanceHaria' posto-que 
por ella )nã0 pas$e, e o s;ep effei.to haj,a d~ d\l:rall 1nais de hum, e muitoS' 
annos, não obstante a~ Ordenações em·_con_tr?'~io, as qua:es hei por de
nog~das para este fim.somen te,, como-se clellas .tizes:se expressa men~·ão ~ re
gistando-se aonde tocar , e ·manda.ndo-se ·o. Ori g.inal para a Torre do Tom
bo, Dado no Palaciq Q.e Nessa Senhm:a da Ajuda aos 11 deDezembro d~ 
L780,, ;:::: Com a Assiginatura da :aainha., e a dü: M;lfilsistre. . . · 

Por Resolução de Su.a JJ-J:agestade 24 de J1-1.lh{) ilo-pre
sente ann@ , tomada em CorJ.sulta da· Junta da: ArJ
ministraçáo das Fabricas do, Reino., e Obras de A.
goas livres .. , e z:mpr. na Impr--es~á'r!! R;e!Jia. 
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S .otJ .Ser.vi~a . quc ·:O G!i>nselho1 da 'F:!.tzerrd.a-~ \EsJa:dmda Ca:sa ·~qu~: pertert"' 
.ce ás Ra:ilnbas :de.ste. R.ei.no, .c!i>nt:inl.le a ,exerCJita.r 1 a mesma. ;ll!li.tisdicç·ão 

....... que a·gora pr~tica;v_a.; E sou ouko .sim Sertvida Ordenar , que as; @rdens 
que ,<f'wqu.i '"por dhlante s.e •pass:areru pel@, ,seú expediente, sej:ã~. :ao Meu 
Real No me:: :E aq;uo.e#es Reg·ocios· .q.ué neeessitarem .da M-iln.!.1a .Ün.lmediata 
-Resaluçà@ ..S1umirão .á, M3.111!ha Ite.al B.l'esen ça: p.ela -Becrettru~ia à' Estado .dos 
N eg<:>cios do .iRei1í1.0 : · E H.eiY -por 'bem: :que .da mesma· fór.ma c,ontinuern. 
nas s.lil:as J .IJllltiscil:ic~:ões os Ou.virl.ores , ;~l:as 11i.er-ras ,e,délls Do ma-rcas , .Juizes el.e 
~.,_óra, ~Grdinarios., ..e o_Qtr~os. qti.aresqn.enMagJI:s~rados ., para que tudo .exe.r-
teitem: ma . ..mesma confui:m.i-®ade Tque .até ·am prese.líld;e .o Jtaúão. O mesmo 
-Cons.elho o .tenha a-ssim. enie;ndido, e ((i) faça e:x,ecutar .. Palacio .doe Nossa 
Senho~;.a da.A:1uda ,em ·~o de :Janeiro dell781. ::::.Com a Rlifbríca da Rai .. 
-niD.a. · , : ' • 

.Na 'SUfplicaçáo ;n(r Liv.. 19 ,a jol. 1.11. . r 

.. 
, .. 11 

• 1 

PôR quanto pelo Alva~i de. dezoito de Julho de mii setecentos setenW, 
e sete Fui Se.ryicl.a \or.ear .-&e .nov:.o a .J..un~ :da .Adwin!stq;ação de todas as 
Fabricas do Reino e Obras d'as Ag·oas livres, para que promovl;l11do o 
seu adian.tamento, cuidasse efficazmente na sua economia 1 e perfeição 
das suas manufacturas: E C-@HSel~r,ende -natlj_uella occasião algum; justos 
motivos para lhe mandar delarar ficassem exceptuadas da sua adminis_. · 
tração as Fabricas dos lanificios ·; os quaes motivos por ora tem ~essa~o: 
.SQl:l S.erwi'éta ·o-r.tilen.ar. qué ... a dita Junta; na leonfDrinidade do :referido AI-~ 
wat-.á _, acl.mil!!lisbl;e as !IDes.nürs ..FahJ:icas , 'man<da:rrlllo ·primeiro .e.xmninallas , 

·.f- faz-.e~c1Jhlrle pli.~ente .. J!H.e.s.ta.d.o ~m«p-w as .re.c.eb..e ', e ...o anàis .qrre tSe .1h:e 
• 
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offerecer , e julgar ser preciso para a sua l.ltilidade ; como tambem os pan.., 
nos, e seqdinas para o fard,amento das minhas Tropas; a fim de se re
gularem de novo_ os preç9s com a commodidade que for possivel. E at
tendendo a que o preço das lãs de dous mil e qu~trocentos réis por ca
da arroba, estabelecido pelo Alvará de quatro de Setembro de mil s~te
centos sessenta e nove, com a obrigação de os Lavradores as levare1n :i 
Villa da Covilhã, póde ser de algum modo prejudicia-l aos Creadores, 
por não ser em todos os afinos · ~güarà .al;,üna_ancia deste gcnero: Hei por 
bem rev9gar nesta parte o sobredito Alvará , ordenando que o comrner
cio das lãs seja restituído á sua antiga liberdade, em beneficio, e aug
rnento da creação ~os gados, deixando a es~ipulação dos preços inteira
mente á avença das partes; e abolindo-se a referida obrig·ação de se le
varem á Villa da Covilhã as dezeseis mil arrobas de lã mencionadas no 
mesmo Alvará de-quB;ti·Ç> --~e .Setembr'o <le· )ni~ s_etecentos sessenta e no
ve. A Junta da Administração das Fabricas do Reino, . e Obras das A
goas livres o tenha assim enten.dido, e o faça executar. Palacio de Nos
sa Senhora da Ajuda em ~5 de Janeiro de 1781 = ' Com a Rubríca de 
Sua Magestade'. , 

Impresso na Impressão Régià., 

*-ikc.C>l!!-ll< 

-,JJ EI· por. bem , gue as'· an1iguídad-es ~d<»s Militares•, com que ao 'pres~n~· 
te esoião regulados todos .os Regimentos dos. :Meus Exerci tos, e tambem 
as dos Postos ma-iores:, · se O@Iiservem., ·como, na data deste se achão pra
ticadas , sem que sej'a pennittido alterallas. ~orém da data d~sta Minha 
Real Resolução em 19-iante ', aos Militares, que depois della forem provi-:
dos , se· lhes . regulem as antiguidades pelas datas .dos Decr~tos ; .ou Re
soluções, pelos quaes Ea f@r Servida de os prover ; .e quando as Resolu
ções , e Decrei:os forem\ da mesma data, ·s~rão' as antiguid-edes dos taes 
assim providos reguladas peJas antig·uidades, que,huns dos provides ti
nhão a respeito dos m.üros·, aNtes .de ·serem !Ba'.mesl'na data despachados 
em iguaes postos : com declara:ção , que sejão todos obrjgados a assenta
rem as respectivas praças, aGnde competir, no precüso termo .de dous 
rnezes, contados da data do Decreto, e. Resolução Minha dos seus .des
pachos ' sob pena de ·perder~m a antiguidade 1 que dêlles lhes resultava; 
e que lhes carrão os soldos sómente das datas das interven<;ões das Pa
tentes nas Thesourarias Geraes respectivas. O Couselho de· Guerra o te
nha assim entendido; e faça logo expedir os despachos :necessarios nes
ta conformidade. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda, a l6 de ,Feverei
ro de 1781. == Com a Rubríca de Sua Mag~stade. 

Impresso na Impreisáo de A. .R. Galhardo. 

·*-*..d->*-* 
·: t .L ! 

' 

' : 

E U .A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que devert
do-se na fórma do Regimento, que Fui Servida dar para o govfilrn0 do 
Terreii:o público da Çidade de Li~bo~, contfnuar as execuções, que o 
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:Juiz do inesmo Tei·reiro he obrigado a ~fa-zer contra: ·os devedores ·.delle·,. 
· e contra os que forem accusados CplGl' . Descaminhos., ou lhes forem feitas 

Tomadias em generos·.sujeitos á Inspecção .do referido Terr:eiro: E -não 
·podendo as ditas execuções ser continuadas , e p1:oseguidas , sem q~e por 
·parte daquelle Juizo haja hum Fiscal, qué deva promovellas Jpúr dflicjo; 
,para que a falta delle não sirva de obstaculo ao necess·ario prog-l''ltSSO dai 
tinesmas execuções, e processos de denúncias .@e D.escaminhos., e T0mà
.dias: Soi1 Servida crear hum Fiscal do Teneiro para requerer, e pré
mover no Juizo delle as referidas Cau·sas : O qual tená de orden:·ado an:
.nu.al vinte mil réis; e o será sempre o J-uiz ·· do ·Crime, que :.entre os que 
servem na Corte, e Cidade de Lisboa se achar mais antigo no·exerci.cio · 
.do referido Lugar: Serv.indo~lhe de R egim€Ilto o mesmo qu·e se ·acl:ra 
est~belecido para o sobredito Te~·reiro, ·e mais ·.Ordens.._ Reg-ias !a · eHe-pos-
.tenores, em tudo o que for apphcavel ao OfliciO de ~.Fhscal. · · 

Pelo que: Mando á Meza d0 Desen:íbarg·o 1d? Paço; ·Regedor tia 
:Çasa da Supplicação; Presidente do Meu Real Bt:a1·~o; qonselhos 'd.a -Mi
_:nha Real Fazenda 1 .e do Ultramar; Meza d;;vGonscfencm e 01·dens; -Se:. 
.nado da Camara; Inspeotor Geraldo ífeneiro; .Magistrados, Juizes., Jus
_tiçaJS, e .mais Officirues, aos quaes co con.hecimento -deste Alvàrá pe1·ten
ça , -e possa pertencer , o cumprã:o., e guardem , como. nelle se con.tém : · 
E o qual Quei!o que .valha como -Carta., ··que .passasse pela CJJ.a:ncgllãfia -, 
posto que por ella não haja de passar, ,e 10:effei:to td.eUe haja ·:de dm:ar ,máis 
,de _hpm, e muitos annQJs, sem embaT-go das ·Orelenaç&es., que .(i) contra
rio _determinào . Dado no Pala.cio de .Nossa :Senhora da Ajuda em a de 
Março de 17 SJ. = Com a -Assignátura da Rainha , :e -a do Ministr~. 

,t 

Re,qist. na Secretaria de !EstadéJ dos Ní3gooios ·dó Râno 
no Livro JT.I. das Gm-tas; AAvarás, .e Pate;tttes a fol. 
9 5. , vers. , e Impr . . na Impressão 'Rlg.ia. 

·DONA MARIA , .por Graça de :Deos; .Rainha r de [p,m~tugaJ -é .U051. 

Alg·arves d'aqnem, e d'além Mar em Africa, Senhora de Guiné &c. 
Faço saber : Que o Cabido da Santa Sé -da Cathedral de Braga, Me re
presentou por sua Petição, que elle era Senhor Directo de varias Pro..; 
priedades em muitas Terras deste Reino; e porque nas Vendas, e Tro..: 
cas, que fazião os Cazeiros, -oemo tambern nos mais Contractos se de
vião.ao Supplicante os Laudemios, e mais Pensões na fôrma dos respe
ctjvos Prazos, não pagavão os Compradores os mesmos Laudemios das 
J!'~~priedades, ·e Terras com:pradas, sendo neo·essa<rio usar êl0s 'meios ju
.d1c1aes para ha:verem <:>s pagarrnentos ,, de que se seguia gr.a~v.issimo pre-
Juizo nãe s@ .ao SUJ.[i>_plicante, mas iamhem ao CoJle-g-io dfl. Santa <Igreja 
{P,atriarchal, em, çrue tinha 'interes.se por se .lhe' 1cuhtar Jclie 1todo •'o :uendi..1. 
.lnento das Dig·n.i_dades , e a·l·gumas ,PFebendas a 'Terc,."a !pro·úe de :cà:da 'hu ... 
ma; Gra<fa -que Eq proximamente tinha concedido a0 Ga:bido :da Cathe·- . 
-d~·al: do Porto : Pelo que Me ped:ia Ih.~ :fiz.esse Mêmce 1b'lli~~ar pa:ssar Pro-' 
.Yisão para ·ql:!e ,nenhum EsoriN~ào 'OU 'iUabelhão faça EscribmiJ.:as, @tl Car ..... 
. tas :ele Arr~mat~:liÇà0 ·dos B~ns .pertencentes á Me:za· Capi.tula:r do SíJi.pl::í:..· 
.cal} te se,J.in qu,~ primeh:e> lhe apresente Reci>ho -seu, .ou· d.-é se1!l Atdmitfl.is'-

. Jr.a<iqr ,9,.e, ,çpi!J,Q ~~t.a.v:ã_o pé~:g.o.s tRS L:audiemios 'á' ma.n:e~1:a ~a~ Siza.; , como 
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,tainbem não lavrarem Escriturás de Dotes·, oú Dôações sem Licença·, e _ 
Authoriqade do Supplicante c0m a pena de_ perderem os seus QflJcios, 
~ serem suspensos sendo Serventuarios, e de ficarem sem efleito ·os Con

·tratos que se celebrarem sem os djtos Recibos ·, e Licença do Supplican
t e : E visto seu Requerimento, e Informação que se hotlVe do Ouvidor 
(ia Comarca de Brag·a, e R esposta do Procurador da fv.Linha Real Coroa , 
a: quem se deo vista: E tendo a tudo. Copsideração, e ao mais que me 
.foi presente em Consulta da Meza 'do M eu Dcsembargo do Paço: Hei 
.por bem fazer Mercê ao Cabido, ·da Sé de Braga que nenhum EscrivàQ,. 
pu Tabe1lião possa lavrar Escrituras de Compras, ou Vendas dos Prá.
..zbs, de que he Directo Senhor o mesmo Cabido, sem que se lhe apre
sente Recibo do Prebendeiro da solução dos respectivos Laudemíos na 
fórma que o Supplicante requer : E Rei outro sim por bem fazer Mercê 
ao Supplicante, de que se não possão lavxar Escrituras Dotaes, ou Doa-

' ~ões ~ em que intervenha a Nomeação de Prazos sem Licença do Cabi
do Sqpplicante ;· e ficarão obrigados os Dotadores, e Doan-tes a noticia- · 
rem à'o Cabido os Contratos sobreditos i)ara que este possa saber quem 
são os seus Emphyteutas, incluindo os mencionados Escrivães, ou Ta
belhães nas Escrituras, que lavrarem Certidão da intimação da Noticia 
para assim ficarem acautelados os· damnos, que o Supplicante allega, e 
temia para o futuro. E Mando. a todas as Justiças, a que o conhecimen- · 
to desta Provisão pertencer, e for apresentada a ct~rnprão, e guardem , 
.e fação inteiramente cumprir, e guardar, como nella se contém, e que 
seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordena
ção.do Livro 12. 0 Tit. _40 em contrario. E se registará nas partes 'donde 
necessario for para_ chegar á noticia de todos, e para a todo o tempo 
constar que· Eu· assim e houve por bem: De que pag·ou de Novos Direi
tos ' quinhentos e quarenta. réis , que se carregrão ao Thesoureiro delles 
a fol. 68 do Liv. \2." da Receita, e se registou o Conhecimento em fór~ 
ma no Liv. 37 do Registo Geral a foi. 10. A Rainha Nossa Senhora o 
Mandou por seu especial Mandado pelos Ministros abaixo assignados , do 
seu Conselho, e seus Desembargadores do Paço. André Antonio de Al
meida a fez em Lisboa a 16 de Março de 178 1. Desta oitocentos réis, e 
·de' assignar o mesmo. Gonçalo José da Costa Souto Maior, a fez escl'e
yer. ;::::::: Pedro Vieg·as Çie · Novaes. = José Ricalde Pereira de Castro. 

Impresso na Irnp1·essão ~ilm"a'J?.a. 

"*--*t-0'>*---* 

:D ONA. MARIA · por Graça de Deos Rainha de Portugal, e dos AI~ 
garues, d'aquem e d'além Mar em Africa, Senhota de Guiné, &c. Fa
!';O saber aos que e~ta virem, que sendo~me presente em Consulta do 
Conselho de minha .Real Fazenda · a Representação feita pelo Contraste 
da Corte para· o 1im de Eu ser Servida ordenar que se cumprisse exacta 
e ·inviolaveJmente a- Sentença .dada no anno dé mil e setecentos e sessen
·ta·, de. que se )juntou a cópia impressa: E tendo attençào ao parecer e 
-l'oto <il.o mesmo ConseJho, com o qual lhe conformei por minha Real Re-
solução de vinte e dous de Dezembro do anno pro~mo passado, fu-i Ser
vida po.r Meu Real. Decreto~ da mesma data,- expedida ao Senado da Cá-:
mara , e de que ·baixou. cópia com a sobredita ·Consulta . a6 Conselho de 
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.Minha Fau•nda, ordenar que s~ não· ad~iUa Certi<.Hte · alguma, do Con ... 
tr-a::;te da Côrte naquelles Juizos que são nomeados pelo Senado da Cac... 
roara, e as suas Sentenças passã0 P-ela Chaneellarta· do mesmo Senado; 
e que da mesma fórma sejào só acceitas as do ContFaste da Côrte em 
todos os outros Ju izos de qúe as Sentenças, passão pela Chancellaria d a 
Côrte , ou pela chamada da CidadP. , . que a eiJa· se unio ~ cumprindo~se 
assim 1nteiramente, sem dúvida, é embaraço; -e sem se aclm-iHírem re· 
querimentos alguns sobre esta materia: Pelo que mando a todas os Mi
nistros, Justiças, Officiaes, e Pessoas , a quem o conhecim~n~o desta 
pertencer, a cu.1pprão e guardem inteiramente,. sem contradícção algu~
ma, sendo passada pela minha Chancellal'ia; e terá força, e vtg·or, pos
to que seu effeito dure mais de hum anno, •sem em'bargo da OrdenaçãCíJ · 
em contrario .. E pagou de Novos .Direitos quinhentos -e quarenta réis , 
que se carregárão ao 'fhesoureiro delles a folhas oitenta e cinco verso, 
do Livro segundo de sua Receita, çomo constou por CoJ).becimen_to ern 
fórma, registado a folhas vinte e duqs verso, do Lino trinta e sete do 
Registo geral, que se rompeo ao assignar desta, que será registada nos 
Livros de minha Chancellaria, e. Fazenda. A _Rainha Nossa Senhora o 
mandou pelós Ministros do seu Conselho ,'- e do de sua Real FaZPnda, 
abaixo asoignados. Lu,iz Antonio Lara a fez em Lisboa a -17 de Março 
de 1781. == José Paes de Vasconcellos a fez escrever. = Com ~ Assi
gnatura dos Ministros ...,Conselheiros da Fazenda. 

Regist. na Chancellaria Mór da Cdrte, e Reino, no 
Livra ,de Ojjicios, e Merc~s, a fol. 1 oo. ·, e imJ!re$~ 
so av.u.ls.o.. ' · 

DONA MA RIA pór Graça de· Deos Rainha de Portugal' e dos Al
garves, d'aguém, e d 'além Mar, em Africa Senhora de Guiné &c. Mando 
a vôs Provedor da Comarca de .... que não recebais denúncias de di
nheiros não manifestados, dadas peJos devedores, ou por pessoás por el
les mandados na fórma da Mioha Real Resolucão de 6 de Dezembro de 
1800 tomada em Consulta do Conselho, da Min.ha Fazenda de 15 de No
vembro de 1779: O que assim .c1,.1mpri rei-s pela parte llJUe vos tocão, fa
zendÓ participar esta Minha Resolução: a todos Superintendentes 'das De
cimas do destricto da vossa Comarca , para que assim o executem. A 
Rainha Nossa Senhora o mandou pelos l,VIinistros abaixo assignados, do · 
Seu Conselho, e do da Sua Real Fazenda. Gabriel Antonio dos Santos 
a fez ém Lisboa a 31 ue M~r<(o de 1781. = Francisco Paes de Vascon
cellos a fez escrever. = .Gonçalo José da .Silyeira Preto. = D. Diogo 
'de Noron'ha. 

Nos Manusct i tos de J. de Mello Freire. 
: . 

'. 

' " 

S endo-M,e presen te a dúvida, em que na Casa da Soppticação se .tem 
entradó á cerca de sf!rem validas as devassas m~ndadas tirar por órdem 
do ll_ltende~te Gera! da f olicia , quando ,não são t iradas -pelas>M-inistros 

-pp . 

' 
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.Cos Bai•rros a que ' pertencem, entendendo-se que o sofurediro Inlenden
te Geral não podia nomear outros para o ,ref,,rfâo errei to: e sendp- o-ravis
simas as consequencias que desta intelligencia tem resultado , e fWdPm 
resuJ.tar, pelo inconveniente de se soltarem alguns presos, só por se sup
porem as devassas nullamente tiradas, não o estando; e não obstante as 
pwvas, qu~ dellas resultão contra os referidos presos; pois que aind{l no 
caso de hayer aquella nullidade , nunca deverião relexar-se d~ prisão, 
por ser mmto col'ltra o Meu Serviço , que se Me não fizesse presente 
para Eu Resolver o que fosse justo : Sou Servida declarar, que ao In~ 
-tendente Geral da Policia compete mandar tirar as devassas dos casos 
acontecidos nesta Côrte eCidade de Lisboa, eseu Termo porquaes<juet' 
dos Ministros Criminaes dos Bairros della, que bem lhe parecer, segun
do assim o julgar necessario, posto que não sejão do districto, em que 
os ditos casos aconteção, por sedever entender, quehe oSuperiorquem · 
rege, e quem legitima aqu.elle acto, que homas vezes manda fazer na.: 
sua presença, e otitras vezes debl,lixo da sua direcção sómente, e não a 
Infer-ior, que só obedece? e exgcuta, e l'h~ dá parte, e porque esta fa
culdade he derivada da natureza do mesmo Cargo, sem a qual se veria . 
a cada passo embaraçado o Ministro, que occupasse o exerci cio delle, 
não podendo responder, como d'eve, pelo acerto das diliigen.cias , q ua 
tanto depende do ·da Pessoa, que as hade fazer, fl'tlstando-se outras tan
tas vezes assim as providencia'S· a 'bem do socego póblico· p-aTa que aqoe~
le Cargo foi creado. O Cardeal Regedor o teQha assim entendido, e fa
ça executar, mandando recolher á prisão todos aquelles presos que lhe 
lhe constÇtr- ·, pelas sentenças forlio absolutos em consequeocia da sàbre
di.ta nullidade' não obstante a prova' que havia nos autos contra elles' 
para serem condernnados, e nomeando outros Ministros para os senten
ciarem, e que não tenhào sido Juizes nos- referidos autos . Palacio de Nos
sa Senh01·a da Ajuda em 4 de Maio de 1781. = Com a Rubrica de Sua 
Mage~tade •. 

Nos mnuscrito:s ile M: Ant'on'io da Fonseca , e na Sup
plicaç'áo no Liv. 19. pag. 25 .. 

-Eu A RAINH~ Faço saber aos. que este Alvará virem, que em 
Consulta da Jun~a da Administração das Fa-bricas do Reino , e Obras 
'd}e A-guas Livres Me foi presente, que havendo-se erigido a expensas da 
Minha . Real' Fazenda hum a- Offi·cina 'fypogra,tica pelo Alvará dé vinte e 
quatro de Dezemb-ro de_ mil- se~ecentos sessenta e oito, ,com o util ob
jecto- da perfeição dos caracteres, e abunda-ncia das I-mpressõ-es, seria 
:muito. conveniente,_ parar~sponder aos vantajosos .fi~s d.asua ins·~ituiç<'to, 
e radiCa-r- ~ sua .§:~1·bs-tistenc-ia-, a- correessão· d'O· Pnv1legw exclusivo para 
a Impressão do Brevial'io Romano, que costuma v·ir na medida de doze, 
vendendo-se pelo _identico pre~o do seu actual valor: e attendendo a es
ta justa repre~entação: Sou: ~er,vid'à conceder; cp~o ~or este ~eu Alva-
rá conced(), a mesma Offi'cma fypografica o Pnvdegw exclusivo da Im
pressão do referido ~reviar~o, o qu~l devér.á prod~zir o seu. effeito d~sde 
õ· pri·meiro d6>• mez de J'aneuo dé ~Jit .se.tecento~ oitenta e cmco em ?I~n
te. E' fi>e.teFmino, que logo que prrne1·pte a verificar-se o mesmo Pr.Ivlie
giOJ1 nenhwma peasow pos5a imprimir aea.t'es· :Reinos , eu- m-andar nr d'e 
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fóra' delles :, o sobredito Brevia1·io, debaixo da péna de Juzentos cruza~. 
dos ·' e perdimento dos exemplares, applicada. metáde para o denun.cia·n-: 
te, e a outra parte para o Hospi t al Real de S . .tosé. Bem .entendido , 
qu e na Officina T y pografica se não haja <le a.Jterar o preço ordinar1o da 
sua venda, combinado· com as diver sas impressões correspondentes ás de 
Antuerpia, e de ..V ellf:'~a. E q,ueFendo a Minlf;;1 il'ldefectivel Justiça evi
tar o prejuízo dos Mercadores de Livros, que terião feito os seus provi
mentos dos Breviarios impressos nos Paius Estrangeiros: Hei outrosim 
por bem que os ditos Mercadore!l -p0ssão ve,nder livremente ,o menciona
do Bt·eviario até o fim do anno de mil setecentos oitenta e quatro, e ain
da introduzir de fóra, s-em dólo, nem fraude, as porções equivalentes ao 
consumó desse tempo. E Dtll caso qe· restaretn.: ultimamente. e.~ _ poder -d.@ 
cada hnm .delles as quantidades ~e sejs at.é deq. jo.gos , os,r.·eceberá a Im
pressão Régia, satisfazendo·os pe.la ,im,pertancia do seu .cust0, fi~ando a~: 
e;irn acautela do todo o detrimen~to, Ol!l· s·eja do, Público,, ,c;>u; dqs 'P.~rticuJa-

-res. Este se cumprÍiiéÍ tão inteiramente ~ como nelle se contém, ,se:m,em
bargo de quaesquer Leis, Or.dens, ou P~cretos, porque todas. ,1 ~todos 
Hei por derogados a este respei~o. sóm~nte, como se delles fizesse expres
sa, e declarada- menção, não obªtante -a Ord.el!ª-qão, .q~~ o con_t raric;> de
termina. 

· Pelo que: Mando · á M'eza . d·0 Oesen)ql}rgo do -P.aço; Presidente 
do Meu R eal Eán·io; Regedor da Casa da Supplicação ; Conselhos da 
Minh~ Real Fazenda, e do Ultramar; Junta dà Administração das Fa
bricas do Reino, e Obras-de Aguas Livres; .Deaembargadores, Correge

.dores, J'uizes, Justiças, e mais pessoas, a _qnem oconhecimento deste 
meu Alval'á pertencer, o cumprão, _e gual·dem, e lhe fação dal' inteira 
obs~rvanci_a·. K valerá como Carta passada · p~la Gham~ellaria, pmsto qu·e 
por ella .não passe, e o seu effeito h~ja de durar mais de hum, e muitos 
anl'los. D ado no Palacio de .Nqs·sa Seu hora. da Ajt,Jda aos 9 de Maio de 
1781. = Com aAssig-natura .da. Rainha,. ~ a do Ministro. 

\ 
' I • 

Por R esolução de Sua Magestade . de 26 de lllarço do 
presente anno , tomada em Consulta da Junta da 
Admú~útração das Fa.bricas..do Reino, ~ Obras de 
Aguas Livres. '· e, impr. na Impressão Regia. 

Sendo-Me presente em Consulta da Junta do ~stado e Casa de Bra
gailcta, a dúvida que teveo Juiz de Fóra da Villa de Arrayollos no Cum
primento de h uma Ordem, 'que se lhe expedia pelo Juiz das Falsidades, 
par;,\ se remetterem ao mesmo Juizo todas as Cufpas e -Erros que tinha 
cometti(:l-ô) Manoel da Silva Campos no Officio de Escri vão dos Orfãos ·da 
mesma Vi11a de que estava conhecendo , e devassando antes de sentencia~ 
do na primeira e segunda Instancia: Hei por: bem declarar ; que o sobre
di to Juiz das Falsidades não tinha J urisdicção alguma, para e~ pedir se
melhante ordem, por não poderem nem dev~rem ser sentenCiados ~m 
primeira e segonda Instancia os Vassallos e ,moradores no .sobredito ~s
tado fóra dos Juizos delle, o q,u·e muitas e' repetidas vezes está determi.
n:uo tanto pelas doações da Casa, ,como por ordens positivas e Resolu
çoes dos Senhores Reis destes-Reinos. O C~rdéal Regedor .-o tenha assim 

Pp ~ 
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entendido,. e· :faça .participar aa di'to Jui~ das Falsidadés, e Regista•ndo 
es·te nos. Livl'os da Relação, para que se não continuem se1nelhantes pFo· 
ePdimentl!>s. Palac.io de Nossa Senh01:a cda Ajuda em 23 de Junho de 
178:1. = Cem. a Rubrica .de Sua· Magestade. - . 

No Ziv. l9 da SúppNcaçâo· a' fol. 32 vers. 

'J 

, I 

'A n:~nha Nos~á, ~Senbora he Se~~ida _ Orden·ar' ~u~ ~ os Réos Condem· 
nardôs a ~Ç'Otl'fes~ , ' e ·mais pe-na:s vis-, sendt> Mi'litares; antes dre ·se lhes 

-infligir a pen•a· , st>j'ão rernettiâos cohf tóda a segm·anrça aos Regin:ler.J!t0s 
respedi-vt>s: ;~· pa'ra n1e'Hes .. serem exauí1inorad'es d:as honras' crem·@ he neces
sa do para 'á <De·wserv a~ã-0r dro Eslpiri to M'i'li·fr'ar : O 'q1u e Jl>a-I"Üc i p·o a Vossa 
E •min&ncia ;- patil ' rque; ass•i•in o faça -ct;nnprir. Dems Guarde a Vos·sa Emi
nenoi'a{ · Pal-ácio d·e Quél·uz a 12 <:!e· Julfuo de 1781. · ~Eminentíssimo e 
Reverendri-ssnío Senhor .<Ba•t-dea-1 d:a <Ju•an·á:. _.:_ Luiz A I'Vdré -d·e CGu tG. 

N ct ·Suppt!ieaçáo no li v. 2 o a fol; 15 6. · -

'j )r' f - 'T 'I 

E.u A: RAINHA Faço s 'aber 'a6s·. q·ure - e·s~e 'Alvará virem' (i}He ten- . 
do c0nsideração ao que em 'CohsuHa! dta1 Juata· do 1Comrne1·cio me fgi re
pres·eritadb so;bre o grande ' adt}anta~ent~ , ' em que nos Meus Domínios 
Ultramarinos, e neste Reino se acha a culttna do· Arroz, cuja ahundan
cia tendG suppt·ido de algum temp-o a esta parte o consumo deste mes
mo Reiri·o, fàz esperar utilJ.issirnas (la-nta-gens aos Meus Vas-saUos, que 
com IJ'ouvavel zelo se em pregão pas planta•ções clo me·snto genero· : E que
l'ende animar este rá~no de f-1·1du'stria, e Commercio, não só em benefi
cio commum dos P6vds dé\:q~ue·JJe Cbnt'ittefolte, m-as ·tambem em utilidade 

r pública dos Vassallos destes Reinos: Sou servida pro_hibir, como pores
te prohibo, a entrada de todo o ·Arroz, que não seja da producção dos 
Meus Domínios; e sómente p·ermitto· pa-ra aquelle, que de outra parte se 
se achar actualmente embarcado, ou estiver para se embarcar com des
tino para este Reino, tres rnezes de tempo, dentro dos guaes pode-rá 
-ser. adcnittrd·0 a despad:lo rias re"spectÍvás .Alfàlndégas·, a que chegar, con
ta A do-se_ Q di•Lo ternY0 improrogavelm~nte desde o dia da publicação des-:-
te em d1nnte. . · 

. Pelo que: Mando á Meza. do Desembargo do Paço; Presidente 
do Meli Rea•I Etário ; 1.\{egedor <;]'a Casa: da Supplica~ão ;· Conselhos da

-M inhá Rea.J• Fazenda,. e clr0 TJit>rafiBla·r ;- Meza dá Coasci,encia, e Ordens; 
·Governa"dór d·á· Relà((ào , e Casa do Porta; Senado da Camara; Viee
·.Rei's·, Gõver(i)1áÔores, e Ca(1litãe8' 9eneráes de todos os Meus Domínios 
' Ultramarinos; Junta do Commetcio' destes• Re·inos, e seus Dominios; e 
a todos os -C&rté'gedót'es, Provedores,' Ot.tvidores, Juizes, Justiças, e 
mais Pessoas dos M·eus Reinos, e Dõmh:l•los, que curilprão, e · guardem 

·éste Alvará, assím éomb nelle se conté'm ., e lhe fação dar inteira, e 
'invielavel obs·er'vançia , nãó· obstantes• quaesquell' Le-is, Regimen•tos, 

/ 
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óu ·Dispcrsições, que haja em ·cont~íirio, que to'do!r ;etódãs Hei por de
rogados para este . eff~i f o sómente ,. .fi~c_ando · a l iás sempre ein s~u vig'Or. E
Ordeno ao Doutt;,r Antonio Fr-ei're de And-rade EAserrabo-des do Meu 
Conselho, Oese.m bargador cto 'faço, e Chancellét· Múr do Rei no,. q-ue a' 

fiil<(a pub hrçar na Chancellaria ,' e eavie os~ Ekempla:res âellé tleba1xo do 
Meu SeN·o, e seu signal · a .todos os 'Trib vin-aes, Magi s~.rados, 'e mais Pes-· 
soas, a ql!;e' s·e remetteín semelha.ntes Alvarás ; registando-se· f'hl todas· 
as partes na fónna do estilo ~._ e .mantla·Ado-se o Or·iginal para o Meru ·H:.eal' 
Archivo da Torre do Tombo' U>ad0 no~ Pal!acJo de. QuéPuz em 29:Jdé -J u'-
lho de 1781. = Com a Assignatura--da 'Rainha, e a dó Minis-lir0 . 1 • • 

.l 

1.. 

Re_qist. na Secretaria .de Estado. dos Négocios do Reino 
no Livro VI. das Cartas, Alvarás, e Pàlentes a fi:Jl~ 
103 , e irnprr. na ·Impr'és'sáo '.Regia. · · · 

o f 

{ I 

•• 

Eu A R A-INHA Faço S'a.her ~lOS que este Alvará viteltl :- Qae. tendo) 
_!:onsideração a que a Arte d0 Desenho se ·.faz indispensavel pa·l'a a faci ..ll 
]idade, e maior perfé.ição de outrars muitas Artes: T ive por bEun estabe
lec·er, como com efft'ilo por este - Alvará ~stabeleço, hurn:a. Aula· pú;l:iHca.~ 
dé Desenho •nesta Côrte, e- Cidade de Lisb0a ,. eni1 ben e.fieio, e u-ti]i:dad~: 
de lVh us Fi eis Vassallos; e que' della telilha Inspec~ãn a .Mi!lmãi Rea·l· 
lVIeza Censor la, as'sim , e do mesmo modo qu·e· a t e rn · so~.te as mais A u-> 
las dos Es.tudos Menores dentro dos M ens Reinos. e Dominios :· B co.n .. ; 
formando-me aoó.1 o que l\lle foi constil.lta.do pela mésma Real Meza .Cen
soria , Sc) U servida ordenar, que se observem neste nov·o. Estabelecimen
to as lnstrucções, e Regu•lamento seg-uinte. 

Para a sobredir..a Aula haverá doos Profess0rd!s: Hum de Desenh() 
de Historia, ou de Figuras, o que mais amplamente se entera l.e, da imi .o 
UHt ão de todas as prodl!lcções · da Na tu reza, assim ~nimadas, qomo ina"'
ni•madas. E outro Pr0fessor talilJbem dte Desenh0. c;le A rqtúleetura Civi.l. 

Serão amb0s os Pr0fessores sujeitos j·clon eos , babeis, e de pro'bj..;. 
barle; e que tenhão dado a conhecer no Exame, q_ue ~zerem ,_ a sua;.ca• 
pacidade o0s Desenhos de sua )!>articular inve nção, e por elles desenha-
dos, e de tudo o mais que houverem de ensigoar aos .DiscipÓlos. -

O Professor d~ Arquitectura· se empregcrrá na lição de manhã, e
o de De-senho de Figuras de tarde; tendo cada hum quatro horas de li'· 
ção rio tempo de Verão, e tres horas . no tempo d'e Inverrio, excepto nos 
mezes de Dezembro, e Jalileiro, que sóment·e terão duas horas·. _ 

E por.qwe póde succeder q.ue os Profess@re·s , ou por d.oença ,. oll 
FJOr O'utro gL·ave mo,tivo, nãn possão cumprir com a obrigação du ensir.)(i) ,J ' 
e assis•tencia pessoas, do que resultaria detrimento g.rande aos Discipu-. 
los: Haverá dous Substitu'tos para supprirern a cada hum dos sobreditos. 
Professores no seu respectivo· Emprego. N·es ditos Sll!bstitutos concorrerão 
as mesmas qualidades, e circumstancias que nos Proprietarios; cada 
h~m. dos Coluaes observará, quando tive f.- ex.ercicio,. tudo qua,nto se deter .. , 
mma aos Pr(l) ftess0res. 

Para que os ~isci pUiles, que houverem de ser a1dmi ttid?s ~~ A u-· 
la de Desenho de F1guras, não percào o temp.o , qtle aprov.ei~ariao eJ}I> 
QU tros ex.eJ::eicios. p_r.opFio,s.. des. seus @iH~iGs.;.- n.i ngmem .a.er~aduut.tulo ua r e-
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:~erida A nla sem requerer, priJ.aleiro á -M.inbg. R e_al ~eza .Censo!'ja, a c1~ab 
mformando~se do . Prof,essm; de J?e~enho de Hu:t01:1a r:;ob:;:e, a hê~hilidade 
do p-e1·tendente, o mandara adm1ttw, se lhe parecer ., por Discípulo Oi -' 
.dinario.. . · .. . , . ~ . , · { 

. . Pat·a o P_ro~essor dar es~a Infor~açã_o, log;o que se !propuz_er algum. 
s.u.Je!Ío para Discipulo, exam.m~ra pnmmro, se. eUe escrey;eJ sl.!l,:f:ifi:ciente .... ~ 
n~e~lte, e se tem algum defeito n~ vista, e _o· fará. desenhai; alguns prin- · 
c1p1<~S .~e. DeS,enho por tem_p,o de <il~to 1até qumze dias; e. d_,epois de julg-ar· 
pEt!as •cq-p1as ( quanto permi<tte este exame ) .da ~ua aptúlq..0 , ou incapa- · 
cidade,. informará á . mesrqa R eal Meza, ·para esta lhe ·conceder ou ._.nãór 
a licença. E admittido que sejÇl, se matriculará, escrevendo-se ~m hum 1 

livro o seu nome, o do Pai, Patria; e á. "ida<;le ; e o dia, mez , e anno · 
e m que foi admittido. _ _ ' ' 

Para àprenderem com .m..e.thod0 os Discípulos, que forem admitti·· 
dos a este Estudo, .o :Prófessor ~ depois de lhes ter ensinado os primei
ros Elementos de Desenho conforme se forem adiantado, passará a mos
trar-lhes as pr?porções de varias figur~s; _t en.do sempre o cuidado, quan
do lhes corrigir os Desenhos , de lhes mdiCar tudo o que no original hou
ver de subli~e ~ de medíocre, e de fefeito ; para deste modo lhes ir dan~ 
do as n.ocões necéssarias, ·e os ·dis.pôr para obrarem com acerto nàs com- . 
posiçõ~s que fizerem ·de sua ,propria invenção. . . , 

, , Não se limitará o Professor a ensinar-lhes sómente a desenhar fi
gu.ras humana.s ; mas se extendemi a outros mtútos obj ej c tos da N ature
za, COilili.J irracionaes, paizes, pla-ntas, flores.; e outras semelhantes cou
s;;ts; observando 0 para que propende mais o g·enio dos Discípulos , para 
ahi m.ésmo fa~er ntaior applicação . . E quan~o qualque~ J?isciJ?alo chegaT 
a copiar . bem hurn desenho , estampa, ou pmtura, o fara copiar modelos 
de relevo, costumaFJ:do-o pOF este modo a cppjar do natural. " . 
-· , Se o Professor conhecer .que qualquer Discípulo , ou por inca
pacidade, ou por falta de applicação, não tem á.c:Eantamento algum , com 
beneplacito da Real Meza o poderá despedir. i))a mesma sorte, s e algum 
Discípulo deixar de frequentar a Aula sem justa causa, ou senão esti,rer · 
nella Gom decencia, e modestia, ·e per~urbar a0s mais com pélilavras, ac
ções , ou ' ges-tos , pela Jn;imeira. vez será~ admoestado, pela seg-unda será 
asl'> e1:amente reprehendido, e castigado , e pela terceira será despedido 
da Aula com '.eonsentimento da mesma Real Meza. 

O Professor de Arquitectura g-uardará em tudo as mesmas forma
lidades que o Professor de Fig·1ua, en!- quanto p3:ra admittir os Discípu
los ; e examinará, além disso , :5e sabem as quatro especies de Afithme .... 
tica. 
I pepois de admittidos, lh~s irá ~ Pr·ofe~sor ensinand~· nas primei
ras duas horas de Aula as operaçoes Anthmetlcas das fracçoes naturaes , 
e o uso das fraccões decimaes; a reg-ra aurea .simples, a composta, a 
directa, e· a inve~sa; as extracções das raizes até á terceiro potencia, e 
a G eom etria elementar, até qtJ.e os Discípulos saibão bem demonstrar 
qualquer Proposicão della. E nas outras duas horas os irá adinittindo ao 
D esenho, mostra;.do-1hes as proporções das cinco ordens de Arqmtectu
ra Toscana, Dorica, Jonica, . Corinthia, e Composta, pelos Authores 
geralmente rnajs. _seguidos, indicando-lh~s o que esses 1:1esmos · tem de 
bóm ou de defeituoso, e como se podera melhorar , ~egmndo nessa par-

. te o~tro Aut:hor; ou .com·o se poderá' da combinação judiciosa de diversas 
opjniões produzir ·huma composição menos defeituosa. · 1 

· ' 

Pa_ssará depois á distribuição das peças de qualqt1er ·edificio , prin-
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eipiando por hum a simple-s c'asa, d'alli a hafua g·r~ntfe, 'à 1mm Pa>lacio, 
a .huma Praça, hum Convento, hmn T empl0, s t:g-emdo a hab-iJ.idade que 
ne1Jes ach3li' ; 1enibr·ando-se sernpre 'd'e U)lir 7 ·~uanto for possivd 1 o cón1..: 
modo com o mag·~stoso , r egular , e agradavel. _ 

A i-111dà que-a Oensü:ucç-àp nãtl seJa obj e c to essencià:l do Desenho _, .. 
com tudG, sendo o Désenho da Decoraçà0, e DistHbu1çào dedinm:l.cl r~~:;: 
Fa. a Constmcção, será pr·eciso; pelo m enoS , que o ·Pt·ôfessor -d'~ M;S Di~ 
Scipl!ll0s as nÔ~ões hecesaaria~ da so'Hdez r e:;tl ; ~ da ap{xu:eh te . E n·lbmà..:. 
mente .lhes fará desenhai ornatos pata ?em saher'em clecôr~1· h'l'rth ed.in'cb> 
com g·Gsto. 

Tambem lhe'S ensinará a .Petspeeti--w--à, fazcntk -lhe-s i'>~k nella a1-· 
gum dos Desenhos, . ~ue g·eorr:J:e't:l'ieamenie thm.·e1i1 eepiado. Gbservctr~ 
se-.ha porém nos ·mezes de Dezem•I:ko, eJ.ànéJT0 _[Jí'Gporc:innahri.énte o que 
fica dg~errtüt~ado a respeito das horas -do Estu:{]l@. E hb -qlfte re$péita aci 
gove1:no, e orde·m dos Diseipulos, · se reg·.1 l~bi q Pr--ofesser de Arquite=
ctw:a dQ mesmo modo ghe 0 PrMesser tie FI'gi:Iras. 

Todos os Discípulos dos sobreditos EsüLdos aprend-eiãb pêlo te!n;:; 
·po de cilicb anfigs o .IIJíSSeniho de Hist®riãr, 0~- Jrrí-g;m'i:ts , e <W AFq-tl~tectu
ra. altera'ativamente t1e manhã.-; ~ de tai·êle-? é sem qae estt.eJa 'l!êi·n:i-inâdb 

' o dito t€:ml_')o , nãô poderá deixar Dlticip:nlo a-l-gam clás Oí'Elinàrios, a lhr.! 
la, ou d€ continuar, soôperta de ínôortel:· hE> ·castig-a -que Eu fm· Ser' rda 
impôr-lhe a M-eu ar.bitrio. PB-i'éHl se -alg:ufi-1 dos Disóipules se iiiésfnf 'tão 
habil gue mereça a approvação dos Professores, e qúe ténli-a , àlê~H-Ç-atlt} . 
algum dos premios no d:ecurs@ · dt> tempo qü-e ti~er D !9S i·ef:etides E'Studos ? 
apresentando as nf5G€ssar.ias Certidões díst-'0 ' Rlesiilo , -a Real Mezà &s ais
p ensará do tempo que lhe pare-eet- 7 e p1:Hlétá :t'ilanelar que·s-e fh~ passé 
Catta de approvação. · ' · 

Para que destã utilissima Arte âe Dese1ihe se· ~ossãe g·êràlni.erit~ 
aproveitm; quaesquér outras Pess-oas , qú.e te11ào-se destinado ás Mathe..1 
mat.icas, on a outra qualq-uer ~õienei2!- , eu Arte ;- não pe>ssãd freq uenta:i'* 
quotidianamente a Aula_, será muito conv-eniente que se àdmittào na mes.! 
:fna Aula como Discipul0s Extraordinarios; paTa o que r-ecjuei;ei;à:o á lv.Ie
za. E serão matriculados dó mesmo modo <ijue os DiséipulGs 01:d.ü:tarios 7 
para a todo o te-nipo constar, quand0 pP.inc-ip:J.rão a est.adar, e \1uem f-oi 
o Professor _, debàrixo de- cuj<a- Disci-plina a-ptendêl'ão. 

Os Disc-ípulos E~traordiBarios poderão ooncorrer com DeS'éfiho'S 
no Cortcm•so que se fizer todos os :mnas pará? os PreJíüds ; p0rém como na() 
tem direitt> para 08 c'oiiseg'iÜr,. nã~· setã!e> .tam-bem· obJ!igadês a: corriplet:ar 
é · te.~>npo de cineo arnios ,. n~m i:r eo-ntimrad:<xi'lWnte á- Aula:; m·as achan
do-se nella, estarão sujeitos em tudo .ás mesmas obriga~ões dos Discipti-..1. 
}os OréliBarios-. · 

Sendo a· emula:çã'e huin d-os prineij)aés, e rrúás fortes estiintiló"'§ jift:. 
P:a se fazerem p_l'ogre8Sos em quai-qaer Arte' , eu S:Menéia; para excitar 
esta entre os Discipulos Vrdinarios, ha.Vérá em eada 1?-u-n:l anno I).o fim 
d~ .Agosto hum C~ncurso pâra; se ádjudiaar'em Pretniiós áqU:e'lles Discipc~
los, que HJ.estrarem ter feito meih.or , p:f!og-tesso; pé!-l'a 0· que lhes d'C1'têrm•i.J. 
n ará 41> seu re&J)ec-t iv-o PrG:fcssor tce-tn-r}0' s·hfne-ie-nl~, e cl&terminado patà 
fazerem os seus Desenh-oà. Perém· n a'0 p'0"cl.'ffi.ár o mesm-o IJis~ipul~ - QOllGOl; .. 

I:e1: n0 mesmO" anrt.o co:ri.'f. Desenhos cl.e ll"ist-o1'Íii- e-·com IDeséiihés- de: At• ... . . ~ 

. q-u)itectm.:a. 
Havetá s'eis Prem-i os ' p~rà· se di&tlftl!i'l:l'i:reff\"; · tre:s- pafa' ôs J!-es'enlia!. 

dores· de N istmí.ia , ·e outF-é's tr-es pa1!a: ós de Atqui1íeõtui!&. Depó-1-S d·é -p-u .. 
. 9líc<M! & P:wfe5S91' ~a-~ <Y clia-,- énl l'}l~ IW dá:' prmé>ipi'i#: -B Gon~'li·~o-., 

. I 
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deverá declarar quaes são bs sujeitos, que os Concurrm~tes devam co,. 
pjar: o primeiro dos quaes será algum sujeito de Historia, -que com p1:8 _ 

J'lenda _varias figuras; o segundo em que entrem poucas fig·uras · e o ter-
h ' fi . ' ceiro de uma so gura. 

Ainda que fique a arbítrio ·dos Discípulos- o entrarein 110 Concur
so, com tudo, os- que entrmrem serão obrigados a sujejtar-se á 'Matricu
!a, que o _Professor deve. fazer dos Concurrentes, e a receberem sigilla
~os pelo reverso os papeis, em que cada hum houver de fazer a cópia· 
;não podendo nenhum delles levar o seu papel fóra dá .Aula ·,, nem pm· bre~ 
v~ tempo, .para 9-ue nã? acon~eça que alguma m~o ma!s habil r~_toque 0 
Desenho ; por CUJO motivo tera o Professor o m.awr eu1dado , e .vi o·i lan
~ia em recolher todos os papeis dos Concurrentes ao sahü da Aula~ 
. . Teníünado o tempo do Concurso, julgarão os Professores~ e sub
~titutos qual dos Desenhos me;rece o pl~im,ejro ~Pr~mio, . que será de trin-

. ta mil réis,, qual o seg_un~~- , :qu~ · se!·~ . de r:vin~~. ~-pil ~·éis-.; e q~al o ,tercei
ro ' que sera ae dez mil reis. o me~mo se abservara C_Olll o Cencurso de 
Arquitectura. . 

Depois que os ProfessoreS! houverem a_F>ItrovadG> os Desenhos que 
merecerem os Premio~, os remetterão. á Meza c01tr os nomes dos Pre-· 
J_I}iand'os escritos nos ~esm_os D_esenhos_, a qual não tendo dúvida ·na ap-· 

•1 . provação, lhes determmara o ~ha para Irem receber·-..os competentes Pre
mias; e ord~nara que os Desenhos fiquem· expostos na 'Aula até ao fim 

. do anno ~eguin te, . · _ 
· Requerendo á Meza algum Discípulo desta Aula Carta de Ap-

provação em l,)esenho, havi<Jo primeiro Infor-me, se lhe mandará passar; 
tendo-a elle 11,1erecido, segundo, o q<:ue fica determinado.-

E como a Aula necessita de quem cuide , não só no seu asseio · 
mas · tambe~n de quem h_aja de abrjlJa, e fechalla nas competentes horas ·: 
haverá hum Porteiro, qu~ será ob1;igado a tudo o sobredito, assistind~ 
neJla to.do o tempo d0 Estudo, e executando quanto ]he for mandado con-·. 
ducente á economia da mesma Aula. · · 

Os refei~idos Pi·ofessores, e Substitutos desta Aula gozarão dos 
Privilegias de 

1
N obres _, incorporados ,em Direito Commum, e especial

me~ te no CÇ>digo, Titulo : I)e Professoribus, et Jl!ledicis. 
Os Discípulos. Ordinarios desta. mesma Aula prefirirã.o 'nos Con

cursos , e Opposições. (havendo de se prover os Lugares de Professores del
Ia ') a :outros qu_aesquer, tendo ig:ual merecimento, e 0s. r~ ais ~·equisitos , 
ql~e são essencialmente n_ecessarws para semelhantes m1msterws; · fican-

, do isentos ,das Rec~utas aquelles que a frequentarem çom applicação, e 
louvavel procedimento. ' . · 

. ' E este se· cumprirá como nelle se contém, sem dúvida, ou em-
bargo algum, para em tudo ter a sua devida execução_ ; nào obstante 
quaesquer .Dispof!ições em contrario, as quaes em geral, e cada huma 
em particular Hei por derogadas. 

Pelo que: Map.do á Real Meza Censoria, Meza do D esembargo 
, .do Pq,ço, C<lmselho de Minhà Real Faze11da; Meza da Consciencia e Or

dens·, Conselp.o· UltréJ.marinü', Casa da Su,pplicação, Relação, · e Casa ·do 
Porto, Senado da Cam'á.ra, Reformador Reitor da · Universidade de Co
.imbra, Junta do Çom,mercio destes Reinos, Vice-Reis, Governadores, 
e Capitães Generaes do Estado .da Ind.ia, e Brazil, e a t0dos os Corre
'gedores, Provedore~, , Ouvid~res. , J~izes, e -Justiç~s do Meu Reino, e 
~enhQrios, o cumprao, e façao :nte1r~mente cumpnr, e guar-dar; e ao 
Dezembarg~dor do J>_aço _Anto.pw Frmre de Andrade Enserrabodes do 
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Meu Conselho , e Chanceller Mór destes Reinos , Ordeno o faça publicar 
na Chancellaria, enviando-se as cópias delle impre~sas a todos os Tri
bunaes , e aonde mais se costumão mandar ; e rernettendo~se o original 
para a Torre do Tombo, depois de registado, onde he costume regista~ 
rem-se semelhantes Alvarás. Dado no Palacio de Quéluz em ?l3 de Agos~ 
to de 1781.;::::: Com a Rubríca de Sua Magestade. 

: !" 

B:e:qistadõ' rui: Cha:ftcellarz'a Mór éld/ Corte, ··e · Reino no 
Livro das Lâs a fol. 37. ~ e impr. na Impressao Re
gta. 

t t • : ; i· ·. r ;~ ·, G .-

,_ ~ 
· . .: 

.. 
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ANNO D .E 1782. 

E U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que sendo
Me presentes em Consulta da Meza do Desembargo do Paço os graves 
prejuízos, que padecião a Nobreza, e o Povo da Villa da Povoa de Var
zim ., gemendo debaixo do jugo dos poderosos, e do flagello da prepoten
cia, por ser a Justiça administrada pm Juizes ordinarios, e leigos, fi
cando os delictos sem a competente satisfação, e nas causas cíveis pre~ 
terida toda a ordem judicial, sujeitas. as decisões dellas ás' paixões da af- . 
feição, e do odio ; querendo Eu reduzir os meus fieis V assallos á paz, e 
ao soceg·o, que entre elles deve haver, conformando-Me com o parecer, 
que da sobredit.a Meza subio á Minha Real Presença, sendo~: ouvido o 
Desembarga_dor Procurador de Mtnha Real Coroa, depois de preceder a 
informacão do Corregedor da Comarca do Porto, ouvida a Camara, No
breza, ~ Povo: Hei por bem crear na dita Villa da Povoa de Varzim, 
e seu Termo hum Juiz de Fóra do Cível, Crime, e Orfàos, que estabe
leça a boa administração da Justiça, que para 9 serviço de Deos, e Meu, 
e para o bem commum de l!leus Vassallos se faz tão necessaria, vencen
do o mesmo ordenado, e emolumentos, que vencem os mais Juizes de 
Fóra, que lhe será pago pelos accrescímos do Cabeção das Sizas: E por
que na mesma Villa se acha estabelecida Casa da Camara sufficiente; 
Mando que nella se fação as Audiencias do dito Juiz de Fóra, Crime? 
e Orfãos, e que nella teJ;lha a sua residencia, alugando as casa$, em que 
houver' de ]:esidir , ou por convenção com as partes, ou por aposentado~ 
11ia com avaliação dos Louvados. · 

' Pelo que: Mando á Mezá do Desembargo do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação ; Meza da Cons
ciencia, e Ordens; Conselho da Minha Real Fazenda, Governador da 
Relação, e Casa do Porto; e a todos os Provedores, Corregedores, Ou
vidores, Juizes, Officiaes de Justiça, ou Fazenda, e mais Pessoas, a: 
quem o conhecimento deste Alvará pertencer, que o cumprão, e guar_-

D" 



'1782 ,: 307 ~ -

dem, e fação inviolavelmente cump1~r. , e g·uaJrdar, como ne1le ·se _c@n
tém, sem dúvida, ou embargo algum, .nã0 obstantes qua; squer· ~Leis, 
Ordenações, Regimentos, Alvarás, ; Disposições, Doações·, . DecTetos, 
ou Estilos contrarias,. que todas, e todos pa1:Çt este eífeito sómente Hei 
por derogados, como se de todos, e cada hm:n del!e~ fiz~~sse especial , e 
expressa menção, ficando aliàs sempre em seu vigor. Ao .D outor Anto
nio Freire .de AndJtade EnserrabodeE; .,, do Meu C0r ~lho, e Desembar
gadór <!lo l?a:ço, e Meu Chanceller Mór do Reino, )rdeno , qne o faça 
pUJlDlica:r ·na Chancellaria, e regjstar em to_d0s os lug , 11es ,. onde ,se · costu
mào registrur semelhantes Alvarâs; e o Origiqal se., .1ndará para a Tor
re do Tombo.' . Dado· em Lisboa aos 7 de Fevereiro ) 17 82 . = Com a 
Rubríca de · Sua Magestade. . 

'-'1 - ~ • -

~ Registado na Chancella'Pia JJ:fór da Cm?te , · ~ _R eúw ··no· Li-: 
vro das .Leis o, fol. 42,. , .e impr. 1'/ca Impressão Regia . 

.o . ' 

.d' l 

·O Provedor ~ e Deputados da JU>nt~ - dà
1

Ad1ninistr~ção da .Companhia 
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douró. Fazemos saber: Que a 
RAINHA Nossa ~enhora -por Resolução · de 7 .de Janeiro do corrente 
anuo tomada em Consulta desta Junta de ~ 8 'de Sétfeni'bro de 17"81 , com 
que se dignou conforq~.ar:; ~m quanto uão dá .sobre esta materia outras 
providencias; foi Serv:ida ,ampliar, · declarar,-. e restringir as Disposi
-ções do Alvará de 16 de Dezembro :de ) ·760; da Resolução de ~f>. dé 
Setembro d.e 1770, tomada em Consulta-desta Junta cil.e 14 do mesmo 
mez, e anno; e da de u · de Novembro de 1771, tomacla. em a o1:1.tra 
Consulta della de 7 de ·Junho de 1mesmo anno; do -.Alvará de ~ 6 · de 
Seternbro de 1770, dos 1§§ ! 9, 10., e 11 do @uü·o Alv.:ará de 16 de 
Novembro de 1771; e uHimamente do Alvará de li.O .de d' Abr-il de 
1773 ; permittindo, que esta Junta· pubhque por ~ditaes a sobredita 
ulterior Resolução . de 7 de Janeiro <-do- presente anno; e ·determí.nand0. 
Primo: Que seja unicamente · o Destricto do Privilegio exclusivo des
ta ComJi>anb..ia para a venda das Ag·oas ardentes das · tres qualidades de 
Prova d' Azeite, ou de Escada; de prova. Redonda; e· da ordinaria, qNe 
como a mais inferior só serve pa1:a se vender a Ramo em Tavernas ; esta 
Cidade do Pbrto, e as quatro legoas em circuito della , e em cima do 
Douro os Terrenos Demarcados para os Vinhos Legaes d' Embarque; e 
meia leg;Ga em redondo das respectivas balizas dos ditos D estrictos ; pa
ra que nenhuma pessoa, de qualquer qualidade que seja, possa introdu
zir, ou 'vender por grosso dentro dest~s Destric~os qualquel' das sobredi
tas Ag-oas ardentes. Secundo : Que nos ditos Destrictos de cima do Dou
ro, nào p,ossào os Lavradores introduzir, para o conserto elos seus Vi
nhos, ma!is Agoa ardente, que a fabricada elos seus proprios Vinhos, e 
fezes , necessaria para este :fim, e não . em maior exces~o ; prec.edendo . 
}:>ara a mesma introducção Licença: desta Junta . Tertio: 'Q?e esta C.om
!Ja"?hia faça Lambicar nas-suas Fabricas em as tres Prov~ncws da Beira, 
.Mm~o, e 'fraz-os,..Morrtes as Agoas ardentes necessar1as para os seus 
p1·ov1mentGs feitas dos Vinhe>s que comprar aos Lavradores das mes-

p ' I ' - ' d Al .mas rovincia~ at.é . o :fim çlo mez· d.' Abril i os quaes tirara ~s . cegas 
' ·--- ,9q ~ · 
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a1é ·o uH-imo de Julho sPgúinte o m"ais tarda-r',. porque ~ (I r ando-os ·depois ~ 
perder{c os -signaes; que tiver dàdo aos Lavradotess.' Quar lÓ: Q ue passa
do 0 dito tempo, poderão os rnestiHlS Lavra<dores· das referidas P rovínci as 
fabrieàr os ditos seus .Vinhos· ' eJ fezes délles ', e 'nunca. outros·, por lh es. 
ser 'pr0hibido, sérnp.re ?ompralos1, ·e-estabelecer. Fabricas para Joutros Vi
nhos, e borras, que n·ão sejão seus proprios. ·Quint.ó: Que ser.ào obriga-

. dos. todos os Lavra;d0res a que ,funicamen'te . fica. permittida a destilação 
dG>s seus Vinhos, e bcirras, a manifestat· a esta Juntà no .termo de ·.hum 
mez as Ag!Das a,rdentes qpe destii'arem, para se verifica-r a cobrança dos 
Reaes Direitos, e ltn-po~pos, de'q_ue SUA MAGES.T ADE pr:ivativa.men -::: 
te tem encarregado esta Junta . ..., Sextó :" Que compre esta Companhia' aos. 
sobreditos Lavradores das mesmas tres Prov-Íncias, as Agoas · ar.dentes 
Lambicadas dos seus Vinhos, e fezes delles, que voluntariamente lhes 
q~lizércnl Yender .pelos~preços des ' seulg í)léf'ecünentos ·á avença das Partes; 
mapdanclQ-lhas p~ovar - ; e ajustar ás pwprias -casas dos mesmos', sem a 
menor vexação delles; e n'ão se ajustando, as poderão vender aos habi
tantes das sobreditas Províncias, e das mais deste Reino, fóra dos ditos 
Destrictos; que ficão const-ituindo os do Privilegio e:rclusivo desta Com
panhia: Seudo ,estas Agoas ardentes acompanh·adas com Guias Impres
sas desta Junta, ou,_ dos seus Intendentes, e Comrnissarios; mostrando 
primeiro terem pago os rnencionad0s Direitos, e Impostos. E sendo-lhes • 
pre.ciso tranzitalas por-- 'dentro dós ditos· Destrictos exclus ivo"S ; e ·de·mora
las nelles, serão recolhidas · aos A'rtmazens dos Depositas da mesma nossa 
Companhia. Set1mó finalmente: Qn.e todos 0J tnansgressores da Real Re
Z0luçàG de suA M.A'GEST A DE- indicada nas cDeteunina'ções ~ da rn~s
ma SENHORA, ·que ·fi cão substanciad.as !Oeste, percão todas as A goas 
mdentes; tod0s os Vinhos,· e fezes comprados por P..artículares; todos os 
Lambiques, Vazilhas , ' Barcos, ·Carros, Bois-, e' Bes.tas em que se acha~ 
rem, ou se ~onduzir.em sem as.· tlitas Guias, :e ainda os m~srnos Vinhos 
qu'e transitarem •comprados para às Fabricas~ pr óhibidas aos Particulares; 
apj1lica:n.do-se ametade do s~u valor paJ.Ta o ·Benunciante, e a outra arile
tade para a obra do H(i)spiial Rea·l desta eida·de, e além disso serão con
denados na pena· pe~uniaría para as Despezas da Relação desta Cidade 
arbitrariamente a proporção do De.licto, e da sua reincidencia, pois que 

··suA M AGEST ADE confor.m~.ndo-se· cGm o parecer. desta Junta , he 
Se!vida derogaF todas as. maiores penas impostas pelos referidos d€lictos. 
E para que çhegue á noticia de todos, mandamos affixar o presente Edi
t~l nos Lllgares públicos das m~smas tres Províncias. Dado nesta Çida· 
de_ do Porto debaix(!) d,o Sello da nossa Oompanhia em Junta de 5 de Mar
ço de 1782 annos. = Leandro Anastacio de Carvalho e Fonseca o sobs':" 
crevi. - Com a Assignatura do Preside.qte e Dept;~ tados. 

Impresso avulso. 

Á os 6 dias do mez de Março ·de 1782., pelo Eminentíssimo Serihor 
Dom Jooo, Card:eal da Cenha, d0 Conselho e ·Minis~ro .d' Estado , In.., 

• quisidor Geral, e Regedor das Justiças, se p:ro.poz em Meza grande da. 
Casa da Supp!icação ·o Aviso de Sua ,Magestade, em que foi Servida. 
orgenar., ,que se tomasse Ass~nto -sobre a r.epresenta~ão _d<:> Con,sul Ge-. 
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ral a 'Inglaterra ,, em que peite·m]e •a-dec,isão 'clã 'qllatttsi.ã.o' fúiTtn~ · S~ t em COQ~
troVt:\rtido em algl!l•as J I!IÍros snb:re o ~Conhecilmento ·~~:a s 'Caus'as 1de F orça 
Nova, em -q-tl<e for parte alg-lll m l hglez , se pe rt e.J!J~e ao Consen•ador 
da Nação Britannica, ou aos Juizes Ordinari os. E pondretadns a•s ra~ões_, 
que a respeit o desta qu.est1'ii0, se pode~~ cléduzir: 'lassentou-s:e por todos os 
votos ( Pxcepto hum), <que o .Gons·er~:arcl.er ··&!Ja lN·aç.ão Br~t.ànni ·ca d-e ve cm
nhecer dalS Causas -de F Ml]â Nova, em que !algum .Inglez f('>r Autmr O l!l 

R éo, porQue sendo >0 seu Priv•ile.g;io ge.caJ ·par-a: todas a;s Causas, ainda 
que Privilegiadas, ou p~la ras.~ó das f> éss<Jas, •ou cl as mesmas ca ~a sa-s, 
como se declara O@ AI v a1·á <de --Hr 'i(}.e S.e tlembro :d'e J 66'5 , B·ão se p>:odem 
exceptuar desta gen-er.alü lade $ Causâs 'cle Fwça sem 01ff.ens-a do fh~G> Pri
vilegio; especialmente quando fJllo me-sme A~v.ará ·se e '!:'{ ceptuão as Cal!l
sas Ftiscaes, cuj a exéep~ãg vem a con·firmar .m ais .a g-eneralidade do di
to Privilegio: e ainda ~ue a O t denação Li·v. 3. f...ii. 48. mande 1>.roce
d'er nestas Causa·s de phmo, .e 'tâ 9· S'mmma:rürmen~e· , que.par.eça não ad
mi ttir a di•sputa da ExcepÇãm Oecl~rnatot·i'a ,.,he• porqu:e a Le.i sempre sup
poem intentada a Cau-s-a peraJn t.e J'tl'Í'Z t:omlpeteaJte; eapariedadt:, que-s-e 
pertende fazer colb ..outfus Ptiw•i,leg;i:a.âos, qoo não gezão do Privilegio d@ 
Fero nas Caui3as dé Forç~ Nova, 1!1iã0 confdme , r qm<e .o mesmo se deva 
•praticar -com <Gs lnglezes; .p@Jr.qtie ~ .ires<peüo d os out.ros houve a ~e~ptes
sa excepçào das .ditas causas, e não houve a respeit..Q :clesteB: E J!lara não 
vir mai·s em dúvida, se tomou este Assento , · que o dito Senhor Rege
dor a-ssign'€1u 'Com tmd.ós os lVli'lílis 'bros, que iD.elle :v·otár âo. \1) = Cardeal 
RegeclGr. = Fons:ec:à Pinto. ::::::: Gátalcll<es . . ::z:: .A zet ,ed<o 'Coutinho . = Vas
concellos. = Leitão = Ferreira. = Castro. = Preto. = Velho = Bot
to. = Doutor Mendes. :- Falcão e 1\'lendonça. = Araujo e Silva. = 
Doutor Coelho. = Ribeiro de Lemos. = Doutor Costa. = Godinho Val
le. =: Ferrão. = Faria. = Mendanha, 

No Livro "2. · da SwppliooçárJ jol. il 44. , e mz '(Jol
leção dos .d.ssent(J)s pag. 440. 

· EU A RAINHA Faç0 sáaer aos que este Alvará virem : Que hl.l
vendo verificado .na M.i.líl.h.a R~?.a!l P-resença osOiiiciraes das Secreta·rias de 
~stado o apert~, , a que se vião reduzidos .de 'largaTem o Meu Real ser
v_Jço, (que com .tanto desvelo ·exewi•tav.ão, 'se;m cantemplação de dias fe
nados, nem ma1s reserva, que a da moles tia) a~ de perderem os seus 
interesses~ se lhes fôsse :necessarÍG o dema.rH~arem a'lguern fóra da ,Côrte, 
por lhes ter •sidG ju.lgado :não tinhão pr~vi'legio de Fôro, quando a Orde
naçà<> d? Livro -T.er~eito, Titu1? 9uinto in principio, o concedia.: todos 
os Offictaes de· .Justiça, e Escnvaes, que contínuadamente serv1ao pe"' 
rante os Corregedo1:e ~ do Ci:vel, e Crime ·della: Fui servida manda·r ou- ' 
vir a Meza de Desernmar·go ~o Paço; e conformando ... me com o pa,r~c.er, 
que àa sobredita Meza .subio á Minha R1eal Presença, sendo ouvido. ó 
Desembargador Procnradór de Minha G>rôa, depois de preceder. a m
forrnaçào do Juiz dos .Feitos della Thomaz A n1tonio de Carva·lbo Lmia e 
Castro: Hei por bem, amprl1iandG> a.r.eferida Ordenaçã o do Livr@ Tercei-

(1) Vid. G AssenW> de lá .de F~v~rciro de 1191. 
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·ro, Tit.uloaOuinto; CO!il~eder aos Ofiiciaes das tres Secretarias de Esta~ 
cio ú Privilegi<D <'h~ p®derern trazer seus contendorés ao Juizo da Correi
<;<lo do Civel da ,Côrte, do qupl gezarão da data desta Minha Real Real 
Hesulucã0 em d·ia•n.te. , 

·, Pelo que: Mando :á Meza do Desembargo. d0 Paço ; Presidente 
do Mt>u Real Eràrio; M;eza cla Çonsciencia, e Or~en~s; Conselhps da Mi
nha .Real Fazenda," e do U:Jtramaq Goverpador da Relação, e Casa do 
Porto; e a todos os Provedores,·~ Çqrr.eged'ores, Ouvidores, J nizes, Jus

· tiça~, e mais pessoas• , a que o '?oohecimento deste Alvará perte·ncer, 
que o· c u-m prão, g:uardem ,-e fall_(ào inv-i0lav,elme·nte ct.unprir, e guardar, 
como nellé se contém, sem dúYída, oü _emQargo alg.um, não obstante~ 
quaesq.uer Leis, Ordenações, R~g.imentos, Alvarás, Disposições , De
cretos, ou Estilos centrarios, peJJque todas, e ·todos, pa-ra este effeito só
mente, Hej por derogades, corno se d~ todos fiz.es_se especial, e expres-

. sa mençã0, ficando ,aliáE sempre em se(l vigor. A~ Doutor Antonio Frei
r~ · de Andrade Enserrabodes, do M·~N1 Conselho, ·DesembMgadGr .do Pa
ço, e Chancellér Mór do Reino, ordeno, que o J~ça publicar na Chan~ 
cellaria, e 'registar em t0das as partes, cmde se costumão registar sem e~ 
]hantes Alvarás ; .e -o OrigiroaT se ren)ett.erá ·para o Meu ReaJ Archivo da 
Torre·- do Tombo. Dado ,em Lisbea, ·aos 9 .de . Mar~o de 1782. - Com a 
Assigntura d.a Rainha. . · ,_ , . ~ _ . _ · 

. t1 ' , 

Reg-ist. na _Ohamcellaria Mor da Córte ~Reino no Li
vro das keis-_a foZ. 44., e impr. :na Impressilo Ré
gw. 

l . 

EU A R A JNHA Fa.ço saber aos que este Alvará virem: Que fazen
do-se · dig·nas da Minha mais favoravel attenção as rq.zões, que em Con· 
sulta da Me.za do Desembargo do Paço subírão á Minha Real Presençá. 
para graduar os Lugares de Provedor ~o Algarve, e Corregedor de Ta
víra; conformando-me em tudo com o pa~ecer da dita Consulta: Hei por 
bt>m graduar os referidos Lugares de Provedor do Reino do Algarve, 
e Corregedor da Comarca de Ta vira cóm o predicamento de Lugares de 
-primeiro banco; e he Minha tenção, que esta graça pdnéipie a ter effei-' 
to naquelles Ministros·, que Eu fôr servida despachar para o. futuro na 
sobredita Correição, e Pro·vedoria. , · . 

.- Pelo que: M~-rrdo á Meza do Desembargo do Pq.ço; Presidente 
~e Meu Real Erari<!{; Meza da Consciencia ·, e Ordens; Regedor da C a-: 
sa da Surplicação, Conselhos de Minha Real Fazenda, e do UJtraruar; 
Governador da Relação, e €~sa d9 Porto; e a todos os Corregedores, 
I)rovedores, Juizes, Officiaes de Justiça, e mais pessoas , a que o co
·n hecim en to deste Alvará pertencer, q-ue o c um p1•ão, e .guardem, e fa
·ç~o irfvie>-Jave.lmente ctlmprir, .e guardar, ·corno nelle se contém, sem 
dúvida, ou embargo ~lgum, não obstantes quaesquer Leis, Ordenações, 
•Regimentos, Alvarás , Disposições , Decreüos, ou Estil0s contrarios ; · 
·por<que todas, e tocâos par~ •este effeito sómente hei Jil<?l' dero.gacfos, coma 
"Se tlê tod?~ ,. e de cada hum ~elles fizesse especial, ~ expr~ssa menção ~ , 
·ficanclo all?s sempre em seu vigor. Ao Dou.tor A ntomo Freire de An,dra-
"(le E nserra.bodes·, do M.eu Conselho, Desembargador do Paço, e Chan
cellér l\1ór do Heino, ordeno 1 que o faça publicar na Chanc~llaria, ~· e 
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rl'~: i~t ar em todos os Jogares, ende se dostainã~· re1gistar se.ntel•hantf>s AI
V<Has ; e o Orig·inal se remetterá pata o Meu 'Réal Arohlvo da Torre do 
Tomho. Dado em Lisboa aos 9 de Marco de 1782. 6. Çotn á Assigna ... 
t ura da Rainha. . • 

1 

' n 
Re.qt~st, •na ChanceUar-ia · Mór êla Cdrle , e R:eind no 

Livro da-s Leis ia- foZ.. 43. , e impr. ná· ltttptl!ssáo Ré-
gia. · -

*-*~*---* . 
' . 

R U A• RAINHA, e c0rno 6overnàdera, e- perpet1:1~ Adminjstradora; 
(i}Ue sou do Mestrado, Cilvâlleria, e Ord•e•rr.t dé Nosso Sé·&h<!1r Jesa Chris.:. 
1·o. Faço saber aos que este meu. Alvará dê declàraf{ãe virélm: Que · ha
.vendo Eu pelo Alvará de clezoito de Feve't'ê'rfó de Mil se~e·cerito& seten
t a e oito, a requerilnento do' Marqu~z. de·Màri.alva, Meu Estri~e.iro Mór, 
Commendador de Santa. Maria. da AJmondà, da dita Ordem,. deela·rado, 
{jUe a Doação· do 8e·n1hor R.ei D:. AtfoNsó Heridques, feita á Cellegiada 
da' Alcaçova da Villa de San·taFem 1 énunci·ada., e aliipliada nà elltra Doa· 
'ião de Senher Bei Dr. ·Affonso d' Te-1\ceirOl, he sómente· da .De<Yim:a parte 
dos 1\'leu-s Direi tos, e Rendas' Reaes, da mesma! Viii-a, e seu Termo, e 
das Li si rias do Téjo' e Riba..!l'éj<!,>' e'Dl' que! noo• se' C'fimp.rehen·dêrão' nem 
padrão. comprehendet, os Dízimos Ecele&iastic~os, h-avendo por nuHas as 
Sentem~as, que jrulgár.ão o contraria, . ~ndancl~ pôr perpétuo silencio 
nas causas até então maúdas sobre os ditds Di.zi:mos, pl'ohibindo que se 
movessem otl tras., e orclenancla a reJguláridaclre da c0bJ!ança da cli1ta De.o 
eüna temT>ora,] ,. assim dos meus Dire.itoSJ, cam dos Prédios da Corôa, de ... 
pois cle ex.trahido. n0 campo o Oi vimo Eédesias-tico da totalidad'e dos fru
tos par~w-Hgreja, ou Commend>a, a que olréspectivo districto competir:: 
Me re.pl'esentou o Cabide da. dita eolle•giadia .ter:.se· da<lo tão nociva:-, e . 
sinistra intelligencia. M> dito A I vará, que se a'Ssenta\va se'r. o seu destina 
privalla .dos Dízimos Ecclessíasticos ,. qae J'he ferão conferidos, pelo tra
balho que tem na atlminisbração dos. Sacramentos__,. e mais funcções do 
Culto Div.ino: Qu'e ádila Igreja, coma Collegiaxlal., tinha a r.eferida De
cima temporal, pelas D@ações: Regias, e eorno) Paroquia os Dízimos Sa
crameruta'€s pela Carta • àe Li.Iuite., que lbe assignou., cem authoridade 
Apostoli:ca, .Q Al'.cemis·po D. Jorg:e. , em vin-té de Abril de mil quatro• 
centos setenta e qua.Vro., do que- resultav:ac competir.ern ·lhe duas Decirpas 
indlubitaveiS' nas terras do mesmo Limite, hum~. eomo Donataria da-Co
rôa ., e a ,outr~ pela administ-r.a~ã:o dós· s :aarame.nttos ,. e destinada; pelos 
Prelados: Que não era' r)Qssiv€l "cónsicl~erar-se ·qúe fuU'ma1 lgreja Paroquial 
p11desse mante.r-se sem Ii>izim'O$• Sacramentaes-, applicados. peles Concí
lios, e Canones ,- par.a os Ministros Ecclesiasticos",. que administrão ~s 
Sacrameqt0s>: e ás lgreja:s·, e Commendas interessadas. nos mesmos D~ .. 
z:ilmb"s ,. não' tinhão me-Lhor titulo1;. pois; se era legitÍílilo· o • da Carta de LI~ 
l'Bibe:o' !if•me::- (1) edito. Arcebisbcu deo a . cad:a ·hu:ma; ta:niaeni o era o da CoJ ... 
leg.'iadra•; que. ünha de. mais o costum~,, e pósse antiquissima· ~e os c~bra~r 
ha...maiÍs::de tr.es-, ou quatro s.eculos,, ·3"ppr.ov·ado pela: Constitur.çã? DIOce
s-ana: Que a. di'ta. Cóllegiada, antes d,a• indi~ada Carta. de L1m1te, e:..de 
'JJav~p :C(!),m:mei';Jdast, já·cobua:va. os dit(!lSJ Oi 11irn·os ~ , · peJo" titulo das Doaçoes 
Rég1as,, depois• do~ que lhe. f9riio dado::~, . pe.Ia~n;a.esf!la. Carta·, - COUlO Sacra-



uHmla~s, vil'ldo p0t: es~é ~oào a ter ·d0l1s tHI)los _r>,a·ra a ·súa - perc.epção; · 
e supp®s!o c·essasse o Régto das J)oa·q®es pela . declaraç,ào do sobre di to 
A.lvará ,. ,nlJOCl! .ficar.~ , pri:v ;ada:,.do ~Qéle_siastico ., qual era a dita Carta d·e 
Limite; poi::; aquelle, que era momdo com dous titulas, ahstrahidu hum,. 
sempre ficava na fruição pelo outro: Pedindo-me que, pois tinha deter· 
minaçl(!) t)o · dilo-;Atv:aré). , . qttfe es Pizünos .Ecélesi.as•ticos· sé_ pagassem ás 
Igrejas,. [a . que. ç.oJpp_~~issem, ,f<3s!Se ~erv~da. dedq,rar se lhe pagassem os 
que ~he pertenc;iao pelo mencionado titulo. E mandando Vê!' ' e consul-
1ar no Meu 'fr,ibunal _da Meza da Consciencia e Ordens à represenlaçiío, · 

' e documentai, a eJJajuntos, da mesl!la Collegiada; forão esta, e o Mar
quez Commendador ouvidos,. e ta.mbem os. Procuradores da M'inha ·Real 
Corôa, e Geral das Ordens, perante o mesmo Tribunal, para a Consul-. 
ta, que subia á Minha Real Presença, pela qual, e pela allegada. Carta 
(le Limite.; réspes.t·a&' ~as. p.artes ( e ~os Pwcurad<Dres Ré,gios, ine ' foi pre
sente: Q1:1e os qizimos ' Sacrame·l!ljtaes · , . que á Collegiada competem do, 
I)~gueng<i ,,:e LisiFão da Tar.n~jª· ' dbs bes.Lisi-r@es das Facas ., e da rtJe
t ade das Lisirias das Borr~cas .da· Redinha ., .(!}U~ o· Arcebispo D. Jorge· 
lhe. dco ~ e · limitou ,pf>r Freguezla, c.omo Paroqu.Ja, nã0 ·lhe são . disputa
ç!os J)e]o JVlaFquez Co·nJmendador dq Igreja ide · Almonda, netn por outra· 
àlguma Commenda, .qu Igreja,. mas sim os Dizimas das 'Lis,ifia~, e Ter·ras. 
Cla Corqa,. s~ ·tuadas no~ dis,trictos Paroi!Juiaes de cmtras Igrejas;, e. Cum-. 
mebdas ,1 KJUe• a Golleg!ada que1.1 lhe per•tef.lção pela meJilcionada Carta ~de· 
l-imite, chama.ndo-lhe Sí!çr~meiltaes, quando não adminis·tra es Sacra
l~1 e.ntos ra'Os L.anad.oFes . das mesrr)às Terras, -p.or não ser sua I?aro.qui-a :· 
Que ,a refer·i·da .Garta de Limite, -d_ep( is de as.si.g•nar o dito Regu·er:lg®, e 
Lisirões , ·. dom os seus Pizirnos po.tr .Fr.eguezia ela ~gr~ja da Alca~ova ,. 
con tinúa a. diter ~ BU.€. isto he a'lém da mais' Cl]Ue da antiguidade tinha' 
e •p.o~su,ia esta J ~grf:'y a ., por ~ter ó mesmo R«?gweJilg@ o diJ;eit(!) Cihi) sabido de 
E!Rei·;ue flUe lhe: havia po;r dade, e outorgado em Limite 0s Dlizi.mos de 
iodo o .. sab·idod:)CJs Direitos; Terras, Lisirias, .Lis.irões, Qoartfls, Juga ... 
~as, Quir.~t~s, e Reg,ueJJ-gos da Coroa .; e nas Cartas de LimH.kr que ao 
me.smo tempo se .. derãp a outras IgFtJj?s, f0fão ·reservados os mesmos Di-

. zinJQS, ·do sabi_do -PAr•a a C0}legiad.a' ·.pela razão de se dizer. que lhe per
tertci~o ,· cuJ.as e:xpr.~s§ões sã'o relat,ivas · á J•losse anbg-a, e rnos-trã0 .evi
denüNnen te., qu~" o -Arcemispo não entemlee, ou di.sse q-ue erão della, ou 
q-Pé lhe· pertendãe os D.iz·i~os d(j) sabido da ÜJroa; mas sóme.lil.t-e ·lhos hou
ve· por· dados, e ,,gu~orgades, .porque da antiguidade. os .tinha, . e por se 
dizer qu,e lhe pertenáã@-, e nãe f<ai visto qwe lhos quizesse dar se não l1he. 
pertencessem, sendo esta ·a vudadeira intelligenda da clita Carta, como 
fo.i 'julgado por D. ,An.l}mj)si€>, Bispo de Ru~sioma, Juiz Subdelegado erQ.· 
~awsa sobre os mesmos Dizimes, por Sentença dada contra a ti ta Col1Ier 
giacla em treze de Março· de mil• qulnhen~tos~ vinte e dous: , Q·ue as . refe· 
tidas e~press€les da Carta de Limi·Ue·, ·por serem r-eferentes, não der.ão; 
nem podiãe dar a .Collegiada .direito novo, ne1n·'outro algum titulo mais~ 
q,ue,. O qUe eJla já ti;vesse dª aNtiguidade·, e direito., q~~ "ii.e, dizia ter, e 
a que e lias refe·rião; e,,sendo ·ve·rdade jncentes!av~l, _coBfessada pe.)a .mes.-. 
1na Ce~llegiada, que aliltes daquella, ·oartá ·.nã.a tiilila mitto . ·algum: titulo~ 
d0S Dizimes que .. cehFava' m_as qae,_as rRegias 'Do'ações , J.h'e ·Cert@ qu.e " a 
m.esma Carta de ;Limite qua-at0 aos_. iDi·zimos de .. sahliâoJihe nãa "deo tiitu ... 
lo, .quer áqiJeUas \Doações são o. upicprqu.e ·tinha; . p :tev.e ra.ra .... a perce-· 

r pQãO àelles; e <tue não sendo' rien{). pod~·fl.dp ser' Ee.c.JesiastJCOS ÓS :mes
. mos , Oiiimes doaidos í .relps Se•nho;res .Re.ts, · m,as t.enipor:aes, e p.tõfanos,. 
eon1o '. te~ho d~cl·aràdo· pelo sobr;~d.üp rAlva·.rá ; , por . .Def·h.u:m p·rincipio.;res~ 

.. ' 
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peita aós Dizimos Sa"cràmentaes a expressão -Feff1l'ente d·a dita C~u·ta :_ 
Que supposto ·o Ínencionado Arcebispo, e os séuS _Limitadores eatives- 
"eh' no conceito de que_ a Decima concedida á Collegiada pelas Doações 
.:: r~ gias era Ecclesia~tica, e n6sta érrada intellig·encia,. que naquelles 
tempos grassava·, e·ía mesma CoUegiada persuadia, lhe houvessem por 
outorgada aquella Decim.a, e pre.occupadós do mesmo prejuízo passassem' 
a excep.tualla nos Limites proprios das mais · Igrejas, applicando-a a di
ta Collegiada, nnnca a mesma: Decima perdeo a natureza de temporal? 
e aqueUa excepÇào? i:nvo1untaria do Prelado, e só dirigida. pela forç·a , e 
inviolavel observancia das Doações, que suppunha serem de Dí-zimo Ec· 
clesiastico, não dá -; nem póde dar direito á· Collegiada para cumulativa
mente pertender aquelle :pizimo, que nunca 'lhe foi deado: Que .a Co.I
Iegiada ~unca ~m tempo a;Igum pertendeo a c?brança da referida Deci-

. ma por outro titulo , qu.e não fosse ·o das refendas Doações , valeBdo-se 
só delle, ainda que com o inveterado abuso de a denomjnar Ecclesiastica, 
assim nos Auditorias, e Tribunaes, como nas súpplicas, que immedia_. 
tamente dirigia á Minha Real Presença, conhec~n~o . o ·:nenhum direito 

1 

que lhe conferia, püra aquelle fim , a Carta de Lumte, de q,ue ag-ora se 
vale, para ·estabelecer o caviloso sofisma -de quer a ·mesma he hum titulq 
Ecclesiastico daquella percepção, âistinto das Doações Rea.es; e-que ain
da que estas cessas~em péla : deelaraçãi:> ·do Alvará, sempre subsistia a 

· referida 'Carta, para · Ilie competir por ella o Dizimo Sacramental, ao 
mesmo passo que ella na sua origem, e no seu progresso, nunca foi ti
tulo ; mas hum a sim pies outorga relativa á posse, e costume, e ao direi
to que se dizia ter a Colleg-iada, proveniente do seu uni co titulo, ás 
~encionadas Doações da Decima temporal ; e que declaradó, e conheci .. 

. do_ nào ser Ecclesiastica, cessou co1~o abuso, e erra~a intellige~cia d~s 
mesrp'as Doaçõe~ o. referimento , outorga, ~ e excepção da mesma Carta, 
sem pdder figurar já mai's como··nunca figurou, cousa alg-uma a respeito 
dos Dizimos Ec'clesiasticos do sabido ·das Terras, e Lisirias da Cor.oa; 
que <.j.esembaraçados d_fa injusta 0C€1!1paçào, e ce>brança, que delles nul
lameilte -fazia a Colleg·iada, ficárão pertencendo, como sempre pertencê
rào, as Commend~s, e '·Igrejas suas P_aroquias , - pelo titulo espiritual da 
adminisfraçtlo dos Sacràmentos , conforme a disposição dos Co~ci1ios , e 
Canones Sagrados : E q~1e he notoriamente falso· o que a Colleg1ada pro-
fere de lhe competirem duas Decimas 7 pois nunca teve, possuio, ou per
tendeo n~ais que hum a; a qual sendo secular, e profana, doada pelos Se
nhores Reis' , -fez , -e •conseg·uio persua:lllir , que· era Ecclesiastica, "de que 
resultoú nàGl lograr inteira:, e pacífica a ·posse della:-, por lhe ser em dif
ferentés tempos contestad~ · 'Por diversas Igrejas, que invadia, e n;lo ter 
exigido nunca de muitos prédios da Coroa semelhante Dizimo. O que 
visto por mim : E para · que fique indemnisado o claro direito das Com
mendas da Ordem , e mais . Igrejas do mencionado di~trictp; e extincta 
a dolosa, e ambiciosa calumnia·, com que~ dita Co11egiada 'com re.prehen
sivel, ~ irreverente argucia, quer metter em confusáo hum BegoGio de
cidido por Mim com pleno conhecimento de causa : · Hei por bem decl~
rar, que injustamente i e contra o -espirito do sobredito Alvará de d~"zol
!o de Fevereiro de mi1 ietecentos ·setenta e oito, pertende a <;oll~g1ada 
i:la Alcaçóva da V illà de Santarem perceber o' Di~imo Eeclesiastlco da 
par~e - que pertence á Coroa dos Direitos, Pr{,dios, eLisiTias, com o -es~ 
pec10so j>retexto da chamada Carta. de Limite, que nã<? lho deo·, como 
'fi'ca ponderado, e se julgou na sobredita Sent;ença ;· que houve por nullas 
as outras antecedentes , -que se fuadá:rão na roos1~a Çart.a; o qual Dizi-

. · Rr 
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~o pe1~tenc~ ás Commenda~, e. Igrejas, . que .são Paroquias das mesmas 
Lisirias,, f3 Prédios, . e a que ?s s~us r~spec~ivos Lavr~dores os pagão, , 
f:!endo esta ~ verdadeira., e umca mtelhg·enma ,do refendo 4.1Y-qrá, onde 
Q.ispõe, qu~ no campG> se tire pr.imeiro .o mesmq Dizímo da totalidade dos 
.frutos para a IgreJ,a, ou Comme.pda; {1 que competü< E Mando á dita 
Collegia4a s.e abstenha dé inquietar os Comrnenda.dores:, e Parocos das 
Igrejas tespectivas:· co1p requerimentos, ou litígios, tão manifestamente 
iníquo~, ~avj.losos, e temerarios. E para ~ue ,assim a todo ~ te~po cons
te, e InVIolavelmente se obsefve, se pora verba desta Minha .Real De
claração na propria Carta de Limite,. que exi~te noArchivÓ ~da dita Col
legiada., e nas de todas as mais Igrejas, e Commenda~, dª V illa de San
tarem, e seu Termo; e se registará. nos livros: dellas este lVleu Al\lará 
que valerá como Carta, posto qu.~ :seu effeito haJ~ de dm:ar mais d~ 
hum anno, sem embargo da Ordenação, e. de qu;;tesq\Iel' Leis .,. Regimen.., 
tos·, óü Provis@es em contrario, 1sendo-passado-p.el.as Chancellarias Mór 
do Ré~no, e .da Or<!lem d_e Christo. Li,sboa ~.3 de NI~rço d~ 178~. ~ Ú01u 
a Rubríca de Sua Mages,tade. . • .. :. · _ I 

' 1 I ,_) 1 '-

Regi stado na Char:zce]lar-z:a da Ordem de Christo 
a fol . 1 J 2. vers .. _, e na .Chancelfar:ia Mór da Çor
te e Jleinf! %UJ Livro tios . Ojficios,~e ~Màcts a fol. 
no. vers·., e' Impr-es-so na1 lmpr:f1_ssão !f.egJa. · 

• • '\ . .J ' I'· , -{ 
1 f ~ f. ) '~C ~(1 f; 
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E' U .A RAINHA RaçQ sa.ber -a~s ~ qp.e e,ste ·N.~~rá1 ~irém = Que haven~ 
d@ s·id'o· instituída nestes Reinos a O.~rd~m Milita'!l- ,deNosso Senhor JEsus 
Cnn:IsTo pelo Senhor Rei D. 'nüiiz ~m lugar da:dÕs !femp1arios ,. que se 
acabava de extinguir .; iUustrand&-a, çpm grancles J];>rivil~KÍ<?s , . honras ; e 
doações, que successivame:nte forão. co)lfir~and~ 1qs;Senhores ReiJ Meus 
Gloriosos Predecessm~s; . enriq\teeencJ;o-a ~ de nqvqs gi:aç.a!!l', ~ pi'erol?ati,.. 
v,as, em. satisfação dos r1elevantissjmos ser'i_ÍÇ0§ ~, 1 co~n q~1e se havia: feito., 
e fazia sumtnamenté ,benemerita da Ign·eja, e do ,Es.tado: E haYendo po~ 
este respeito os Smn.n1os Pontífices _aberto. os 'fhesom·.os de GJ~aças Es
pirituaes·, para liberal.i~·arem á sG>bredita_ Ordem as ,i~enções , indultos, 
privilegias , e itnmunidades , . ·de ·Cl}lil.e goza ; e. que estão em sua in ~eira 
oàser_vancia; sendo. os mesmos ~~Jlhores Reis -es q'Ue, par'}. qu~ nunca. a 
refenda _ Ordem dmxasse de se q::>er.petu~r eom p esple:qdor, a que havia 
chegado, unírão, e t(i)!fláuão a -si ,p~r ~uU_a:s Apos.tolicas o Jy.Iestrado ' · e 
Supremo Governo 'della; Tratando se:rp.pre com distinc.tas d~monsh'ações 
de _honra a!;! D-ig'nidades, de que, elJa ~e compõe=. E. poFque sen,,~do a pri
meira das referidas Dignid:ades.; e ?- qpe me he immediata no G<?verno 
dell~ com .o exerci cio. de jurisd.ição1, ,,a . do Do~- .Pr.i01: . Qeral ,d~ Or<,l~m de 
Chr1sto; e merecendo por tanto, <iPe ·Eu, ;como Ramh~., e SenJ10ta So
berana destes :Reino~' ~ecre~cent~. á 4ita o~~de~n . , ~de que S?l! Gp:vern~: 
dor a , e Mest-ra, ma1s h:Q.m smaJ de hop.na.,; que. ~;ella fiqu~ perp~tu~do, 

. ~ que não seja Ji>essoaJ·, ~ e tr~nsit~ri&, .eome · ~que se €Qlloedeo a ~r. A ií
tonio de··L.isboa, quando f0i Plan,.c!a<ilo .. :ceforma1lét = Hei p,oJ, ~em ·, ,he Mi
nha vontade, e me praz f{l.~er. . perpétua me1:_cê ;\ s0;_hredjta ·Q1;dem,, de 
que os·. Dom Priores Geraes. de1Ja: te.ghãe, s.e cha!Jlem,; e goz~~ . 4 do 'fi
t'ulo db Meu. Coaselho; ~e )que .. est~· T}hl:l·lp _and,e semnte u!lddQ á P~g,n~da-

~J 
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.de do Dom, Prioi· Geral de\nanf5ira que cada hum dos Freires da mes
ma. Ordem, que for eleito, e confirmado n.a referida Dignidade, e_ Pre-: 

· lasut, seja logo intitulado do Meu Conselho , e por tal se chame , em 
quanto occupar a mesma Dignidade: E Quero, e Mando, que esta Me1;: 
cê se cumpra sem diminuição , québra. , oa minguam.ento alª·mu, sem 
que nuNca lhe seja alterada , ou revogada. . , ·. 

Pelo que: lV[ando áNeza do Desembargo do Paço; Presicitent~ do 
Meu Rea.l Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Conselhos da Mi-. 
nha Real Fazenda,. e Ultramar; Meza da Consciencia e Ordens·; Gover
nador da Relação, e Casa do Pm·to ·; Senado da Camara; e a todos ._os 
'rribunaes, . Magistrados, Justiças, ·destes Reinos, e seus Domínios, 
que cumprão, e guardem, fação cumprir, e guardar este Meu Alvará 
tão inteira, e inviolavelmente, como nelle se contém , porque esta he 
minha vontade, e mer.cê : E c;mleno ao Doutor Antonio Freire dé An
drade Enserrabodes, do Meu Conselho, Dese.mbarg·ador do Paço, e 
Chanceller Mór do ·Reino, que o faça publicar ha Chancellaria, e sellar \.../ 
cóm o sello pendente ·della; ·mandando-o Fegistar nos Livros da mesma 
Chancellaria ', a que tocar; e sendo outro sim registado no RegistoGe~ 
ral das M·erGês. E- se pagárão de Novos Direitos cinco mil e sei~cenfos 
rei~' que ·forão caúegados ao Th.es®Hreiro delles no Livro pr~meiro da 
sua receita, co,no constou por huin Conhecimento por elle ass1gnadq, ~ 
pelo Esc1·ivão ·do. seu cargo, e reg'ista:do no Livro tl'inta e seis d'o .. Reg;is~, 
to Geral dos mesmos Novos Direit0s a folhas cento setenta e oito. Dado 
no Palaci0 de Nossa~ Senhora . da Ajuda em 6 de .Abril de 17~~:;::::::: Com 
a A-ssignatura da Rainha, e a: do Ministr·o . .' · . 

J i· 

Re_qist~ ;w. Secretaria de' $stado d(j)s Ne.qocios .do·Rei'no - : 
· ' no L_ivro -VI. das C€t·rias, Alvarás·, e Patentes a fol. 

123., vers., e Impr. · nq, Impressão Régz'a. 

I f 

* --*'9'*--* 

·EU A RAINHA Façci .saber a:<'>s que este Álvará . de Declaraçã<'>, e 
Ampliaçã0 virem, que constando na Mrnha Real Presença as diversas, e 
arbitrar_ias interpretaçõ.es ,. que· se tem dado ~ disposição do outro Alvara 
de vinte e nove de Janei.ro de ri:ril setecentos e trinta e nove,· na parte 
que reg-ula os tratamentos dos 1\(Iilitares, em Ta:z~o de que nelle se nãci 
especifica qual deve se;r f5 dos O.ffieiaes ,. que na ausen.cia dos ·Governa
dor~s ·das r Armas das P1~ovincias destes Reinos· ficarem com o go~erno 
de !las i tendo resultado deste abuso . gTave ·prejaizo .ao meu Real · Serviço. 
coin detrimento do soceg·o público: E querendó occorrer a estes incon:.. 
v(mientes: !Hei por bem declarar, e ordenar que_ aos Qfficiaes ,1\:'lilitares, 
em · quem':,recahir o G0verno das Armas das referidas Províncias , !Fia au ... 
sendtq; ou .falta dos seus respectivos Governadores , se falle, e escr~va 

· p0r Senhoria, em .quanto durar o sea Governo; na eonfo,rmidade do ;que 
s-e· d~termina no sobretdi.to Ali ará-a .respeito .dos Governadores in termos. 
da :...Jndia ,, e .Bahia : E maneJo q.ue é!.SI pessoas , que a.ssim Grnào ob:se-:va
:rern , :incmirão nas penas , . qae no m~smo Alvará se achão est€1-belec1das 
.cont:~a 0-;:'3 'rt.ransgressór'es do que nelle se dispõe-: , , . 
· ~ · . ~!elo que: Mando ~ · todos os Desembargadores, Corregedores, 
Ollvidores, Juizes ., Ollieiaes. de Justi~a ,, e mais Pessoas-, a q~em. o co:-

Rr ~ 
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nhBcimetato deste Me1il Alvará pertencer, que o cumprão e guardem ê 
fação inteiramente clllllprir, e guardár, como nelle se cbntém, sem clú• 
vida, ou embarg·o algtlm; .e que valha como Carta passada pela Chance} ... 
laria., )!>Osto qu~ por .eHa n~o hade passar, e que o seu effeito h&ja de 
durar mais .de hum ., e muitos annos, não obstante a Ül'denação em Gon., 

. traria. Dado no Palacio de N dssa Senhora da Ajuda a~ de Maio de 17 B?l. 
--:- 00m a Ass~gnatura da' Rainha, e a dg Ministro. 

Regút. na .Secretaria de Estado dos Negocias Estran
. geiras, e da Gúerra· no Livro de Decretos ;var-io.s a 

fo1l. 136. vers., e i1npr. na lmpressij,o Régia. 

J Bs~ FRANCISC@ DE MENIDON-~A. , Principal da Santa Igreja P~triarcal de 
LisJboa, do Meu Conselho., Refm~mador Reitgr da Upiversidade de Co_. 
~mbra: Eu a· RAINHA vos Enyjo müito saudar. $'endo necessa-rio, que 

. na Minha . Real P-resença se quali1:fiirtque o m:el'-ecin~ent'0 , -e prestimo · das 
pess0as ., qure havendo aca~1!>~&0 dos estados, tque fizerão dílessa Pniver~i ... 
dad.e, se d!esünão !a s·ervü·-M.e •ll'os .Lug·ares de Leü:as, ~ proprios elas Fa-

. cu.ldades, qtle estad:irão., pára que -á vista das _ .qualificações, que tiv~
r~:m, assim. hajão de ser :€lln-ímegados :no ;Meu Real Serviço. ExcitaNdo o 
Juizo das.Informações, qu·e at:é a:g·gra -estava ·.suspenso na mesma Univ.er .. 
sidade Sou Servida_?. qae ~ haj_a , e se _pratique · na maneira seguip.te : 

' .legQ que -fiaahsa'F -cada anno Je-etlvo, e se' acharem concluídos os 
ActüB ·. d~Ue, mandareis convocar ·em ebfferentes dias cada huma das Fa
culdades Academicas elin .Cong:I1eg~çã(j)' lque se cpmp@rá dos Lentes pro~ 
prietarios dellas, QU na sua falta, dos Substituto~ , quando tiverem regi
do as suas respectivas Cadeiras a maim~ parte do anno lectivo , os quaes 
jurando perante vós , em como votár-ã0 sobr.e o que se tratar na referida 
Congregação pela pura e . sim pies ve.rdade , ·sem respeito algum mais do 
que ao do pessoal, e certo mereciri1ento dos informados; e que guar<ila- · 
!J)ào <0 mais ánvi0làvel seg·i~ed@ , cuja 0·bJserV'arrcia nessa parte tambem d'e~ 
~erá junar 'o Secretario; e troGlo o mesmo Sec1-:etari0 .Jido huma relaçã0 
.àe todos -os 1Bachmreis ., tl{'Ue nesse anno t.Se hiDuverem .formad~eh ou feito 
fActos 'Grandes, aniJes de votarem «ii.ecesivameNJ1ie a respei1to clelles ., con.., 
ferirãe na mesma •Congtrega:Ção .sohre ·o· ~pro.cedirr.l'ent:.ID, .e ·c.os1tumes de c-a-, 
(}a hum· tilos.sohredrfie>s :B<lichareis; sáhue ·sett, mereoünel'l.to lite1·-ario; e .so.,. 
bre as 'qa!lwlr.id.a:des de .prm:de1í1Cia,·,. · pr<Dbidade ; rdesmteresse, e mais cill
cunstmucias , que dewem ter .as 'Pessoa-s ; que se destinao ao Serviç0 do 
Esta:do. Com esta precisa .Oorrfeuencia passarão __ a, _formar ·ro certo juizo 
pre-cesi.vo so·bre· ca&a hum Cil0s mesm<Ds Barchá'JJ·.eís , vota:n:.clo e:m :escr:.utin-i<J 
·fech'(lltilo , ~qua1lificanlil:o os seus ·votos, e inf®rmam.dry.,G>s., ·confomme .entende.... 
.r-€In e1n -'8 uas :o<;m:sciencias., ~segundo 10 mereciln·enio que julgat>ez;n_ ter .a 
f.respeito do's objec-1l0s, snb1~e ' que çfu_ãf<iu cle ··votaT. A.c-a:badCJs que · sejão .. de S@ 

:recolherem -.os :v .. oto:s ·mvsebt.e4-i!Ca . ffitma, ·ellaiV"end,<iJ .p.ID-r1,aeabada a C<D_ngre- 1 

~gação &aq.uell.e .. Q}d'a, faFeis depois· ma Y0ssa .:pmese~ça e:x;h·ahir ;pelo .Se.cre ... 
ttar:io ~ln1ma Pelação., Yr.J.a. ·€_!iu:al ;se d.eser.eVlerà0 -tod0s os Bac.b.areis , _em 'que 
se 'votou na ·congregação anmeceden.iie..,- pela .or,dem da .. sna anltiguidade-; 

.d-ec,la:rahâ.'0~e no 1JJJtlilo ._de,cada :hu.In delles .o ~uizo , .qtte a seu :~respeito se 
fez , eu põ11 'V'o.tt>S JcoofoJ:-mes , ou -~pelo iJillÍmíiler.ID rle.l!lés , ~assim :~-.Gs J"a:vor~ 

) 

J 
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v eis ,. como dbs cuntrários1, . e ltefáÜvos a eada hum dus êli'r.tig0s acÜ<n'a de~ 
darados.. E. con.cluida as~itn .a;. n~feridra rda~ão, convocareis olllt:rra v:ez a 
Congregação· da respectiva Fa:cnllda01te·, . e :tiazerndo· l'êr nel:la· a rqesma reJa .... -
qão j'á apurada; e qualificada , G@mo' <hto he, a .Délll'eis sa;hsct~ever pelo Se-; 
cretario , e assi'gr.1ando-élJ v&s. com t.0dos. <S>s L.entes , que votáorã0 , a ma:H..:; 
-dareis. por elle rnesJ:]}:eJ regista:r em: hmnt livro secpeti:ss)mo, que s.enip;r~ , 
estará em v-oss([). p·od'er, para ·(fl_il.lie a todo· o tempo, qtte 11.ecessario. f0r., se. 
J!>Ossa por :llquelle registo. 11eform.a;r a dita.;- a qu~l depoifi!, Gl.e l"eg]·~açla. fa.
reis fechar na vossa p~eselí1~a, e· sigiHar CQm. (!)I sello dw...Bnliversida<il:'® ,, e1 
Ma remetter:eis pera Secretaria de E 1siad!o dos Nego cios de>~ Reino, paraJ. 
Me ser presente, e. Eu Or.denar r qu:e dellá- s.e:fa:ça <D uso, q.He· mais e·vn_, 
veniente for ao Serviço de De@s, e Meu. E para que ]l>ébra o fttüLro, sehaja. 
de p:uoeedeF ao J mizo. <!l<lls lnf€>1tmaç0.es , €j_:l!.l!e Tenho. ex:cirl:acl.b 1 com· aqULeHa 
segurança, .. que póde caber na prlldencilli e ri.al eallht ela;, c0m q.ae se ciLeveitW . 
prevenir OS momentos fav01:aveis, que muitas ve-z-es. dfe·e,idem ·a. sortie do& 
he>mens coRt1:a-o verC!ladejro. merecimento de'll<es, Eslíab~i:eço- , e . Or:(]hmo :·. 
que todos os Lentes actuaes das Fae:ul:dades Aca:denúleas., e na: fa1ta' dei~ 
les os seus Subsiitq,tos, sejãà ohr'igados dav:;..;vos 111~ fhn de. caga amuo. le-; 
cíivo lm·ma relação cm'lílpe:n<ihosa de todos os: Es-tlllcl.:antes ,. qu.e fr~eluent~
l'ào as suas n~spectiv.a8' Aulas,. C@>!N' o j wizo, ClJ:Ue a ]iespeito, de ca@a- hunl! . 
dehtes poderão fa,zer' sobre os. referidos,- e: identicQs artigos•, que hão de: 
serviF de.@bjecto aos voü~s no te.lilllpo <itas.lnfoumações :· C!JUe ~stas· Fe1ar.~é5es: 
se vos. entreguem fecha<itas 'e la.c.radas, pq.ra" ~ue· , eonseFVan.do·as v;ós-ncr. 
mesmo estado,. se hajã<D ·de abrir sóment1let ao: te!linlpo' das ~ditas- Iwformar. 
ções perante os Lentes , €]Ue ' as-~ dterão;, ou.. se1!v'Ílrão as· suas Cadeiras , e. 
sirvão d,e facilitar a Conferencia precisa acima estabelecida at:nutes d~ vo.
tar , e de meio para obrigar, a se da;r a. razã:0 , se· a hou;v,ep , par:ar se for
mal· a0 tempe> <losvotos :hnun juiz.o ·contr<liFio áquelle.,. qll.te~ se fez aiespei'-> 
i:o dos lnformalllos nos. annos antece<lfentes ;. e. que C@m.eça.ndo..:s·e, a ]i>l3:t: 
le>go eilil p11atiíea as ditas rela9ões, s.e:-v& tamhem fazend:0 . l0g<!l pr€>p0rcio
nalmente uso dellas' res.pecüvo< a:os· al)l:IiYOS, . qtue compl'ehenderenli os, a,. 
ctues Estudarrtes :r qnando, depois <ila sua F0rmatma.,, houve.Lgm. de ser 
imfe>rmados. O que tudo Me par.eeeo pa11ticipar-vos ,_ para <q~e fazendo:..o 
assim presente ás Congregações «ilashFac.úl'dades ,_e Len.t.es dellas., se ha
ja de' obsenar inviolavdmente, maad<mdo, que-Glln' cadad1.uma das. C.on
gi·ega~ões seja esta reg·~stadia, e mais liv-r.os d.es$a Uri:i;v.er.si.dad~, w q.u.~. 
t0car ,. e :fazeDde:a. áepois manláesia,r p0:s E .cili.talr públ'ico., para que che,_ 
gue á notieia dt>l todos ' os que fie-<i~€lilltão. @S., EstudOS! m:ella. :Estri!ta < Iio 
:PalaGi<1> d'e-Nossa SeN!ho11a da. em 3- qe--Junha cl.e; 178~.-= CalJl a Ass.ig.ria-. 
iluJJa de Sua Mag·estad.'e . =: Para. J®s.é FmnciscGh de Mendonç~, Prind.,. 
p<tl da, San.ta .Jgrej.a. Fa:tri:aJrcal de,fuishoa:., R.efm:mador Reitor d_a.- Uniy;er., 
sidade. 

I 

Nos Mm111!lscritas de lJYl. ÂJltanio da Ro~11sec.a , e r)os 
·,d€ J. de Mello Preire.. ~ ... 

D ON Ã MARI*, ~ ~~r àraça 'de Pe~s ~ Rainha de Pot:_tqg"al., e3 doa 
~lg:ar:v.es d'áquem,. e· d'akíun Nê\r ;; e.m" ~f:dca., S~o!:<J.:: .:t@· G~iné, e 
da EJom.quista.; N a'\l'ega.ção-,;..C.<1>Jnmer®,_Q... dtt Et]liop;i~, Ar:a,t>,:i;a:,_ Re:r~i~-1 e 
da. l:pdi~-,. _&e;,_ Ea~.o ~ab.eli· ·a~sr;q~ ~.ta)Lek_y-iilWl~ :~ Q1_i!_e:. s~I!Jitl-l.P.r _pre-
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sentes os muitos. estragos, que com -irrepáravel prejuízo da vi'da ·dos Meüs 
Vassa:llf s ten1 resultado do preD;Jci?s? abuso, e e~tranha facilidàde, com ' 
que mmtas ·pessoas faltas de prmc1p10s, e conhecimentos necessarios se 
<:münào a exercit~r a Fac.u]dade da Me~icina ,_ e Ar,t~ de Cirurgia;. ~ as ·. 
frequentes, e lastimosas desordens praticadas nas Boücas destes Re!nos 
e· dos Meus Domínios Ultramarinos, em razão de q'ue muitos Boticario~ 
ignorantes se em pregão neste exercício, sem . terem precedido os exames 
e licenças necessarias para poderem usar da sua Arte : E ,porque est~ 
ebjecto he o l~ais importante, e 6 mais essencü\J, que deve occupar a 
~Minha Real Consideração, pc:>is nelle se interessa o bem commum , e a 
eonservação dos Meus Vassallos: e querendoJobviar aos inc(!i)nvenientes, 
e funestos acontecimentos, com que até agora, com grande desprazer 

·+Weu tem sido perturbada a ,ordem ., com que sempre se devia proceder 
em hum ass.um pto tão ser i o, e . de tanta ponderaçào : Mando , Ordeno., 
e he Minha V ontacl:e, que na Minha Corte, e Cidade de Lisboa seja lo
go creada, e erig-ida, como por esta Sou Servida crear, e erigii·, huma · 
Junta perpétua ,, que será. denominada a Junta do Proto-medicato, a qual 
será composta, e regulada na maneira seguinte. , 

O sobreditc:> Proto-medicato se · compmrá de sete Deputados, os 
quaes serão amoviveis d_e tres em tres annos; e dous mezes antes de fi
nalisar o triennio, me dará conta .d~ que estão a acabar, paora Eu no
:mear os que hão de continuar no mesmo exercicio' ou aque11es' que de 
no"o· houverem de entrar na mesma .Junta. Fará,·as F.unÇ.ões de Presiden
te o Medico, que for ma~s ,an•tigo, e por tal reconhecido pelGs outros 
Dep'Qtados, na fórr~a que costumão vetar nas Juntas, a que são chama-
dos para algum enfermo. · / 

Servir<ão o emprego de Secretario osdous Escrivães, que por mer
cê Minha exercitavào os Oflicios de Escrivão do Fysico Mór, e Cirur
gião Mór; os quaes prepararão os processos, e servirão no que perten- _ 
eer ás suas respectivas repartições, vencendo o mesmo ordenado, e em-o
lumentos, que se~pre percébêrão pelos seus Oilicios : · 
· Será Juiz. Accessor o Corregedor do Crime d~ Corte , e Casa, 
que servirá na mesma fórma, que a;té agora prat~cava; Observando-se 

·em tudo, que não obstar á Disposição desta L~i, os Regimentos por 
Mim approvados, e pelos quaes se região os mesnros Fysico _Mór 7 e Ci-

·rurgião lVfór, cujos empregos Sou .§€rvida extinguir, como se nunca ti
vessem existido. E porque 'F>oderá ser mais util ao Met1 servi,ç?, e ao 
bem público., ~iminui,r, alterar, 0u . accrescentar alguns dos · Artlg-os dos 
di-tos.Regimentos, cujas ,disposições ilela dli.uturnida:de do tenipo se achem 
ser .)loje impraticaveis, os mesmos D.eputadmLmc farão presente .o que a 
este respeito lhes• parecer ,mais oppodl!lnci, paq~a ·Eu. mandar .dar as pl'o-

.... videncias necéssarias: ' · . ' . 
·Have!'á hu.Iil Porteivo, .que. terá a .seu cargo tudo o que· pertencer 

_ao preparo da referida Jnnta, e asseió' da Casa. 
' Ü rendimento, que deve ter o d!to Proto-medicato, s~rá · o_ mes- . 

mo que sempre tiverão o ]1,ysico Mór,. conforme o uso, e estilo, que a 
este respeito se achava estabelecido·; e se recolherá em hum Cofre de 

d . ' h ;D d . . t -:::.... tres Chaves, as quaes tera: uma o eputa o mais antJg·o; ou ra o que 
se lhe s~guir; e a .outra o Escrivã~, que for. mais antigo no E~ercicio 
do ·seu Ütficio. - · .. ·: - · 

As Sessões 
1 

sg farão ires vezes .na sernaiJla ·• ~s SegundaiS , Quartas ; 
e Sextas de tarde; e sendo "ferjadoS- •alguns dest~s· 5lias, ficarão transfe
rida.s . .pa:rá o seguiinte:.,. ~ q_ão · s'elild<J · tambe,m, fe~iado 1 de modo, ,que~ ,at-. 



tendendo-se ao prejujzo das Partes , se não falte a hum t~o 1Iéces~.ario 
expedient~ . Os Deputad0s entrarão pe1é!-s tres horas 1 e sahütão ás seis ,1.~ 
tempo d~ verão ; a enh·arão ás duas para sahirem ás cinco no l:Qv~rno .. 

Para se executar, como C®lílvem ~ o que acima dei·X@ detel'n1Ü'la"' 
d0: Sou Setv;icl_a nomea·r para DeJVü~ados do dito Jlroto-medica:to, a Joa
quim Pedro cl.e Abreu, Mano~! da Silva. Moreira Paisinho ,.; e José Ro
drigues de Andrade, Medicos da Minha Real Oamara; a José Igna.cio 
da Costa Freire ,J e ~ntonio Soares de Maceào Lobo, Meclicos· da Ca
sa Real; a Domingos de Carvalho Queiroga, Cirurgião da C::up.?ta; e a 
Florindo Antonio de Sousà, Cirurgião da Casa Reé!i1: Os quae~ todos ha
verão de seu orden:1ào duzentos e quarenta mil réis em cada hu_nJ. <J,pn:o., 
pagos aos quarteis _pelo Cofre do sobred.ito re:adimelilto. . · · 

. O Porteiro , ·que entrar ag·ora a se,t·vir nó p rot_o-medj,cato, será 
esta vez por mim nom~ad.o- , indep>e:mde1;1te, de ,Proposta alguma: Porétn· 
-vagando o dito empreg·o; b mesrmo Froto-med·ica.tm ,me ,p:~;oporá tres pes
soas de conhecida probidade, p>ara Eu nomear · a que me par-ecer Jpais 
idGmea para o referido exer.cicio: V €}ncendo de ordenado duzentos p1il 
réis annuos, pago& na sobredita fôrma. . - , 

Ocoorrend0· porém alguma dúv.ida na execução do qlJ.~ · nesta Mi
nha Lei se acha disposto, o Proto-medicato mo. fará. log·o p:rcsent~ cqm 
tudo o maÍ's , que julgar convenie.lil,te. 4 subsistencia <,leste n~vo. es:tabeJe"-
cimento ," para Eu ordenar 0 que .for ser:v"ida. . . • . . 
. • Pelo que: Mando á Meza do Desembargo Jd0 .Paço; Presidente do 
Meu Real Erariú; Regedor da Casa da Supplicação; Cons·elhqs ;da Mi
nha Real F_azenda, .e Ultramarino ; Meza da Qq_nscieJlcia , ~ Ordens; 
Senado d,a Camara ; Ga_pitães Gene1~es ; Gov-erJ!ador~s; Des~mbq,rg·ado
:t:es .. ; Corregedores; .Ouvidores; _Juizes; e· m~is Ofliciaes de Justjça, a 
quem '? c®nhecimento desta pertep.c,er, que a çumprão"' guardem; e fa-' 
ção. _camprj~ , e gu,ardé,!.r tão intell:amenie, como nell~ se _cqn.t~m ,_ sem 
díwica; pu embargo algum ; e não obstantes qua~squ~r Leis, Alvaràs, 
Regimeni.e>s ., Disposiçõe.S, ou Esti1o~ em c0nti:ari9,, que tõ.das ,;r e todos 
hei p_m: derogados· ,. çorho se de tudo_ :fizesse indiv-idual, ~ ee:JPre§l§a rn_!3n-
1ão, parã os referidos eft;ei.tos, fieé_!.pdo aliàs s<;@pre;em $ea :vi.gor: E ~Q 
Ueu(;or Antonio FFeire de Andi!éllde- EnserraboQ,es , . .Qe;;~~niibarg~dor d(:) 
Paço. ,.i e Cnf:J,nc.elleJ. Mm.l! d~estes. ·Me'Us .Reinos, MiJNdo~, g,li~ aJaça pu~li
e.n.r na~ DJ1alílc_ellari~ ,. e que della se rem~ttão Çgpias a to'àos ' os 'fri.bu
na€ls. ,- Ca:beças de Comarcas; e, V.illas des.tes ·Reinos; e seus J)on~ipios: 
Regist~n..âo-se ·emL todos._os lugares~ Qnde se costumão registar· semelhan
tes Leis :;::. e rnandª!ljldo-se Q Origipal para · a Torre do Tombo. D ado nu 
Palacio de Nossa Senhora dü Ajuda a 17 de ·Jllnho <il,e J'78~ . --: Çy~n a 
Assignatma da Rainha , e a do Ministro. 

~ .) ~ • . . ' I ---: ··- • 

. ~;; ll:e'gist. na Secr;tarià d~. Estado do$ Negocios do Reino 
nó Liv. v VI. ·das G,artas , Alvarás , -e Patentes a 
fol. 125. vers,, e Impr. na lmprc.s.sáo Regia. 

.t 

~. U~"' ~~iÍNUA; Fa~9:-salr~r ,~os ~~e~ este _A;.I~a~:ã: .~{1·~1~:(: .~Q.~; ha~en~ 
d~ Eu kindad o no:v:Q-.Most€iro dedicado ao Santtssmw Coraç!o de_J e
sus' para ser povoado pelas .~eh~iqs_a~. P.anJlelita}l Des,pal~as ,. ;ftçí)fndo na , 
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Minha Real, e immediata Protecção, e no Meu perpétuo, Padroado e 
dott11Ído-o com as rendas,. que possue, situadas nas diiferentes Pro;i~
c·ias destes Reinos: Considerando, que para o futuro seria ás sobreditas 
"Religiosas sumrnamente difficil a arreeadaçào das mesmas rendas se 
houvess~m de passar pelo grave detrimento de recorrerem ás J ustitas 

) Ordinai·ias dos Lugares, e·m que as ditas rendas são situadas; ou ~m . 
que residirem os seus Rendeiros , e devedores , para os obrigarem a pa
gar-lhes , no caso de serem renitentes : Hei por bem., e por graça espe
cia.1issima, que nunca será allegada para .servir de exemplo, conceder á 
Priora, e Religiosas do sobredito Mosteiro o Privilegio perp,étuo de pode
rem trazer· os seus contendores á Cortes ; e que em todas , e quaesquer cau
sas, em que sejão Authoras, ou Rés, seja seu Juiz Privativo o Cor~e-. 
gor do Civel da Corte da Primeira V ara em Primeira lnstancia, dando 
Appellação, e Aggravo para a Casa da Supplicação nos casos 0ccorren
tes. E por hum efteito exuberante· da Minha Real Attenção ·,ás sobredi
tas Religiosas, para mais acautelar, e evitar., que as cobranças das suas 
rendas1 não sejão expostas aGs atrazos, e demoras, que .costumão prati
car devedores orgulhosos: Hei outro sim ·por bem conceder-lhes a outra 
maior graça, de que as suas referi~a.s rendas , e divid~s .sejão cobradas 
executivamente, como se fossem dividas , e rendas da Mmha Fazenda : 
Dispensando a este fim em to4as , e quaesquer Leis , Alvarás , Decre
tos, e ·Resoluções contrarias, e ainda-aquellas, que 1necessitarião de hu
ma especial, e especifica menção_: Porque tal he a Minha Real Vonta-
de, e Mercê. · · · . 

·Pelo que : Mando á Meza do Desembargo do Paço, Re'gedor da 
Casa da Supplicação' Presidente do Meu Real Erario; Governador da 
Relação ·, e Casa do Porto; Conselho de Minha Real .Fazenda, e Ultra
marino; e a todos os Magis-trados; Juizes, e Justiças e mais Officiaes, 
a quem o' cumprimento deste Alvará deva, e haja· de pertencer, que o 
cumprão, e guardem , fação cumprir, e guardar tão inteira -, e inviola
velmente como nelle se contéin, sem dúvida, ou· embargo algum, qual"
quer que elle seja. E ao ~Doutor Antonio .Freire ·de Andrade Enseriabo
des do Meu Conselho, Dezembargadêlr do Paço, e Chanc~ller Mór des~ 
tes Reinos, Mando, que o faça publica•r na Chance)laria , e ql!le seja r.e-: 
gistado nos Livros deHa, a que tocar : Remettendo-se os exemplares im
pressos delle debaixo ·do Meu Sello, e seu sinal a toclas as Cabeças de 
Comarca, e mais partes, a que se costurnão rernette..r ~ E .enviando-se 
este Original, para ser guardado ·nQ Meu Real ÂTchivo d~/ Tor.re do 
lrombü'. ·Dado no PaJácio de Qué]uz etn o 1. 0 de Julho de 178?.!. (1) ~ 
Com a Assignatura qa Rainha, e a do Mini~tro. 

Regist·. na Secretaria de Estudo dos Negodos ,lo llein_o 
no Livro VI. das Cartas, Alvards, e Patente$ a Jof 
127 , e impr. na Impressão ,Régia._ 

S ENDo-ME presente , · q~e expedindo-se A vocatorià.. peJas· Justiças de 
Villa Real a instancia do Procutadt?r' "do Estadô d Infantado, para ~ue 
•• - • : j".. ~-: • •, • ~ r l ,.. . 

(1) Vid. o Ahará de· ~6 de Fevereiro ele 1799. ; 
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s.~· r.em~Uesse~ é~shnes'mlas· Jmsti,ças ,ra; Gaus.a ~Ah'e P<Il'les J Di Luiz Ar:; to- . 
,n~o de Sousa ·cGqlO, RéO: .,; e A.úth.GJr João D0,rCiaz ~ e 'QI!leÍr<ilZ, a 6JIU€~ per~en ... 
~1a· na -fórma dos pr.iv.li le.gti:os ~lo '!lesriio. Es-tado n.as Pt·1imei:~ns Instanews; 
f~-ra JCUmpáda: a dita Avocat0r:i'é~· p.elo. C.or.regedpr ,_çlo ' Civel da oeu:te Jo:.. 
se Fern-a·m-des NuFJes 1 i!l ' qw·e aggravarú!C> (hn seu .- despaa~ho o Au.tor-, .se 

' 1he dera 1provim.ent0 'na: Casa da Suppl~ica~ão pgr A cordão de· 31; de 1M .ar::.. 
ço d-e' n_vso ;· Gotn evidente offensa"~ dos refe.nil!losi -privil,egi.Qs. ·'; qu-e o Réo 

' llào tinha p.er~Ji.(IC?, por ser · ae·hla~<do na- ~ôrte ~ quanc;le foi cit.aao ; . tanto 
por óão..,'( Ír a ' ella por causa voluntai··i•a ,- ,e ter o di.re.ito ', de· ·qu·e trsou, de 
reclat111ar 0 1 seu domie•ilio ' ,cotrlo.porque o~s®bredi tr0s pri-vilegi0s ·Ior-úõ coil• · 
cedidos · -di-ree~aimente ao Estado do lcfantérrlo, e nfio aos Mora·d(i)r,es dei• 
le eniL p.articula,r, e por essa r.~zãt)'· se não poclião .compreh-en.d,er. · bm re
nún€ias,~ ·e muito menos ;te_r lugar a Or~enaç.ão Li v. 3. 0 Tit. 3.0 no prin
cipio~ q·ue n.ão (ilroce.de/ neste caso. E -~ t-eFJdo consideração ao referido, e 
a que a observ.ane•iC\ -clds dito,s pt iviLe'gios foi sem·pre hum objec1<0 dé! pri
meira attenção dos Reis 'Meus Abgustissim0s. P-redecessores, e ·d'E!Rei 
Meu Senhor e. Pai, .-que está em glvria ·, dee4arandf>, se não en tendesseíri 
derogados ainda a. ias_taneia dos que .os tiverem incorporadGJ·s .em difeÍ to, 
mandando-@ participar assim á Relação do Porto em )sm·ccessivas Cartas , 
Swas: Sou Serviâa ·ordea3Jr., 'que se não faça ehra a-lgnma pelo tefe1) do 

· A.cordãC>, que se acha no Esditorio do Escrivão Cypr_iano Antonio No
dr·igues Nevés; e :que •a: Cawsa 'seja nemeHida no esta.do, em que se achar; 

, para as Justiçàs de Villa Real Ras ,Prüneiras Instancias. ·O Car-deal Re
gedor o te~ha assim entendido; e faça ·executar, e ·registar no livro, em 
«jUe ·se lregistã@ os Meus Rea'es Decretos, para que não entre- mais em 
d,uvida o conteúdo nelle. Pa.Jado de Quelúz em 16 de Agosto de 1782. 
= Com a Hubríca de Suá Magesltade. 

• I 

Nos mnuscritos de.M. A1itonio da .Fonseea, e na. Sup
plicação, no Li~. 19. pag; 53. 

' · ' 

"' 
''i...- • • ,"' 

' ~-

Para os Generaes de todas as Ptovinc-t'as é do Re·i·no do Alg' arve. 
I . ' 

A ma'r0 JGsé· Ribeiro, primeiro TeBente c;le ~ 'rtHices do Regimento de · 
Artil.hariã do Reino do Algarve, de que he Coronel o Br-igadeiro Chl·is'
tiano ~ Fred·erico Weinholtz, perteridenclo o posto dé Capit:lo da nona Com~ 
patil:iia vaga no mesmo Regit~ento em a_ttençà0_ ao· que expunha, e corí"" 
sultando o Conselho de Guerra a Sua lVIa'gestade o seu requerimenJo em-
23 de Agosto do p1resente anno: Foi a mesma Senho·ra servida fJO~ stJa 
R~a,l Resoluçãe> de quatro do pr~~~nte mez de.S!; telllbro, defer!r aoStip-: 
pltcante como requeria, porque ainda, que elle não fg:j exammacle em 
coneur~o com os -outrms, pelos jwstos motivos; 'q'ue teve por se·achar ·_des- · 
t~cado nesta Côrte, foi com tudG exam.inado 'por tres Juizes d+fferefiles. -t 
Officia«:s tmlÍ'to babeis' de muito maror créditG 1' e reputação' e ?e m lll • 
to. maié-r gr·aduação '; do que erão os Examinadoré~ do seu 'Regtmento; 
e além disto dois dos EKarninaril0-res qu-e fizerão no Algarve os e.xa
rnes para se ~veriguar O' rrieredmento 'iios ,· perte!Jcdentes' hum ~elles foi 
.o Capitão'· Antonio Viejra R.ebello ,- tJUe o Coro.r. e;-l -i-nfór·ma pela sua velhi-

Ss · -
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ce, e má o · estado de . saude, pa-r.a.'o• aposenta-rem, e- ·nada dizr· sdlbre- ·s·er i 
-ou_ não ap·~Jicado, ql!la.ndo elle a respeit0 dos rn~Üs;d3f;Iiciaesn sen~pr-e fal
Ia em .. applicaç·ào., dbnde se pôde' infer.ir, que- n~uo 1 .nem . alg.uma -, , -~ .o ou
tJroExáJuiBad@r, fdli :óCapitão Jm:~gFraJlilcisce ·da Gama, dequem, o ornes .., 
mo Coronel nas ·s:uas.informações 'àiz.;··que ·principia a appliea r-se; e es·
-tando· elle tão a1razad0, ·JJ,e bem ·certo ·; que não· podia estar o.apaz, pa-. 
·r-a ser Examina'd·or. ·, ·á vista do que o exame feito nesta Côrte ,. dev-é se.r 
de majs ·fé, e mer-e-cimento, e differen.L·e éredito, do que o - o~utno. ·~·' 
• · ·· .. :B assim ordena ·f!lu_a ~age~tade, que o dita Gor:.on·el, seja adve-r
tido ~cl:e .. ôhamar p~ra E>xaminadores Officiaes que .. n·ão se · achfío nas cir
cumsta.lil·cias, em que a mesma · Senhora os considera, quando• determina, 
quaes devão ·ser. aqt~elles · Examinndores, porque ai-nda que o _Decre.to de 
vinte :e dois t1e No-vembro d-e 1779., diga '~ qlile àalli e·m di~rote quail~ 

" do sticceder vagar ~qua l quer posto ,ein Regiment® de . 1\r~ilharia, 
" se proeeda log~ a exames na p'resença dos respectivos Comman-· 
;, dantes, sendoEx:aminadores oTenente Corionel, oSargento' lVlór, 
" e o Lente da A.ula, eu quando o Lente fôr o .n)esrno, que occu
" pa o pc.Jsto de _. T.enente Coronel, o.u de Sargento Mór, ou algum 
, des-tes póstos se achar V<!go t em taes casos·, ; sejão suJ!>pridos pelo 
, Capitão., ou Capitães ·, q.ue delles tiverem•·'exercicio, ou que fo-

, " rem mais an t,igos. " 
Isto se entende, sendo os Officiaes ql!le devem supprir babeis , e com 
os precisos co·nhecimentes ~ de Mat.hematica, e Attilharia para ex-alllina- . 
rem os outros; mas o CoroNel' SQ consid~reu' para serem aquelles om
ciaes Examinadores a sua antig.uidade, e de 11enhum rilodo a sua scieil
cia, sendo a ~ntelligencia:, que eHedeu ao sobredito Decreto muito con
traria, assim ás Reaes intenções ,{ com que foi feito . à ' mesmo DecrPto 
com prejtlizo do Real serviçó, como fjca sendo ig·ualmente prPjudi.cial aos 
()iliciae§l applicadGs, que ;vão ser j1:1lgadGs po;r ·pess·oas iniperi tas , e in"' 
competentes, qne n~1o ~ tendo os· conhecimentos nece.ssmios para ju'lg-arem 
da s ua applicação, darão o seu voto áquelle, com quem ti"veretn maior 
amizade. 

'fambem Sua Ma-gesta-de he servida or-denar, para se evitarem as 
injustiças, que por aquel le modo se pódem faze~, · que quando se dér o 
caso de ser necessario supprir algum dos Capitães dóRegimento, algum 
dos lug.ares dos tres Examioa_dôres nomeados np Decreto, que se enten
da recahir aquella nomeação no Capitão mais antigo, sendo capaz , e 
achnndo-se com os conhecimentos de Mathematica, e Artilharia , que r 
(leter-mina o Plano, e não tendo b m!ais antigo estes ·c_o.Iãhecimentos, pas
sará a norne.ação para diamte, até ehega·r áqt~eHe, 'que seja c.apaz desa
tisfazer com acerto ,a sua .. com missão, sendo ob1·igados os Coroneis, quan
do fiz<'rem estas nomeações, a darem conta a Sua M agestade; assiadm
mediatamt>nte pela sua Secretaria de Es-tado respectiva, como pelo Con
se lho de G_ue1-ra elas razões porque homeárã<!l, o que.: fiica suppriFldo a fal
.1a, e as qye ti verão pa__ra não nomearem os que erão mais , antigos, a 
fim de q_ue se estes OfDc.~a(es retljuererem a Sua ~M.ngestade p~dindo maio
res_ grad,nações, allega-nàq com as suas antiguidacles, e preterições que 
se tem feito, Sua Magestade possa logo éonbe~err a justiça , ou injusti
ça do seu reqoer'imento, ~endo esta declaraf.;.ào muito util ao Real servi
ço de .SuaM agestade ;- porque o_brigarão a0s Capitães ~ terem a applicação, 
que devem' por não passarem pela ü,j'llria' de serem pre.terídos naquel-
]a comnü~sàlo, pel.a 1su.a .i~norancia., e inhabilillade. . . 

. ,O qne_ ~uclo _pa_r{;Iclpo a V. os13~ ExcelJeHcia para ass1m o faze} e~e-

' ,.. 
I 
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cutat· na par te que lhe toca, participando esta Real Res o! IJçã'o aos Co
roneis dos R eg imentos de Artilharia, qu e houv er ness e Gov erno das Ar
mas, para lhé darem o seu' devido cumprimento nas occa~ i ões, que se 
Qffe1·ecerem , e mandando Vossa E xcellencia registar este . meu ~v~so n a 
Secre taria do mesmo Governo, para em todo o . t empo haver no t1c1a dl') 
referido, e ter o seu devido efteito, o que Sua Mages!ade tAm de termi
nado. Deos guarde a Vo~sa Excellencia. Lisboa 3·0 de Setembro de 1782. 
= Fra ncisco Xavier Telles de Mello. · . 

I 

Impresso na lmpres~áo de A . R . Galhardo . 

*--iiE~*-* 

S~ndo-Me presente a intorma9ã~ do Provedor da Casa da Fndi-a sobre 
o requerimento de Victorina Roza Çe Campos., Viu v a que -ficou do ca ... 
pitão Tenente Úomingos Furtado de Mendonça , em f)Ue pertende ; se 
lhe entreguem gs salari0s venc:idos .p0r seu defuncto marido, c0.mo Com'" 
malildante,. e s0brecarga do Navio, denomi-nado Mariana Victoria · , ai le
gando ., para assim o 11eqwer, o Alva·rá de 16 de M areo de 1775, e o A vi .. 
so de 27 d!'l Abri.! de l 7 ao; -e tendo cessado com: a. rdorte do Feferido Do• 
mingos , Fgrtado de Mendonça o pr1ivil'egio acor.dadm no sobr€dito Alva• 
r á aos Officiaes, e. 11.1&Ís homens ,do mar; porque devendo-se n~pytar as 
salarios, que se lhe:.confereQ'l ,, •ce>moa·limerltos indispensavelmente neces.:. 
sarioi:l para a conservação ,, e subs·istencia dos qu1e os vencem , cessa a 
.razã0 dest.a nec~ss·idade, ,qu.ando , por morte dos pFivilegiados passão os . 
salari os ·vencidos , ~ a s.er patrünolíl Ío, _dos seus herdeiros, oão tendo lugar 
neste caso~ nem o A lrva 11á, nem 0 .Aviso, de que ' se trata. Em conshle
ração do r@.fericlo, e por. 0utras justas razões,: q,ue Me forã0 presentes em 
Consulta da Junta do Commercio des tes Rein.os, e seus Domínios, e de 
outr_as pessoas intelligentes, que Mandei ouv,ir : -~ H ei po.r. be_m declarar , 
que os salai'ios ven.cid0s pelo sobteclílo Capitão 'Faiilenl:e Dom ingos }.,úr
tado de M endonça estão sujeitos ao 'pagamento · das dividas .. com trahidas 
.por e,]le, como ÍFJte_ressado em a Navegação .do· referido Navio , e á sa
tisfaçãG das Letras, que ern razão do dito inte r..esse- as:;;ig rwu, obrig-an
do-se. (~ satisfação dellas .. EQuerendo cons,eJiclar oc.rédito, e seguranlía , 
que T~nho .proq uado estabel eee l} no Cmnrqerci:o da Asj. a , ol? vü·ndo· as 
fraudes, que nel_le se possão intentar : ., D.eclaro~ o.utrosi.t'n que os Comman• 
danles, Pilotes, Me~tres, Gua.rdiões, , Guarda-1á Dos, Caixeiros, eoutr-os 
quaesqu e ~: Ofliciaes, e pessoas dà guamição, 0u. eqoipagem d·®s N avios 
merc_ante~, que navegarem para os JllÓrtos d!l Asia, e que de homens do 
mar se tornarem Negociantes, ·contrahindo di,vi,das ·, e assignando Letra~ 
P?r dinheiro, ou fazendas .tomadas de sua ç_ont_a, .não gJ:)Zão ~do p~ivile
gw do Alvará de 1 6 de Março de 177 5, para cobrarem as suas solda~ as, 
e m qua.QJ0 qão tiv~rein pago ·aos seus ' Crédores ,. ~ . sa tisfeito as referidas 
Letril s. O Conselho da .Fazenda o tenha assi m entendido, e faça execu
tai· com as ordens oecessaúas. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda ·em 
13 de D ezembro de 1782. = Com a~.Rubrica de Sua Magestade. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonceca , e no 
~f:';_~::-" ~··.•__,..., _,t ~·v ~ 13 :cio }leg, _, d~ ·Cc~sq da· Jn{Uq á pàg. 1.- - · 

Ss ~ 
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Por quanto tendo-se creado por Decreto de dois de Julho de mil sete
senlt,s sessenta e hum vinte e quatro Guardas Marinhas para se empre
garem no serviço da lVJaúoha, a fim de (!)Ue exercitando-se nelle se fizes
sem dignos de serem promovidos aos póstos maiores; e havendo-se depois 
abolido a disposição do mesmo Decreto, pelo outro de nove de J olho de 
mil setecentos setenta .e quatro, ppralgumas circumstancias, que. então ' 
occorrerãu: E considerando o muito, que convém ao meu Real serviço, 
que na Maripha haja Officiaes babeis, e instruidos para me servirem com 
utilidade naq·~e I! e ·exercício ·: Sou servida excitar a observ ancia do dito 
primeiro Decrê-to na parte sómente que neste se declara, e crear de no
vo huma Companhia de Guardas Marinhas, para a qual tenho mandado 
Jazer a Regulamento, que se ha de observar, assim a respeito do número 
de Officiaes, e Guardas Marinhas, corno do exercício, que deve ter .no 
Mar. E em quanto não mando pu.blicar @dito Regulamento: Sou outro 
sim servida ordenaT, que se admittão até o número de quarenta e oito 
Guardas Marinhas, não, tendo cada hum delles menos idade 1 que a de 
quat0rze annos, e não exeedlendo a de dezoit0·; os quaes. não poderão 
ser ad·mittidos sem mostrarem , e fazerem as qwalificações e-xpressadas 
no Alvará de dezeseis de Março de mi.l setecentos sincoenta e $ele, so• 
bre as qualidacles dos Cadete-s das· Tropas de tertra, no que Jbes fôr ap• 
plicavel; não ·sendo porém obriga,dos· a fazer as mesmas qualificações, 
aql!lelles qu1e pedindo entrar no referido Carpa d:e Guardas M~rinhas, 
mostrarem se~: filhos de Officiaes da MMinha de Capi·tão 'rene·ote indu
sivamente para cima, e de Sat·gentos m6res para cima. uas minhas Tro
pas de terra: podendo tambem ser admittidos a€Juelles .Discípulos da Aca
demia Real d•a Marinha, que houverem tido o partido, (i]Ue Eu tenho 
estabelecido, pa'l'a os q1:1e1 ·nos exames ·mostrarem maior applieação, e 
habilidade. E porque estes e:x1cederão na idade assima declarada aos ou
tros, que quizerem 0ccupar-se no servi~o do Mar: Tenho determinado 
ao Marquez cde Angej.a, Capi·lrão General dos Galeões da minha Arma
da Real de• Alto Bordo dn Ma;r' Occean<:>, que não os admitta sem pri
meiro mo fazer presente para EU' os dispensar, sendo servida; pratican
do o mesmo a res.peit0 de todos os mais, que se otferecerem para o di
to serviço, e de tudo o que julgar. ser conveniente, que se altere o que 
neste Meu Real DecreJt0· tenho dete1·mina.do, em ordem a cujos -fins Sou 
servida detogar o outr@ ele nGve· de J ulh0 de mil setecentos· setenta e 
quatro, na parte que possa O'bstar á d!s13osiçã'o neste ordenada. O Con
selho de Guerra o tenha assim entendido, e faça observar pelo que lhe 
pertence. Palaci@ de N. Senhora da Ajuda, em 14 de Dezembro de 
178 z. = Cem a Rubri.ca de Sua Ma•gestade. 

Impr. na OjJicina-de Antonio Rodrigues Galhardo. 

E U A RAINHA Faco s~eF a-0s que este Alvará vi-Fem : Que sendo
me presente em -'Consulta da Meza do Meu Desembargo do Pafto os iue ... 
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paraveis prejuízos, que recebião na administração da Justiça os mora
dores do Lugar da Cuba, Termo da Cidade de Béja, em razão da dis
tancia de tres leguas, que o dito Lugar dista da referida Cidade , . on
de se lhe faz preciso concorrerem para tratarem das suas clependenc1a~, 
~s quaes deixavão muitas vezes de seguir, com damno grave rlos seus 
11)leresses, por· ser o caminho invadiavel pelo tempo de Inverno , com 
h~ma legua de gróssõs barros, tão cheío·s de sorv~i.'.lõüfõs, qne nelles ha
VJão perecido muitos dos mpradores do dito Lugar; além do desamparo 
de ~a vou r as, e cultura de vinhos, e generos, que, por abundao tes, fazião 
a riqueza delle : E querendo Eu livrallos das referidas affiicções, e 
reduzir os meus fieis Vassallos á paz , e ao socego, que entre el
les deve haver: Conformando-me CQm o parecer, que da sobredita Me
za subia á Minha Real Pre~ença; sende ouvid0 o Desembargador Pro-

-curador da Minha Real Corôa , depois de . preceder a informação do 
Pr~vedor da Comarca de Béja , ouvida a Cam~ra da dita Cidade: 
~ei por bem erigir em Villa o dito Lugar da Cuba , sel'vindo-lhe de 
fe~mo todas as A ldêas , e Freguezias , que fi~ão da parte do Rio 
Od1area para a parte da mesma Villa, com a reserva de todos os mo
radores , que ficão do Rio para a parte da Cidade, p0sto que sejão 
pas sobreditas Freguezias, e crear nella hum Juiz de Fóra do Civel, 
Crime, e Orfãos, que estabeleça a boa administração da Justiça, que 
para o s~rviço de Deos, e Meu, e para o bem c~mmum de meus V as .. 
sallós s·e fàz: ~ão neéêssátia: · E põfque nã me·sma Villa se aéha estabele
êicla Cà§à de Cai'nàtá sufficieHrte ! Mándó, qfié nellã se fat;ã6 as Audien• 
das dó dito J wiz de F6ta, e qué ríella te·nha á sua residencia : E sup·
posto s~ja proprió da· Minhá 'supreniá R:egaJi.a, e Soberano D(i)minio, fa .. 
Zer as primeiras notneações ,de Juií de Fór•a, e Propriedades des novos 
Offio.iães: Héi otlttd sim por bem commet-tet as ditas · nomeáqões a El
Rei Meu muitó A màdo·, Ptez'adê Tio, e Maricile, eômo Admfçtistrador 
(la Ca:sa do fnfaat-ádo, pará qüe~ Eile póss~ desde já nomear Ju}z de Fó.~o 
ta para a dita Vi!Ja, e tom'os os· maís Offie:ios; qüe enten~lér são nt:>.c~s
sarios, induindo tambem o dós Orfãos, e· dar-fhé a-Legislaçao do Forãl, 
por onde. hajã0 dé s-e regér, a~ quaes nemeações· Héi por a·uthorizad.as 
com â mmha Real, e Stipréma Apptov:rçãà por esté A-lvar·á; ql:ie Man
do s·e cumpra, e guarde, com'o neJle sê contém, sein embargo de quaes
qwer Leis, Ordenações, Regimentos:, óu Resoluções, que s.ejãe, ,ou pos ... 
são éntender-se éontrari~s, por·qúé· todas de Mé:~ Motu PI'Oprio, Cerià 
Sciériéia, Poder Real, Pleno, é gupremo derogo para este effeito sómen
te , eorno se de cada hu·ma fi21esse és;pecial, e es'f:>ecifica menção. E aó 
Doutor Antonio Freire de Andrade E ·nsetrabodes, do Meu Conselho, 
Desembargador do Paço, e Cbanceller Mór da Côrte, e Reino, Ordeno 
ó fa<?a publicar, pássàr pe'la éhancéllãria, e registat nás pàrtes, a que 
pertenéer: E do theor desté se passóu OL'Jt-ro, que hum se remetterá pa
ta o Archivo cla Ton·e do Tombo, e dutt'o para a J ünta da Casa do In"" 
fantado. Dado em Lisboa aos 18 de Dezembro de 1782. = Com a As
signatata da Rai·nha. 

Re.gist. na- Chanâl!aria M6r da Córte , e Reino ~o ~i-
vto das Leís a fol. 50., e impr. na Impressao Re .. 
gaa. 
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EU A RAINHA F~ço ~aber aos que este Al,vará virem: qu·e tendo 
-dado differentes pr.ovidencias para - promov~r, e animar o Commercio, e 
Navega~ãe da Asia; e de.sejando epntinu.allas ~m beneficio, _ e uti lidade . 
.da Capital cle Goa: Hei por bem ordenar, que todos os Generos, e ef
feitos, e .Fazendas Nacionaes, oy Estrangeiras, que se despac·harem, e 
embarcarem no Po~to de. Lisboa em Navios de Viagem da Carreira da. 
India., ou em outras quaesquer .E;mbarcações Portuguezas , que, corno 
elles, dirigirem a sua navegação, com Carga redonda. , para o referido 
Porto de Goa, e que nelle descarregarem os di tos Generos, E.ffeitos , e 
,Fazendas, pagando C!s Direitos a!li estabelecidos, oü sejão as di las Fa
.zendas para consumq da 'Terra, .pu para depóis se exportarem_ para fóra 
pela via do Mar, ou ,do Continente: E fazendo , ou querendo fazer os 
ditos Naviós, e Embarcações; Esc,al.a. pelas I lhas dos Açores- da Madeira, 
ou pelos P6rtos do Brazil; e embarcando nellas, ou nelles Vinhos, Aguas~ 
i;ird en tes, Assucarfi's ., ~u outros~ quaesquer Generos da producção tão só
-mente das mesmas Ilhas, c Brazi l , excepto o Tabaco, para serem da 
mesma sol'te transportados ao sobredito Porto de Goa, não paguem nas 
Alfand'egas_ de Lisboa, llhas , e Br~azil mais que quatro po! cento, de 
Baldeacão. · , · · 

. Ordeno ou~tn> · sim, que os Nav-ios Portugue:zes , qu~ sahirem do 
Porto d~sta. Capital, com destjno a differentes P6rtos da As'ia; e que 
entrando no de Goa por Escala, ou de Arribada, ou po1· outro qualquer 
Jnoli~vo, .alli negociarem com os Generos., Effeitos, e Fazen_das, que le
varem da Europa; .tirando Certidão authentica da 1,\lfand(;'ga d::Jquella. 
Capitar, por· onde conste as que effeclivamente alli descarregárão, ven
dêr'ão, e pagárão es Direitos; apresentando a dii~. C~er.tid~ªo na Alfande
ga, dt( Li~.boa ·, q.uçmdo ';oltarem ~ estG: Reino, se restit_uirão aos Donos 
das referidas Fazendas os Direitos, . que houverem pago dellas na ·dita. 
A lfandega de Lisboa, retendo-se sómente quatro por éento de Baldea
ção: E o mesmo se praticará · nas Alfandegas das sobreclilas Ilhas, e 
Brazil. 
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- · ~ H~f o.u\ro sim pôr bem ;; qHê -t~éles os G11n·e.ros ~; Etfeítos ~ e Fazen· 
cl~s , ~ou s:~j·ão da producçãô, e rftanüfactura- de Gea-~ e .dos-. m.ais;o Domi· 
mos·_,~~crrt.ug' l'lf:'ZPS d'aqyeJie E:>tad·o-;· otf de Pa:izes Estr.angúvos ,. <ila u\ sia, 
e Cb1n.a' ; ou. d.e 1ou6tá qt1ahquer p1i.rte .a,o de.Já do:CálroJde .Boa ·EspeJran-r 
ça, eaiba•eciLdas no· referido Porto. ·de G oa; em Navios d·e Viagem, ou em 
outra~ t:j.ua'esq ut?r Ern harca<{Ões · PortugtJezas, e tránsportada>S ae> . Porto 
d~ ~1sboa; lW-nG!o aqui vendidas para fóra do Reino ,, nfto pagu.em ·.mais _ 
D1re1tos ;. que quatro por cento f>!e Baldeação: E seEdo..., par.a fic1Ú -den
tro delle, paguem os Di-reitos dú entfada, .que se a.chão ~stabele:cidos: 
Exceptuo porém ea1 • prime.iro Joga·!', as Fazendas de Algodão, taes, co
mo Zua•rtes, Col'omaodeis, Ch ellas, .Cadeás, Linhas , ,_Languis~-, e outras 
de_ Gu'zarate, vtJlgarm ente chamadas Fazenda de Negro; as quaes , ou 
se~ão vendidas para- de:ntro, O.lil para fóra · do Reino, pagarão • _meios Di
reitos de en tmda; e as· que se export"argrn; pagarã0; além d.el'les .,. o Con
s,?lado da, sabida: Exceptuo, _em seg~ndo · lugar, ós Elefantes, -Bafetás, 
Cassas -,1 Dot·eas, D0 t,iz e outras Fa·zen.das brancas do mesmo Algodão, 
q_ue se compr-arem p'ara' pintar , o,u estampar nas Fabr~cas de . 'finta-ra
na, estabelecidas ~m Porlugal; as q.uaes . F~zendas , awd~ :que devem 
pagar os mesmos Dir.f'itos de entracda por inte1ro, como as mais Fazendas 
clesta qua.Jidade, ql!le se2 venderem para dentr,o do Reino; ~_ogo que se 
tornarem a apn~sentarem na Casa da f ndia pintadas,_ e estampada-s "nas 
sobre-di'tas Fabricas, •OU as di las Fazendas venhão do Porto ~e G~a ?· ou 
de outros' Pórtas da Asia, se restituirão aos Donos- deUas me10s _Direitos, 
dos que · tiverem pago e'm branco. · ~ -
. , Sendo-me preseFJt.e, que sobr,e . a:intel'l~igencia da Cartá. Régia, di-

FigJd·a -ao -Gov'ernador., e. Capüão GeneraL do Estado· da I nd1.a, com. d~
ta de doze de Março de mil setece·ntos .setenta' e nove , que >perm1tt10 
~ Balde~ção do Por-to de Goa p;u.a 1o desta Ciipilal, se t~f!l pr?curad~ 
Jntroduztr alguns abuso!), que he preciso de.sterrar qo CommerciO: Fm 
servida ordenar ao di lo Governa_dor, .e Capilãp General, Q·u~ para os 
Generos, 'Efl'eitus , e Fazendas da Europa , que se transportarem ao 
Porto de Gu-a, e que alli se desernbar_éarem, ou -s,eja para consumo d a 
Terra' ou pa,<·a serem conduzidas a Gmtros Pót_:.tos' _se ·não COfJC('da Bal · 
deação: E que para os Generos ,. Effeitos , ,e F~z~fldas da Asia, ou de 
outra qualquel' parte ao de lá do Cabo de Boa Esperança, que se leva
rem ao r·ef~rido Porto de Goa, para sereni transpot·tadas á outros Pôrtos 
da mesma Asia, ou aode Lisboa, §e conceda a dita Baldeacão, requ~
requerendo-se_, na conformidade do Capitulo trinta e nqve dd Regim_en 
to da A lfanclt>ga daquella 1Capilal, e da sobred i ta Carga Régia de doze 
de Março: Das Félzendas porém , que do Porto de Goa se retneÜet;em _ 
ao de Lisl?oa debaixo, da referid-a Baldeação, se formarão na Alfapdega 
duq uelle Estado Relações exactas, que venhão immediatamente dirigi
das a_o Proved or da Casa da lndia, para que logo que as rt>fe ri.das Fazen
das chegarem ao Porto desta Capital, se mandl~m recolher nos Arma
zens da clita Casa da In dia, debaixo da mesma Baldeação ; e debaixo 
dclla sejãp exportadas para fóra do Reino, sem se conceder aos Donos, 
Qu Encarregados das ditas Fazenq4s, traspassallas, .ou vendellas 'na ~ra
ça de Lisboa em leilão, ou fóra delle, pe-rmittindo-lhe tão sómente o sim
ples transito deste Porto para os Paizes Estrangeiros, pagando os qua-

- t'l'O per Ce{ltO do CO&lume,' 
Sendo o Porto, e Cidade de Macáo hum- estabeleci menta, que 

,ig ualmente ;~ faz digno da Minha Real Attenção: Hei pôr -bem -orde
nar' que todos os 'Genel'OS) Effcito~' ~Fazendas Nacienaes_, ou Estran-
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geh·as~ ;· e as da'~pltodlji..Cj_}ào.; .. e m.a-~ufa:ot,qra 4as : Ilhas. dps A:çores ; ~ e .l\1a"' 
deira ;otl:do, Brazi1, ,e!X!c'eptm. o_T ,abac.<i>;:, · qJle se ·despácharem l-J fe-emli>a:rca
rem_no p·mrto -de Lishoa ,, 011 '.lile>S draquellas Ilhas ·, e Bré)jzil, f>ébl' a se 'trans- _ 
po::::t.arEtnt'ao refeí·jdo Po:rrto de 'MG~Jeáo eEN Na~'Íos ·P€l~ímguezes , :que , vão, 
e111· d~re-itura, Oli tJ}ÓOr .Escala ao ·mesnío Porto,' ou sejão as dit-as Fazen7 

das para vender na~Terra' , . ou para serem transportadas a Oli tros Pórtos 
d:a Uhin.-a, e A.-sia, não paguemJmais, Direitos , no Porto de Lisboa·; Ilhas, 
e lBraziÍl, que quàtllo poi· cento de ,BaMeactão : E as qu·e vierem 1em Te
torno no$ men,cionados Nav.:ios, SE}ndo~embarcaclas em Macáo, e . vendi
das neste Reino, -pa'!·a se exportar.em, tambem não r,agarão mais, que 
quatt~l9 por cento~da referida Baldeação·; e sendo pa:ra1 ficar dentro' m<D Rei
no.·, pagarão,.os Direitos ·de entrada, que .se:.achã.o ... estabelecidos: Os Na.., 
vias Portuguezes pGr~m, - que fazeB.do a Navega~~ão da China, não en
trarem Jil.O cl;!i.to Porto ;dre . Macáo; : e que . ern lugar, de se servãrem ,daquel-
le Interporto N acionai, , ·para o g;y;ro do seu Commexcio, se forem esta-
cionar em Cantão, e aUi caúegarrem as Fazendas; qu·e trarispóTtarem ao 

' Poi·tG, de bis boa, não g(')zarilai> ,1 na: exp@rtaç.ào dellas par-a :C6ra, do Reino, 
da grat;a da sobredita .Baldeação; esta graça develí.ld(1) ,só conced.er-se éts. 
Fazendas elilil·barcad>as em' Macáó, e não em ouü:o algum Porto da.China. 

·: Pelo que: Mando á Meza do Des.embarg'@.- dm Paço, Reg·edor da 
~asa · €la Suppli~-a<i.ã~ ;, €;or:selh@s .. da ~~nha ReaLFa:ze~da, ;e .IJltr~.mar; 
Meza da ConsCie~cla · ; e Ordens; ,Junta .do C01mp.erc10 destes Remos,: 

~ e seus · ·Dominios; · . .Vice-Re], e üapitãol General do Estaülo do Brazil; 
Gover:tlado,res; e. Ca~itães G,ene!aes . do m;esmo Est~-~o, .e .do da India; 
e aos Desenrbarg·adares ;· C(')rreg·edores , J mzes , e J!Eais l\'bmstros , e 'p es- , 
soas ., a 'q1:1em o conhecimento deste pertencer, e> cumprãG, e .guardem , 
e fação ·cumprir, e gtJ.ardai· tão inteiramente ', como nelle se contém, não 
obstantes quaesquer Leis ~~ Regimentos, ou Es~ilos em !contrario. Dado 
no Palacio de Nossa S~nhora da Ajuda em 8 de Japeiro qe 1733. (1) :::: 
Com a -Assignàfurà da Rainha, e a do Ministro. 

• • I 
' ' 

Regist. na Se,cretaria '"de Estado dos NegociC9s da Ma
rú-íha; e -Ultramarinos no liv. competente a foZ. 55, 
e únp1''~-~a Jmpressáo R.é_r;-ia. 

;/ 

*_:__._*0.00* ___.* '' ' . . 

EU A RAtNH.A Faço saber <l:OS que este , Alvará virem ~ Que sei1do..
me presente a ~stranha negligencia, com que; ha.. tempos , s·e procede 
na Administração dos Pinliaes de .Len·ia , que podendo produzir grandes 
utilidades -para a Minha Real Fazenda, e para o beni corr;unum dos Meus 
Vassallo_s , -pela muita ,quantidadt:: de Madeiras , 'que delles s:e podia brar 
para as Obras Pt1bliêas, e dos l\1eus Regias Arsenaes ·, E;e achão ·'redu
zjdos a hum est<l:do de tanta decadencia, que ordinariamente não ·chega · 
o seti tendimetito para satisfazer as despezas da sua Administração : Dei-

- :Xando.;.se deteriora1· ,. e perder hum tão grande númeí'o de Arvgl'es; que 
. vão ficando inuteis: lmpedindo-se a ne>va creação de _ outras, por falta 
· dos desbastes, e 9-.a limpeza , que ~e faz indis~ertsavel ~ e determina o 

~ ~ .. 
--~--------......... -----

(1) ) Vid. o Alvadt .de 127 de Maio d~- 1789,' o c.le 17 de Agosto de ~7~5, e o de 
~f> de Novembro çie Í80d. - t -

'> 
{ 



·Reg·üne11to·: E cdnsérvando-se os ínuiios, ê intoleraveis abusos, que sé 
tem: introduzido na mesma Administração, sem l!JUe ha:jão ·sido bastan
tes para os dissipm· as providencias, que se tem dado para o mesmo fim. 
~ querendo-fazer cessar de huma vez tão ·perniciosas desordens: Sou Ser-
Vida->ordenar aos ditos iJ'espeitos 0 seguinte. ' ~ 

Hei desde l0g-o por abolidos , e e:xünctos , como·. se nunca tives~· 
sem existido, os Officios, e Empregos das tres Repa~tiÇões; em que 
até· agora tem consistido a Administração dos ditós Pinhaes : E são , o de 
GuardarlV[ór; :o ·de Sti.tperintendente da Fabrica das Madeiras, que actual
men.te lhe restá .annexo; e o de Feitor dos· P.órtos de S. lV[aytinho, e da 

/ Pederneira·, oom tCildos os seus Escrivães , Fiscal, Meirinho, e quaes
quer outros Empregos, e incumbencias subalternas . 

. Igualm@nte Sou Servid.a revogar, e haver por de nenhum effeíto 
D Regunento, que em vinte e cinco de Junho de mil setecentos cinco
enta e hum foi dado para a Administração dos mesmos Pinhaes, e todas 
as Ordens, que, depois delle, sé expedirão ao dito fim ; ficando sómcn
te e!? seu vig·or aqueJlas Disposições, que en:l todo, ou em parte nào 
forem revogadas r,elas Iastrucções particl!l.lares , que Mandei dar ao De
sembargador da Relação, e Casa do Porto, Bernardo !osé de Sous_a 
~uerra, a quem Tenho nomeado Superintendente dos Pmhaes de Lei
l'Ia, e vão assignadas pelo Marquez de Angeja, como Inspector Geral da 
l\1arinha :. Ordenando, que as ~obreditas lq.strucções tenhão a sua ob
servap.cia, em quanto se não publicar o novo Regimento, que Tenho 
mandado formalisar , ao fim de se regular por elle a mesma Administra-
ç~. . 

Ordeno, que para a Inspecção da lV[arinha passe toda a jurisdic
ção, que até agora competia ao Conselho da Minha Real Fazenda, em 
tudo o que respeita á Coutada dos referidos Pinhaes, aos Empregos, e 
á Administração delles : E que sómente na dita Inspecção sejão dadas to
das as Contas, que annualmente se devem dar da mesma Administra
cão 
~ . Em lugar dos sobreditos O.fficios extinctos: Hei por be;n crear de 
novo o de Superintendente dos mesmos Pinhaes, da Fabrica, e de to
das as mais dependencias de11es, o qual por agora~ e em quanto Eu não 
mandar .o contrario, terá a mesma Jurisdicçào, e A lç:ada, que tem os 
Corregedores das Comarcas: Será Juiz privativo de todas as Pessoas, 
que forem empregadas nesta Superintendencia,. em todas as Causas Cí
veis, ou Crimes , em que forem Auihore.~, ou Réos, dando Appellação, 
e Aggravo para o Juizo dos Feitos da Fazenda; e isto, ainda concor- 
r endo com outros Privilegiados, que tenhão Ç>S seus privilegias incorpo
Tados em Direito, em razão de qüe as successivas funções dos seus Em-

, pregos lhes não permittem ir litigar em outro Juizo: Terá sempre De
vassa aberta para inquirir dos descaminhos , tomando as denúncias das 
J>e~soas , que as deverem dar; e os Réos das ditas denúncias seguirão o 
mesmo Recurso -para o Juizo dos Feitos da Fazenda: E igualmente hum. 
Recebedor; Hum Escrivão, que o será da Superintendencia, e da Re
ceita, e Despeza do dito Recebedor: e hum Escriturario Prati~ante pa
ra ajudar o Escrivão nas Escriturações , e servir nos seus impedimentos , 
para o que terá Fé pública, assim corrio elle' E estes tres Emp1'~gos se
rão provídos em Escriturarias, e Praticantes do Meu Real Eb:mo, qu.e 
tenhão as circunstancias necessarias , sendo-Me propostos pelo mesmo 
Inspector Geral da Marinha. · 

9 methodo, que se .deve pratícar ~m toda a Escrituração, e Ar-. - - Tt 
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rec2dação6 ha .de ser Q .• Mer9an-j-il, da mesma soi'te <fUe se usa n_Gl Er~
rio ;Re-gio; ~aonde~ para este fim, Ten·ho deterroillado se dêtn as lRstmc
~ões, e faç~o prompto_,s os Livros comp_eten.t<?s, que serão numerados~ 
r,ubriçg,do.s--Q ~ encerraclgs pelo Su,pe~:ilatei}.cil.ei!t~. A R·eceita, e DespeZ:a 
do dinheiro se fará regularmente á boca de hum .CG>fre de . tres chaves . 
. das qu_a~~> ter:á huma: o mesmo Supeúntenden_te, emtra o Rec~bedor, ~ 
a ter.c~ira _o .Es~rivão. 

Hayerá Jillais _hum Fiscal, que será hwm dos Advog·ados da Cida
de d_e Leiria, que ten_h_a zelo, intelJi.g-encia., e probidade: · Hl!Im Meüi
nho: Hum Mestre da Fabrica, e do Mato: Hu:':fi , Gua1icl:a ·da mesma ·F a~ 
b1·ica: Hum moço do serviço della : E h.um Fiel, que a:ssjstirá mo porto, 
aonde se embarcareni. as MadeirÇts do _Meu Real B.el·vi·ço; para cujas ín
cumb.eBcias elegerá _o Superintendente as Pessoas, qtle .acha:r mais ido-

-neas _, e llu.es passará N omeaç0es inteúnas , para Eu as c<mfinn.&r , se as-
sim ,o Houver p.or fuem. . · 

Mando: ·Que o_s Püahaes sejão divididos em eineo, ou mais :distri
ctos, cmno ao Superintendente parec19r j!)(Dr agora mais ·util, e que para 
cada hum d.eJles desti·lile hmn Guarda, além cl.os CouteiTos, que deve ter, 
ou .tirando-os dGl núniero destes, ou nomeando-.os a séu .&rbitrio com a 
circumspecção, qne coR vem ; porque os cl..ri.tos Gl!lardas <il.evem ser tidog 
p0r Oiliciaes _de Fé pública, para a darem em tudo o que r.es,p.eitar á:s 
-f~nções dos sel!ls Empregos , nas quaes p<I><ilerã:(i). usar de armas offensivas , 
.e defensivas. · 

. Todos os referidos Empr.e'gos· teJJão a na,tur.:eza dte mé.ras SeriVen
tias, amoviveis ao Meu Real ArbitTio, sem que pag·uem Direitos na. 
-Chancellaria as Pessoas, €J.Ue os se<~.'vissein; as qNaes se~ao ~s.entas de to
c;los 0s cargos, e encargos do Conselho, . e ne1~ únda VGllumoia<J.':ic'l>me:lilte 
.poderão acceitallos: Vencerão os Ordenados, que para a sua decente 
sustentação Tenho estabelecido, com prohibição de levarem das Partes 
emolumento algum, ou q~alquer outra gratificação, debaixo da pena. de 
serem expulsos dos seus Empregos, e das mais, de que se fizerem mere
cedores, conforme as cireunsümcias ([os casos .. O meslil.U(') Superintenden
te tomaril conhecimento das resi•stencias, que se fizerem aos ditos Ofri
ciaes, na conformidade d·a Lei de viihe e quatro de Outubro de mil se
tecentos sessenta e quatro, no qt'Lie lhe for applicavel, seg·tmdo a jmris-
dicção , que lhe .coneedeo. · 

Pelo que respeita aos quarenta Coutei11·os, que se occupão nos re
feridos Pilllhaes : Sou Servitil.a Ordenar, que 0 mesmo Superintendente 
conserve aquelles , que tiverem servido com zelo, e cuidado , e que sus
penda os que Jhe constar haverem commettido algumas culpas, ou que 
·são incapazes para esta incumbencia : Dando-me conta pela Inspecção 
·da Marinha da nece'ssidade, que tiver de assim o praticar. Quanto 6.s 
Causas Cíveis , em que os ditos Coute:iros forem Partes, e qlie pende
rem ao tempo da suspensão do Guarda Mór, o sobredito Ministro con
tinuará mo coniD.ecimento dellas, e as s'€n.tenceará corno for justiça, con1 
a mesma A ppellCllçào , e Agg1'avo , como. todas ' as mais , para o Juizo dos 
Feitos ela Fa:llenda. 

As Pess0as, ·cujos Oflicios, ou Empxegos :ficão extincü>s por esta 
Minha Real Resolução, se entenderem que tem justiça para pertende- . 
rem compensação delles , . poderão requerella ma M~nha Real presença ~om 
os titulas das suas Propnedades, para Eu, depms d€ mandar exanunar 
a natureza -dos ditos O:fficios, e as circunstancias i em que se acharem as 
·mesmas Pessoas, as attender-, como ~e pwrecer justo .. 
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· · F elo que: Mandó á Meza •dó ·Deseml1at·go do Paço; Presidente 
do Meu Reai Erario , e · Inspector ~Chtral ~ ma , lVIari nha,; Regedor da Casa 
da: Su.pplicação; Ccmselho da Minha Real'Fa~enda Junta do Commercio 
d.este.s )Reinos, e seus .Doininios,; ma todos os Tri.bunaes, Magistrados, 
Oflic1aes de Justi·ç-a:·,' e· mais Pessoas / a ·quem o eonhecimento deste Al
Via~·á pert_!:lncer, que ü.cuinpLão, guardem, e fa;çã.(j)· inviolavelrnente, cum
pnr' e guardar tãb intéirarÍlente' .:como neile se contém' sem dúvida' 
o.u embarg0 algmN, e :não obstantes quaesquer Leis, Alvarás, Regimen
tos , Decretos, . o-u . Ord~ns em contrario, porque todos , e todas Hei por 
bem derogar para 'este-effei..t 0· ~ómente· , · como se de, t11~o fizesse ,indivi
dual, e expr~essa :n>J,elYÇão; ficando aJiàs sempre em ,seN vigor; e valerá 
como Cartar:-passada pela Chancellaria, ainda. que por ella não ha de pas
sar, e que o seu effeitr0 ·haja de durar mais de hum, ,e muitos annos , não 
o~stantes as-Ordenações em contrario .;. i·,emetfencil.o-se o seu propri0 Ori::
gmal J!léliTa 0 Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Nos
sa Senhora da Aju<Ja em 11 de Janeiro de 17!:13, (1) = Com a Assigna-
tura da Rainha, e a , do Ministro. . · : ·- ' · . 

. ' 

o • 
,.Re_qist. na Secretarif! · de Estado do~ Negocias do Reino 

. no .LivnJ VI. das Cartà_s, Alvaras, e Patentes a fol. 
133. ;. e impr .. "!'a Impressão Regz·a . 

' . ' I· 

E. u-A RAINHA Faço saber. a.os .que· este AiV.íl!l!á vitem: Que sendo
Me presente a dúvida, que se tem excitado a respeito da Jurisdicção., 
com que de muito teii?po a esta parte .tem proeedido, e procedem os 
Mordomos da Casa dos Expostos da Cidade de Lisboa, contra aquellas 
pessoas , que com diversos , ·e fraudulentos pretextos persuadem , ,e a]Ji-

. cião para indecentes, e reprovados fins as Expostas, que na di_ta · Casa 
lhes forão entregues com as condições , e recommendações do Estilo, ou 
quàesquer outras pessoas, que as . procurão perverter : E querendo fazer 
cessar a mesma dúvida em beneficio . d'as referidas Expostas , que 1 como 
miseraveis, se fazem pela sua .situa:ção, e desa111paro dignas da Minha 
Real Piedade e Proi.ecção: Sou Servida Ordenar, que os sobreditos Mor
,domos contínuem' como até agora praticárão' a fazer -as entregas das 
referidas Expostas ás pessoas , que as procurarem para o honesto traba
lho , e serviço , a que são destinadas , na mesma conformidade , e com 
as mesmas condições, recommendações, e cautelas, com que erã.o en~ 
treg·ues e recebidas: E que constando-lhes por informações viridicas, 
que ella~ se apartão da honestidade, e --modestia, com que devem sem
pre proceder ; sendo alliciadas por pessoas , que as pervertão , ou procu
rão perverter, os mesmos· Mordomos admoestarão, obbgarão, e manda
Tão prende!; as ditàs pessoas ínductoras, alliciadorás ·( confotp1e a occur
r.~ncia dos casos o pedir ) Olll seja para · se lhes dar a correcção necessa
J.'la, se as circupstancias _do caso a admittü·em, ou seja pa~·a a reparaçã.o 
do .damno -a que tiverem .àado occasião · e que na conform1dade das M1~ 

h T~ . ? ~ , C ? d } "' • ' d 
~1 as .t....els devao reparar, e resarcn· ' · om expressa ec araçao por em '· e 
que em qualquer dos.casos- nunca a prizão feita. por ordem dos sobreditos 
-:-------------..:..,__~-----------!.----------

(I) Vid. o A~vará de 17 dé, ]V!;ugo de-1790 . . 
Tt~ 

.... 
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Mordomos excederá o tmnpo de huni mez: 1\.."cab"ado o qual, ácl1ãndo-se 
· DS prezas no caso de deverem r:eparar-o darnno, qúe tiverem occasionãclo :-, 

e de não quererem convir, e concordar no que justa, _e racionavelmente 
lhes for p~oposto pelos referidos Mordomos: Mando·, e Ordeno, que. os mes
mos Mordomos requeirão ao Juiz dos· Feitos, .e. Gapsas da Misericordia, 
que ora he, e ao ~iante for, , que tomando ·cont~ dos referidos prezgs '· e 
,manda11.do-lhes abnr assento a sua ordem·, lhes faça logo ordenai' os res~ 
pectivos processos ; nos quaes sendo-lhes Parte os 1nesmos !IVIordornos pe
rante o sobredito Juiz, proseguü~ão as Causas até fina:l, e ultima Sen
tença, ,e sua execução : Para este fim , e para es.te effeit0 só1nente, revo
gando os Paragrafos Setimo, e Oitavo do Alvará com força de Lei de trin
ta e hum de Janeiro de mil setecentos setenta e cinco .: Hei por bem am ... 
pliar aJurisdicão, que exercita o sobredito Juiz 'dos Feitos, e Causas da 
Misericordia, e nomeallo Juiz Privatii:vorde semelhantes Causas, tanto das 
que se acharem em actual pendencia, como Ge todas as que para o fHtu-:
ro se moverem, sentenceando-as na. conformidade das Minhas Leis.; e 
guardando a este respeito o Regimento dos Correg·edores do Crime da · 
Corte, de que trata a Ordenação do Livro_ Primeiro, Titulo .Setimo, em 
tudo\ o que applicavel, ·e conveniente for aos sobr_editós fins; e não obs
tantes quaesquer -outras Ordenações, Leis, Alvar.ás, €J.Ue sejão em con
trario , havendo-as a todas , e todos P?r derogados para este eJfeito só
mente; ficando aliàs sempre na sua devida observancia, e inteiro vigor. 

Pelo que:. Mando á Meza do Desembargo do Paço; Regedor da 
Casa da S.upplicação ; ou quem este. cargo .servir~ Governador da ReJa
cão , · e Casa do Porto ; Conselhos da Minha Real Fazenda , e do Ultra-
1;1ar; Meza da. Consciencia e Ordens; Senado da Camara da Cidade cle 
Lisboa, Meza da .hmandade da J.\1isericordia ·da mesma Cidade~ e a to
dos os Desembargádores, Corregedores, -Provedores, Ouvidores, . Juizes ~ 
Justiças, e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste Alvará perten: 
cer, que o cumprão; guardem., e o fação c.J..Inrprir , . e guardar inviolavel
mente, sem dúvida, ou embargo algum, qualquer que elle seja. E Man
do outro sim, que valha ccmo Cárta passada pela Chancellaria, posto 
que por ella não ha de passar, e. que o e:ffeito della haja de durar mais 
de hum, e muitos annos, sem embargo das Qrdenações, que o contra
rio determinão. Dado em Salvaterra de Magos em 1?2 de Fev~reiro de 
17ti3. == Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Re_gút. na .Secretaria · de Estado dos Negocios do Rúno 
no Livr·o VI. das Cartas, Alvarás, e Patentes a fol.~. 
136., vers., e Impr. na Impressáo Reg~·a . 

/ 

*-*t.o->*-*· 

.P ÜR quanto com a independencia dos Estados Unidos-da America S~
ptentrional, tem cessado os motivos, que colils,tituírão o.obj,ecto · d0 Real 
Decreto de qwttro de Julho de · mil setecentos setenta e seis, e Edi-tal do 
-Conselho de Minha Real Fazenda de cinco d0 mesmo mez ,. e.alil.no : Sou 
Servida abolir, e cassar Inteiramente os sobreditos Decreto, e Edital, 
12~ra nunca mais. produzirem effeit? ~lgum: A E <?r~eno que em todos os 
Portos destes Remos, e seus Dornmws se ·de pratica, e entrada a todos 
os Navios, que a elles vierem da referida AmeJ:ica Septentrion~l, da 
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mesma maneira que antes se observava ·com todos aquelles, que das di-:
tas Colon~as vinhão aos mencionados Pórtos, para neJles gozarem do to
da a hospitalidade, e favor, qtJ.e experimentão os das ouotras Nações ami
gas. O Conselho da Fa;r;enda o tenha assim entfnd;i.d0, e mande estam"" 
p~r, e affixar este por Edital em todos .os lugares publieos da Cidade de 
~1~boa, e Pórtos deste Reino, e d0s Algarve.s , para que chegue .á no
iicia de todos, e nioguem possa atlegar ignoraucia. Salvat.erra de Ma .... 
gos em 15 de Fe:vereiro de 1731. .= C.om a 'Rubríca .de Sua Magestade. 

PubHcado em Ed1~tal do Conselho da Fazm.da de 17 
de Fevereiro de-ste anno ) .e impress.o na Impressão 
Regia. 

*-' c.a.ll:--- * 

POR quanto sendo a Reedificação da Cidad~ de Lisboa hum obj ecto di
' gno da Minha Real attenc~.ão : E €jll-erendo re_mover todo o embaJraço que 

possa obstar a este util e necessario fim:' Fai .Se.J~vida enGarregar o Mar-
. quez de Angej.a do Meu Conselho, ·e Inspector ~eral das Obras Publi..
car de tudo o que haja de perte:m.cer á Reedifica.Ç:ão da mesma Cidade : 
:ficando sómente reservado q.o Ministro que ser:ve de Reg·ed0r da Casa 
da Supplicação , ou á pessoa a qu~m El!l houver; por hem nmnear para es ... 
te lugar , o conservar como até ao presente os mesmos Inspectores dos 
Bairros da dita Capital, para que com Informação delles lhes possa man
dar arrematar os tenenos em, qu.e $en.ã.o tem .constr.uiào edificio algum, 
e executar todos e quaesquer Ordens Minhas, que a, este respeito se te
nhão expedido: O mesmo 'Ministro que serve de Regedor da Casa da 
Supplicação o tenha assim entendido, .e faça executar pelo que lhe com
pete, não obstantes quaesquer Ordens, ou disposições em contrario, que 
.todas Hei por bem derrog-ar na parte, que possão obstar a esta Minha. 
Real Determiaaçã0. Salvate1~ra de Magos em 17 de Fevereiro de 1773. 
= Com .a Rubríca de Saa l\1agestade. · 

. No Liv. 19 da Supplicaçáo a fol. 95. 

*-''.q>*----:-* 

,SENDO-ME prese~te em . CQl;sulta do Conselho da Fazenda as differ.en~ 
ças q.ue occorrerão entre José Francisco Mia:l Taveira Escrivão da des
peza do Almoxarifado da Tabola R_~al da Vi !la de Setubal, José Joaquim 
Peixoto da Cerveira actual Recebedor, e Pedro Anta:rtío de Castro Ad
ministrador da mesma 'f.aboi<;~., sobre o :rp.0do, e o lugar em qlfe se d&
:vião fazer os pagamentos pertencentes ao -referido -Cofre, em razão de se 
achar com grande' ruína a Ca~a da di~a Tabela, como tambem as Re
presentações concernentes á aJtei:nfttiva dfls lanchas de Pescar no alto , e 
a liberdade das Pescaria, é á necessidade que ha de.se p$r em boa or
dem a arrecadação dos Direitos da ·Tabola.: Sou Serv1~a Ordenar are~
peiLo da alter-nativa das.fanchas dePescar, que ·se contmt;~e aobservanc1a 
da Minha Real. Determin~ção de ~ous de Set.embro de mil setecentos se~ 



334 . ~1?'83 

tenta e cinco., toínada .em Consulta ·<Ja .huíta do Comm.ercio aestes Rejnos· 
e seus Dominios , e Decreto de· cinco de Outubro do ·mesmo anno ;. pelo 
que pertence ás 'Janc~as de Pescar no alto, 9ue , tiverem vinte e mais · ho
mens de mareação que estes gozem da hberdade que h e ·convenien
te , que conservem assim para o destino da sl:ta navegação, como pa
ra a :venda das Sl!as Pescanas; E que todas.rus outras Emharcacões Cos
t eiras , que tiverem .menos de vinte homens; .não possão· por titulo , ou 
privilegio algum , quaes Hei pG>r bem~abohr inteiramenté? vir á Cidade 
Q.e Lisboa, para nella venderem o peixe que trouxerem , devendo .ser o
brigados a levalló á Ribe~.ra da Vifia de S.eüubwl- 7 pará 1 alh o venderem 
em quanto Eu .não mamlar o · contrat·io·, e a experiencia não mostrar qu~ 
ha nisto algum jnconveniente : E por ser necessario que se dê huma fór
ma regul~r a arrecadação dos Direitos da Tabola; o Desembargador Pro
curador da Minha Real Fazenda; formalisará ,as Condições competentes 
para a mesma arrecadação se executar por contracto, para em tempo 
opportuno se pôr a lanços, e a fim de que possa ter elfeito no principio 
do anno proximo futuro de mil setecentos e oitenta e quatro. Em quan
to ás sobreditas diffei·enças do ·Escr'ivão, Recebedor ,;. e Aclministrador 
da Ta:bol·a, fica ·cessando o motivo <Jellas com. a providencia que tel!lho 
ma11dadof dar pela Repartiçã0 ·do Meu R eal Erario, respectiva áo con
certo da Casa da mesma Ta bola, e. a maneira por . que ' este se deve .pra
ticar. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e faça executar 
pelo que lhe pertence, com as . Ordens n ecessarias. Salvaterra. ele Magos. 
em ~o de Fev.ere.i•1:o deri783. :=: C~nn a ftub:Píca de Sua Magestade. 

I " 

Reyista'do-n:a Secretaria do Conselho da Fazenda no 
Livro 8: ·dos Decretos a foh. 15 3. vers. 

• I ' 

• J. ~. 

'· 
. . 

EM o ptim~ir0 dia. do· ínez de M~rÇo de ~ ;83·, na_ pl'esença do Senhor 
Bartholomeu José Nunes Cardm?o .Giraldes, do C~selho de Sua Mages
tade, seu Desembargador do Paço, e Chanceller desta Casa da Suppli
cação, que serve de Regedqr, se propoz em Meza grande perante os Des
embargadores dos Agg1'avos abaixo assigrtados , · se a disposição da Or~ 
denaç:lo do Livro 3. 0 Tit. 66. §. 6 . tambem tinha lugar nos processos, 
que se despachão em Relação. E se venceu pela maior parte dos votos , 
q~e a dita Ordenação tambem era applicave] nos processos despachados 
por Conferencia na Relação; porque em quanto a Sentença se não acha
va assig·nada por todos os ~uizes · , na fórma que determina a Ordenação 
do Liv. 1. 0 Tit. 1 o §. 13., não se-considerava Sentença proferida, nem os 
Juizes tirrhão nesse processo ultimad<'> a obrig·ação do seu Ministerio. E 
por não vir mais em dúvida, se fez e·ste Assento, em que o d~to Senhor 
R egedor assig-nou, e os Ministros, que nelle votárão. Como Reg;edor, 
Giraldes . · ~ .Botto. =:: Vidal. = Mousinho. ::= Doutor Mendes. == Fer
r ão. = Faria. = Vieira. =Valle. :=-Godinho . = Ribeü·o de Lemos. = 
Doutor Coelho. = Santa. Martha. · -· Doutor Costa. =Mattos. = Arau~ 
jo e Sousa ... 

No Livro 2 da SuppUcaç'ão fol. 145. vers., e na Col-
lécção dos Assentos ;a foZ. 442. _J 

o~ ~ 

.f 
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s~_EiNBO-ME. ,pl'e~e}l~e em Cons"t1l~a da Junta GO G@lnrner-'Ci@ destes Rei
ll?-8 e -seus, DG.miaios, cque tendo Eu dete:rmi®a.do _ __p.elo, Meu Alivará de 
g~tGl .. de J anejr.o do presen.te an.nQ : Que os N av:ios ;Po.rtN.guezes., que sa;.; 
~Hrero do Porto desta Ca.p~ta,J com destino a d~erentes PO!rtGJs -úla . .A~ia .; 
e . que entr·Gl!ndo 1!10 de Gôa por escala, ou de Arribada, o.u por @liL1ito qual.,. 
'!Uet· mo.tivc:>, a,lil:i I!l!.egoeiar'ªnl com os gelíl:eros, effeitos, e fazendas, que 
levé;llrellll da E~uropa. , iár<liJJH1o, Certidão autheJJJ.Üca -da Allfandega daqueBa 
Ca.pi.tal poJt o.nde. conste a:s. qtte affec.tiva:mente a1li descarregarem , ven
derem, e._pa.garem os direitos ., apresenta.ncl? a dita Ce~·ti~ão na Alfa;n., 
dega de Lisboa, qlllando ve>ltaren a este. Remo,, se. n~stitmrão ags den0s 
das referidas ~azendas, os Direitos, que h@tlverei-n pago~ delJa.S na dita AI,.. 
f.aBdega de Lisboa, retendo-se. sóment~ quatro p>or cento. da Baldeação : 
Considerando a mesma Junta a lll.iflic.uhdade que se p.oderia eneontra,;r JJJ.a 
execução desta Graç.a, pela fó:rma pratica~a na Arr.ecadação ·dà Minha 
Real Fazenda , de entrare1u, no Real Er·ar1o os rendunentos da Alfant<d:e_, 
ga, e sahirem delle para diversas applicações : E conformand<J-Me com 
o parecer da referida Jlllnta em ordem aremover os ·ohstacu]os acim,a in
dicados, e querendo ao mesmo tempo ampliar as.~ Graças ceneedidas pe.,. 
lD mencionado Alvará. Sou Servida Ordenar: Que todas as metoadorias 
que se. despacharem. por entrada na Alfandega dE? .Ljsboa para se tran:s ... 
portamm em Navios Portuguezes, não s6 para o. Porto de Gôa; mas tam ... 
hem para quaesquer outros Portos da Azia,. pag-uem sómente os quatro 
por cento de Baldeação, dando porém os donos clas ditas mercadorias fi
ança ídonea para que na volta cl'os referid0~ Navios em que se h0uverem 
embarcado as_mencionadas mer.cadorias, ou no pr~tciso termo fie dois an~ 
nos paguem por inteiro os Direitos de entrada e os do Consulado da sa.,. 
hida de todas as de que não apresentem Certidão da Alfandega de Gôa, 
por onde cemste, que alli se descarregarão, veuderào _, e pagarão os Di
reitos del1as ; fazendo se para esse

1 

effeito na Alfalíl.dega desta Cidade em 
Livro separado o necessario Registo por lembrança, lavrando-se ao pé 
delle o termo da fiança para na sua màrgem se lançarem as verbas de 
descarga: E que o mesmo se pratique nas Alfandegas das lhas dos Aço
res e Madeira , e nos Portos do Brazil. O Conselho da Fazenda o tenha 
assim entendido, e faça executar com as ordens necessarias. Pa1acio de 
Nossa Senhora da Ajuda em 17 de Março de 1733. = Cmn a Rubrícq. 
de Sua Magestade. · 

Registado no Conselho da Fazenda no Livro a.· elos 
D,ecretos a folhas 163. 

*-*<-O"*----* 

A os ~~ dias do M~z de Maio d~ 1783 , em. M;za grande, na Casa cla 
S1!1.pplieação, na presença do Senhor Bartholomeu José Nunes Cardoso 
Gu·aldes, do Conselho de Sua M~gestade, seu Desembal!s·ad0r do Paço, . 
e Cha_nceller da Ca~a. da Suppl.ica<ião, que ~erve de Regedor, dar:; J usti~ 
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ças, sendo posto em dúvida, se a Ordenação do Liv. 3. a Tit. 53 . §. I~., 
que manda que depois que a parte huma vez depozer aos artigos , pos to 
que não deponha a elles direitamente, negando, ou confessando, não 

, seja obrig·ada mais outra v~z depor a elles, salvo se abertas as inquiri
ções, elle fosse novamente mformado da verdade por ellas, a qual antes 
não sabía; deve entender-se geral ou abs0lutamente; ou S'e havendo ( an
tes de abertas as Inquirições) bons fundamentos para 'se conhecer, que 
a parte não depoz o que sabia , ou depoz ,com obscuridade, he da inten
ção da dita Lei, que pela simples razão <;Ie haver hnma vez deposto, 
deixe de ser obrigada a tornar a depor, ou se pelo contrario deve ser 
constrangida a prestar ele novo o seu depoimento por modo claro. Assen
tou-se por pluralidade de votos, que a dita Ü1·denação se deve entender 
e praticar geral e absolutamente; sem a restricção .dos casos de se co
nhecer, que a parte n~(o clepoz o que sabia, ou que de~J>oz com obscuri~ 
dade, pois que hum e outro caso ficão comprehendidos na hypothese ge~ 
ral ela Lei·, que he transcendente a todos os casos, em que a parte não 
depoem aos artigos direitamente, negando; ou confessando, e -só no ca
so da Lei fica salvo o regTeso de se pedir a repetjção do depoimento; 
depois de abertas e publicadas as Inquirições , ·seguindo-"se do contrario 
o absurdo de se multiplicarem entidades e dilatações elos depoimentos, 
que semp1;e terião lugar, depois da abertura e publicação das , Inquiri
ções' para se encher a letra da Lei' o que séria contra o seu €;Spirito' e 
contra as Regras geraes de Direito·, que obrigão •aos authores a provar 

- a sua intenção, independente da confissão dós réos, e a evitar a occa
sião dos prejurios : E para não vir mais em. dúvida, se tiomou este As
sento, que o dito Senhor assinou com os MinisiTos , que nelle votarão. 
Como Regedor, Giraldes. == Bandeira. == Preto. == Leitão . Moura. = 
Velho. == Castro. = .Azeredo Coutinho. = Ribeiro de Lem0s. = Dou
tor ,.Qoelho. ==Telles. · = Pizarro. = Botto. =Mattos. ==Vital. = Mou
sinho. = Doutor Mendes. = Santa Martl1a. = Ferrão. ·= Vieira. = 
Faria. :::::; Godinho. = Doutor Gosta. 

No Livro 2 da Supph:caçáo fol. 146 vers., e na Coll. 
dos Assentos pag. 44.3. 

*-----*<0>*___ * 

;A~~ ~\2 ·<.Has do mez de Maio de 1783 ánlloS, eni Meza gtande ; na 
presença 4o Senhor Bartholo!neu José Nunes Cardoso Gira]des; D€sem
bargador do Paço, elo Conselho de Sua Magestade, e Chanceller da Ca
sa da Supplicação, que sei·ve de Regedor das Justiças; foi proposto para 
inLeligencia da Lei de 18 de Ag·osto ele 1747 no verso: E o mesmo man
do. se prat·ique : se nos-Recursos deviá ficar nos Juizes Ecclesiast~cos o 
traslado dos autos; que a mesma L ei manda remetter para o Ju12o da 
Coroa, assim como manda nas appellações e aggravos ordinai-ios, que fi
quem os il'asl_ados nos Juizos Inferiores , rer~ettendo:-se para os Supe
riores os propnos autos . Assentou-se por pluralidade de votos, que as pa
lavras da Lei no dito verso se h~1V i ão de entender no seu literal sentido 

' da remessa dos proprios autos para o Juizo da Coroa, sem se e~tendere1_n 
aos seus traslados, de que nelle se n:lo falia v a, porque esta Le1 não qmz 
gravar ~s partes com ouus algum, a que antes nã.o estivessem obrigadas. 

• <. 
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Nas appellações pela Ordenação do Li v. 3. o Tit. 70. §·. ~-, .se. mandava 
fazer hum traslado dos Autos, o qual seremettia para os Juizos Superio
res? ficando os proprios nos Inferiores, e o ·mesmo era ·nos aggravos; e 
a d1ta Lei de 1747 não fez outra cousa mais que inverter esta ordem, 
m~ndando ficassem os traslad_os nos Juizos Inferiores , e subissem os pro-
pr.lOs Autos para os· Superiotes; pela razão de não terem as partes· pre
JUI~~ algum nesta mudança, e o exame dos litígios nos proprios Autos 
fac1htar aos Juizes a sua precepção. e exp~dição , com menos demora nos 
despachos .. Nos recursos _porém não havendo Lei, que mandasse trasla
dar os Autos, se não podia entender que a de 1747 no dito verso qui
zesse onerar com esta obrigação aos Recurrentes, sem express11mente 0 
declarar' segu'indo-se do contrario o inconveniente de com .a demora ne
cessaria para escrever os traslados , e com o desembolso da sua despeza 
se embaraçar, e fazer mais difficultosa a expedição dos Recursos, o qu~ 
se deve dbviar, para occorrerem promptamente ás violencias dos Juizes · 
Ecclesiasticos ; prüicipitlmen.te não havendo necessidade, nem utilidade 
attendivel dos referidos traslados, por se rem'etterem os Autos, logo que 
se decide o pon~o dos Recursos, para os Juizes EcclesiasLicos: E para 
não vir mais em d{ .rida, se tomou este Assento, que o Senhor Chanç:e1-
1er assignou com os Ministros, q'ue nelle vótárão. Como Regedor, =5 Gi
raldes. = Doutor Coelho. = Castro. ~-Leitão . = Velho .. = Pizarro. = 
Telles. = Botto. = Mousinho. = Santa Martha. ==? Vieira. = Valle. 
= Godinho. = Faria. ~ Doutor .Mendes. = Màttos.l = V idal. Bandei-
ra. = Ribeiro de Lemos. . - Ferrão. = Moura. · 

· . ' 

No .Livro 2 aa Supplz'caçáo fol. 148., e na Coll. dos 
.Assentos pag. 445. 

*--*<-0>*~ 

A Sua Mag-estade f~z present~ o Doutor Guilherme Baptista Garvo a 
. impossibilidade que tinha pa.ra poder assistir a Cavallq como h e costu
me á execução , que no dia d~ amanhã está determinada fazer-se ao Réo 
que presentemente se acha no Oratorio, pedindo á mesma Senhora hou
vesse por bem , ou permittir-lhe a sua escusa, ou quando isto não fosse 
do Seu Real Ag-1'ado conceder-lhe faculdade para assisiir em Oarroagem 
á referida execução: Ao que tendo Sua Magestade concideração: · He 

'~ervida, que Vossa Senhoria nomeie outro Ministro, para assistir á , di
ta Execução, não sendo do Seu Real Agrado alterar o costume que ha ~ 
de _assistirem os Ministros á Cavallo a semelhantes execuções: O que de. 
Ordem de Sua Magestade participo a Vossa Senhoria, para que assim 
o fique entendendo e haja de e~ecutar. Deos guarde a Vossa Senho.ria. · 
Paço ~6 de Maio de 1733. = Visconde de Villa Nova da Cerveira. = 
Senhor Bartholomeu José Nunes Cardoso Giraldes ~ Andrade. 

No. Liv. 19. da Suppliçáo 1 a fol. 86. 
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Á. o.s 5 d'ias do mez de Junluo de 1783 na presença do Senhor Bartholo~ 
·meu J@sé Nunes Car<il:oso Giraldes do Conselho de Sua Ma:g·estade , e 
seu Desembargador· do Paço, Procl:lrador da Real Fazenda, e Chancel
ler da Casa da Supplicação , que serve de Regedor, se propoz em Meza 
grande , perante os Ministros abaixo assignados , se a disposição do-§. 4 
da Lei de 3 de Agosto de 1770, que para se _luaverem os bens. por vin
culados requer Sentença, q-ue passasse ern julgado., se e~ ta havia de ser 
proferida no privativo Jui?Q, em que se deve estabelecer o vinculo, ou 
se basta>va outra qualquer alcançada, em diverso, que os jul-gue inciden
temente. por virh;;tl1ad0s·. E se venceu pela t:naior parte dos votos , que a . 
teferida _disposü;ão he geral, e não requer que a Sentença seja proferi
da em certo e determinado Juizo; m-as em havendo 8enLença , que jul
gue os bens vinculadgs, com pleno conhecimeDto entre partes legitimas, 
ai_nda que fosse proferida incidentemente, esLava pr~enchida a disposi- . 
ção «!la dita Lei, sem que na fórma da mesma respeite este conhecimen- . 
to e decisão a Juizo privativo; mas procede igualmente, coino nas mais 
Sentenças, pelas quaes se finálisão as contro,versias e contendas, que 
outros differentes, e diversos gbjectos: E para ·não ·vir mais em dúvida, 
se · tomou o presente Assento, que o dito Senl;!.or assignolil e os Ministros, 
que nelle votárão. Como Regedor, :b Gira1~es . :::::: Botto. ::::::: Castro. ;:::: . 
Preto. :::::::: Leitão. :::: Azeredo Coutinho. =:: Silva. ;:::::: A1·aujo e Silva. :=: 
Pizarro. :::::: Ribeiro de Lemos . ::::::: Doutor Coelho. = Mousinho. ~ Vi
dal. ;:::::; Mattos . ::::::: Bandeira. :::::: Doutor Mendes. ::::::: Santa 1\'Iartha. ~ 
Vieira Godinho. :::::: Valle. :::: Lüna. ::::::: Faria. ::::::: Ferrão. ::::::: Telles. 

No Livro 2. da Supplicaçf1o fol. 14 9 vers. , e n_a . Coll. 
dos Assentos pag. 447. 

*--*'-0'>*---* 

J oÃ0 1DE A~M~DA ,.'rener1~e General dos Meus Exercitas, Governaçlor 
das Armas 1 e da Relação , e Casa do Por~ . Eu a RAINHA vos envio 
muito saudar. Sendo-me presente em Consulta da Meza da Consciencia, 
e Ordens, que os Desembargadores dessa Relação, que são Cavalleiros 
Professas da Ordem Militm< tleN_osso Senhor JEsus CHRISTo, se tem es
cusado, de ac0mpanhar c0m os Mant()S da sua Ordem·a soJemne Procis
são do' Corpo de Deos , pelo mo ti v: o de que a mesma Relação não acom
panha em Corpo de Tribunal, o que não era bastante, por lhes ficar 
subsistindo a razãG de Cavalle!Tos, d~ que nenhum pretexto os devia des
obrig-ar : Querendo Eu , que a referida Procissão se celebre com a maior 
solemniqade possivel, e q.ue para ~lla concorra hum Tribunal, e \...!orpo 
tão authorisado, como he o dessa Relação : Sou Servida, que a mesma 
Relação' cqm todos os seus ·Officiaes, que constituem com os seus Mi
nistros o Corpo respeitavel della, acompanhe a sobredita Procissão na-

. conformidade, e no lugar em que acompanha a Casa da Sqpp1 icação a 
Procissão do Corpo de Deos da Cidade de Lisboa; bem entendido po-



1783 B39 

rém, qlte os .Desembargadm:es, que forem Cavalleiros da referidn.- Or_:
dem, posto que hajão de acompanhar a dita Procissão sem os mantos da 
Ordem , por hirem em ·Corpo, e Tribunal, serão primeiro obrigados, a 
se matricularem como- Cavalleiros, corno em demonstração da obedien
cia, que me . devem como Governadora, e Mestra da sobredita Ordem. 
O qtíe me pareceo participar-vos, encarreg·ando-vos muito, de que as
sim o façaes executa:r. Escrita no Pa!acio de Nossa Senhora da Ajuda 
em _6 de Junho, de 1783. == Com a Assignatura de Sua lVIagestade. ::::: 
Para João de Almada. ' ' 

' . Nos JI!Ir;muscn'tos de M Antonio da Fonseca, e d& 
J. de Abreu BaceUa1·. 

*~*t..Gn*-* 
·J •, 

H A VENDo os Senhores Reis ·Meus Predecessol'es accumu.lado · muitos~ 
e gTandes Privilegias a .favor do Hospital Real da Villa das CaJ_das e dos 
Ofliciaes e mais pessoas, que se empTegão no Governo e ServJ~o ~elle = 
.Pedindo-o assim a piedade do objecto que com Real e providente liroera~ 
hdade, foi instituído para soccoiTO dos Enfermos , que a elle vão procu~ 
1·ar o remedio de suas em1fermidades ; E querendo Eu pelos mesmos mo
tivos fazer conhecer aos referidos Officiaes, e pessoas empregadas no di ... 
to Hospital a satisfação que Tenhe do zeio com que se e~pregãt> em tão 
util serviço, na fôrma . que Vi quando com a 1\iinha Real Presença, Hon
,rei, 'e Visitei o -mesiÍw Hospital: Hei 'por bem isemptar dq. Contribuição 
e pagamento da Decima Militar w tGH<los 0s sobrecl-i:tos Officiaes e mais 
pessoas que se empreg··ão na Administração e servíqo do referido Hospi
tal das Caldas; e isto pelo que respeita aos Ordenados, SaJarios, Jor
naes , e interesses que· lhe 'resultão, e percebem do mesmo Hospital , e 
não dos rendimentos dos bens Pi:ttrimoniaes e proprios, que ,a' cada hum 
delle~ pertencer, e a.respeito dos quaes ficará subsistindo, a ohrjg·ação cla 
refenda Contribuição: Tendo a isempção de que Lhes .faço mercê, o seu 
-principio do primeiro de Julho prox_imo seg·uinte em diante , pagando tu
do o que estiverem a·deverem até ao referido tempo, e em que já devem 
achar-se lançados em cemformic1ade do que já se praticou a respeito do 
Hospital Real de São' José , a favor do qual fiz outra igual mercê. O Con
selho da Fazenda o teHha assim entendido e faça ·executar eom os Des
~paehos necessaóos . Palacio de Nossa Senhora da Ajuda_ em 18 de Junho 
de 1783. = Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Registado no Conselho Q,a Fazenda ne Lívro .3. • dos 
.Decretos a folhas 164. 

*-*<P'*_..,._* 
' . . 

~os 3 dias do Mez de Julho de 1783, pelo geúhpr .Bartholom'eu Jo~é 
Nunes Cardoso Gu·aldes de Andrade, do Conselho de Sua Magestade, 
seu Desembargador do Paço Pi;ocurador da sua Real Fazenda , e Chan
celler da Casa da Supplicação, que serve de Regedor, foi novamente 

Vv ~ 
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proposta , perante os Ministros abaixo assignados ; a predsa execução, 
que devia dar-se ao 'Aviso de ~6 de Março deste anno, expedido ' pela 
Secreütrià d'Estado do~ Negocias Estrangeiros e da Guerra, pelo qual 
era a dita Senhora Servida mandar se tomasse Assento sobre. a j ustiça, 
ou null idade das Sentenças, proferidas no Juizo do Criine de Coimbra e 
Relacão do Porto contra os Bachar.eis Francisco Quaresma Franco · e , . ' João Simões de Almeida; visto que se achava nesta Relação o processo 
original da sua culpa, mandado avocar por Assento de ~~ de lVIaio pro
:X:imo com os mais papeis, que respeitão a esta materia : E sendo todo ll 

objedo ele dúvida, se formando-se a dita culpa a requerimento de Hei
tor Gomes, do lugar de Condeixa a Nova, encabeçando-a no roubo de 
hum capote, com assassino perpetrado pelos ditos Réos. na estrada pú
blica, que vai de Coimbra para aquelle lugar, contra seu filho lVIanoel 
Gomes Corrêa, Cleógo Minorista, mas verificando-se pela. prova da de
vassa , que tal roubo e assassino não houve e:lfectivamente, e (SÓ hum co
nato, ou acto proximo de o o:lfen:derem , de que elle se escapou fugin
do; podião ou não os Réos livrar-se ordinariamente no lugar do delicio 
como se de.terminou por Acordão da Rela'i<'o do _PorJ:o de 13 de ,Ag·ost~ 
de 177 4; e sentencear-se nella ; e na ·Meza da,s Ouvidorias do Crime da 
mesma Relação, com pena a1·bitréWiia.; ou se nos termos da Lej de ~o rle 
Outubr~ . de 1763' §§. 3. 0 e 6." devião hayer,-se por nullas estas Senten
·ças. Assentou-se por maior nÚil;!erq de vetos, que sendo estes delictos, 
-como tão O(il~osos, e tão oppostos á ·ü:anquil lidaCI.e pública, mais SE;i\(era-
-me:nte acautelacl.os por especial,prov.idencia da: dita Lei de 1763, exci-
tando a seu respeito ,a obsel'vancia do Decreto de 4 de Novembro de 1755, 
-do A viso de 6 do referido mez , e a dos §§ . 5 e \20 da Lei de ~~ de J u
nho de 17 60 , para que os Ré os dé tão enormes cr imes , depois de eíf.e
ctivamente prezos, fossem. summarii:l. e immediatamente sente111ciados nas 
-Relações; recommenda!ldo, que as âitas Leis se observem literal e exa
·ctamente, sem interpretação, ou· mod:ificação 1 alguma, quanto ao arbi ... 
trio das penas neMas estabelecidas , Jico,l!l porém livre aos Juizes o arbí
trio das provas ; ·para cada hum cle1.1es julg·ar colílllio entender , que ellas 
verificão? ou nãó verti:íicão bastantemente as culpas , para no caso de não 
as acharem pr.ovadas·, o que baste, possão abso1'ver o Réos , que dellas 
·forem argui_dos; iilé nestes tern.1es incompativ·el com a di.tta Lei, em quan
ta prescreve certa fôrma de processar e sentencear esltes delictos, o ad
mittir-se nelle~ ·liYramento ordinatJJio, ap.peHaçã(j) e conde:~mnação arbitra
I·ia por Juizes, a .qaem a mesma Lei derwgolil essa jurisdicção; e vem 
-por conseqtlencia a ser nullas as ditas Sentenças ., como proferidas .em !il.lll

·Jíila formal transgressão da dita L'ei, e .das mais , a que eHa se refere ; e 
que deve remetter-se o process(!) ao Chan.eeller da Rela~ão do -Porto, pa
ra ser novamente sentenciado na conformidade das Leis promulgadas a 
este respeito. E par-a não vir mais em dúvida·, se fez este. Assento, que 
o dito Senhor Chanceller e M inistc(j)s assi•gnarão. Como Regedor, :::::::: Gi
raldes. :::::::: Vidal. ::::: Castro. :::::: Leitão. :::::: Azeredo Coutinho. :::::: Mou
rà. ::::::: Pizarro. :::::: Velho. ::::: Moreira. ::::::: Doutor Mendes. ;::::: Mattos. ::::: 
Ferrão. :=::'· Doutor Coelho. :::::: Lima.. - · · 

No Livro 2. da SuppÚcaçáo fol. 150, ,_ e na Gol- ~ 
le§áO · d(j)s .Assén1es pãg. ~49,. 'J 

1 
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S enclo-Me presente em Consulta da Junta do Commercio destes Rei .. 
nos e seus Domínios, a grande utilidade que tem resultado aos Meus 
Vassallos do augmento-em que no Brazil se achão as Plantacões doAr
rôs, cuja abundancia não sÓmPnte fornece todo o, que, he ne~essario pa
ra o Consumo dest.es Reinos, mas tambem facilita a consideravel extrac
ção que do mesmo genero se faz para differ.entes pórtos Estrangeiros: 
.E querendo Eu animar\ cada vez mais aquella utilíssima Cullurà, em 
beneficio commum, e, do Commercio, conformando-me com o ·parecer 
da mesma Junta: Hei por bem pror0gar por tempo. de outros dez annos . 
a isempção de Direitos ,de entrada para todo o Arrôs ~ qué vier remet .. 
tido a este Reino de qual dos pórtos dos Meus Domínios Ult.ramarinos, 
e de sua · producção, na fórma que se tem praticado nos dois decennios 
antecedentes, que ;Fui Servida conceder para o dito fim. O Conselho da 
Fazenda o tenha assim entendido e faça executar com !JS despachos ne .. 
cessarias. Palaci_v de Quéluz em ·1 de Agosto de 1783. = Com a Ru
brica de Sua lVlagestade. 

Regist. no Conselho da Fazenda em o Liv. 3. 0 dos 
Decretos a fol. 16 6. 

E V A RAINHA Faço saber aos que · este Alvará virem: Que ten
do-se feito hum objecto di'gno da providencia das Minhas Leis a conser
va~ão das Matas Coutadas, em . que se crião as m,uitas Madeira~, que 
se .consomem nos m~us Arsennes, em púb>lico, e particular beneficio dos 
meus Vas.sallos: E ·havende Eu, com este justo motivo, estabelecido nas 
mesmas Leis diversas penas contra as pessoas, que temerariamelilte lhes 
põem fogo, pu que pelos factos, em que são apprehendidas , se julga 
serem lncencliarios; seE~·ão pt'evío o, easo da factura, e ex~ra1cção das 
cinzas das Qqeimadas nas ditas Coutadas, que no tempo pr.esente ·se 
tem visto escanclal·osamElnte muito ·repetidas; applicando-se para Fabri
cas de Generos, que pelas minhas Reaes Ordens se achão prohibidos: 
E tomando na minha Real Consideração o referido caso , pelas nocivas 
consequencias, que delle podem resultar: Sou servida ordenar ao dito 
respeito o seguinte. . 

Mando, fJUe depois da publi·cação deste, toda aquelJa pessCila, , 
que se achar apaljlhando, ou c0nduzindo as cinzas , qlile existirem nas 
Queimadas-, em consequ~ncia dos fógos, seja irremissivelmente pre~a 
por tempo de seis rnezes; havendo-se f}or provado o delicto pelo ~esmo 
facto da apprehensão, para incorrer na dita pena , e na do perd11nen to 
dos carros, ou cavalgadurãs destinadas para a conducção das. mes!l).as 

- cinzas, em beneficio dos Officiaes ~ por quem forem apprehend1das. 
E porque as minhas Reaes providencias se dirigem sempre mais 

a evita r delicos , do que a castigallos : Para que cessem as e:K tracções 
das ditas cinzas 1 que .podem ser offensivas de outros públicos inten,:sses 
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da minha Real · Fazenda: Ordeno a todos os Juizes, Almoxari(es, ~ Cou
teiros, que logo que chegar á sua noticia, que nas Coutadas houve fó
gos, de que resultasseii!, ou pudessem ·ticàr cinzas, as fação immediata
rnent.e cavar , e confundir com a terra, convocando para este effeito os 
trabalhadores ~ais vizinhos; debaixo da pena de suspensão dos seus Of
ficios, se assim o não cumprirem; e r de· serem tidos por Auxiliadores pro
:ximôs das referidas criminosas extracções. 

Pelo que: Mando á Meza do DesembaFgo do Paço; Casa da Sup
plicação; Magistrados .; Justiças, e mais Pessoas, a quem o conhecimen
to deste Alvará .pertencer, que o cumprão, guardem, e fação inteira
mente cumprir, e guardar, como nelle ·se contém, e sem dl!lvida, ou 
embargo algum;' não obstantes qua·esquer Leis; ou Disposições~ que ha
ja em contrario, que todas hei -por bem derogar pa·ra este effei to sómen
te, ·ficando aliás sempre . em seu vigor. E ordeno ao Doutor José: Ri·cal
de Pereira de Castro, f?esem bargador do Paço, e Chancellér NJór nes
tes Meus Reinos, e Domínios, o faç.a publicar, e passar pela Chancella
ria, e envie os Exemplares, debaixo do 111eu Sello, e seu signal, a to
dos os Tribunaes, Ministros, ~ mais Pessoas, a -qun.m se costumao re
rnetter semf)lha11tes Alvarás ·: Regista•ndo-se em todas as partes na . fórma 
do estil0: E mandando-se o Original para o meu Real Archivo da Tor
re do Tombo. r Dado no' Palacio de Mafra, aos 29 de Agosto de 1783. 
= Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

0: , • ... ~ \ ...., .... t ' : 

Regist. na Secretarz"a de Estado dos Neqocios do Reino 
no Liv. VIL das Cartas, Alvarás, e Patentes afol. 
12. , e impr. na Impressão Regia. 

*----*0>*--' * •· 

EU A RA!NliA Faço s~ber.·aos que este Alvará viretn !"Que sendo
me presente em Consulta da Meza de Desemb'argo do Paço a represen
tação que me fez José Osorio do Amaral;, para: haveF de ·ser .restituído 
á nobreza da sua Família, e Casa. lie seus ' Maiores ·, de que f0i desna
turalizaào pelo Alvará de vinte e seis' de ·Maio de ·~nil s'etecentos seten
ta e quatro ·, e a que servírão de objecto algumas daqu~llas desor.dens, 
a que a inconsideraçã@ dos annos ' j~venís leva ordi·nariamente aquelles 
Mancebos, a quem falta hum a regulal' educaqão: E tendo consideração 
a que os traba lhos que se. seguírã0 ao sobredi'to José 0sorio d0 Amaral, 
depois de publicado o refei·ido Alvará, forão, e tem sido taes, que bas
tarião a expiar outros excessos, e que.elles terâ:o prod,uzido no seu ani
mo o justo conhecimento das obrigações, com que deve regular•se: Con
formando-me com o parecer da sobredita Consulta: Sou servida revogar 
o sobredito Alvará em todàs as- suas disposições, 'para que o mesmo Jo.,. 

~
ê Osorio do Amara'} fique restituído á· Casa, e }i'amilia, a que perteFJ
ia antes d0 .referido ~~~ará; e para que p~r. Q.f.feito, d.esta res4lituição fi

que reassummdo o DJrelto de succeder assim ·Flos Vmculos, a que se 
achasse chamado pelas Instituições, e Vocaçõ~s clelles, como nos Prasos 
Fami-liares, que lhe possão pertencer: HaYendo a este-s fins por ab0lido, 
éa'ssado, e revogado o refe1rido A·lvará !de vjnte e seis de Maio de mil 
sete·centos setenta e qmatro, cornb~ se nunca se howvera. public·ado. Pelo 
qüe: Mando á M~za do Desembargo do Paço,. q·!;le s~nqo-lhe:.es.te; , Al\la:-

/ 
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rá 81pres e.n.ta.cl:o~ , de·p.Qis. dé passa·r pela Cfu>a.~~.ellaiia, ·o .faça, cumpt ir, e 
e:Kecutar com as ordens que for~m ne~es·sari.as1. D..ado n a. Villa de Mafra 
em 5 de Setembro de 1783. = Com 'a Assignatura da Rainha, e a d() 
Ministro. " · · · 

lleg.:ist. 'ila.Secret'aria de Bst'ad'@ dos Negocios (lo Reino 
no Liv. VII. das Ca/P.tas , Alva-r;ds , e;. Pàtentes a 

. foZ. 1 o. , e ,Impr. na lnçtpressáo Regia. 

DONA MARIA por Graça d·e Deos Rai nha de P'artugal, e, dos . .Al
garves, d'aquém, e .d'além M.~· r , em AfFica Selilfuora de 'Gu.i.né, e da 
Conquista_; Navegaç'ão, e Colililmereio da · Etbiopia, ·Arabia, Per.sia ,. e_ 
d.a India &c. Faço saber a, vós, Ouvül:or Geral do Gram Pará, que o 
Gover·nador, e Ex-Ca<pitão Gene>r~l desse Estado Jos.é de N apoles TelleS> 

·de Mene~es em C a~ ta de 28 de M ai(/) do presente anno me dêo , col!lta,. 
determinando., sus.pencl.~r as violentas exeeuções, que os Aclministt·ado ... 
res da extincta Companhi~ fazem a Dona Izabel Rodrigües de, Loureir-o 'I' 
e a Dona Es:colastica Lt>o-oarda, e outros, e_xpondo~me os motivos, que 
o i:inhão obrigadm áq ~1ellas deliberações, de_ que me re1netleo Cópias·, e 
de tudo o mais que l1avia áqueHe respeito; e sendo ouv·ido €>s Meus Pro ... 
curadore.s Régios: Fui· servida mandar-lhe dizer,· qu-~ obrou mui to mal, 
ern maNdar suspender 1as Execuções 01rdenadas pelos Ministros cor:~1peten.,. 
ies na. conformidade das Leis, por não ter para is·so .jurisuicção, ou po
der algum delegado, por M.i~, a quem só compete dispensai! as, e · qtle 
quando mui·to, pod,eria só ser median eiro particular para a comvenção, 
e segurança das Partes; Orden'ando-lhe, faça reme.tfer logo os aw tos aos 
Ministros respectivos, para fazerem proseguir as mesmas execuções, de
clarando nullaS', e ·sem e.ff~ito as Portarias a seu respeito, e que désse 
conta; e declarando-lhe, que a Ordem lhe fica~a nota.da. O <fUe vos ,par~ 
ticipo. A Rainha Nossa Senhora o man·clou pêlos Conselheiros do Seu _ 
Conselho Ultram-al'ino abaixo assignados; e se ~assou por duas viâs. A n ... 
tonio F erreira de AzevedCJ a fez e-t'n Lisboa a 3'0 de SPter,nbro de 1783. 
= Luiz José Duarte Freire. ~ .... Francisco da Silva Côrte-Re~I. 

Nos Manuscn'tos de M. Ant9nía da Fonceca, e nos 
de J. de Ltlello Frdre. 

*-*<-O->*-* 

Por ju~tos m~Üv.os que Me for~o p_resentes : Sou Servida Ordenar, que 
na Galilsá gue eorre na Conservatoria Hespamhola, el'ltre partes Francis..
co dos Ries, sua mulher Margarida, Tornei, e Agostinha Felic:iana_ BruN~, 
fiquem sem elfeiti@ os Acordãos d·a Casa da Supplicação · profe-ridos .no ~h- · 
to Pwçesso em data de doze de Ütüubro -de mil seteéentos oitenta e do1's, 
nove de Novembro do mesml:l anno, e vint·e e nove· de Março de mil se· .. 
tece!Íl,~os oitetüa e hes·, e que sem àttenção aos ·..mesmos Ac0.rdãos, fique 
a di la Causa corren.uo na referida ' conserva toFia. O Chancellér da Casa 
da SupJlll4rca'ião que ser-ve de, R.egedol' çJ:el1a ,. o te·riha as!i'irn en tendido e 
\ 

/ . 

-----~--------------~~------~-----r~--~----~--------------~----~--------------
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faça executar. Palacio de Quéluz em 2 de Outubro de 1783, == Com a. 
Rubriea da Rainha Nossa Senhora. 

Regút. ·a foZ. 206" vers~, .e no Liv. 19 da Supplica~ 
ção a fol· 1 o I vers. 

E V ELREi, ·com0 Gran-Prior do Crat€> Faço saber aos · que este AI-' 
vará v.irem: que sendo-me presente" em cons1,1lta da Meza Priora! a dú- . 
vid~ 7 em que ne1Ia se entrou sobre a competenci'a ~o Ouvidor cla Fa~en·-

. da do Meu Gran-Priorado; e do. Meu Provisor, e Vigario Geral para o 
·.conhecimento, e Deci~ão das cauz'as ,, que respeitão ao Temporal dos 
Balios, e .Com!flendadores da qrdem Militar de S. J?ão ·de Malta: Fun- · 
dando-se a dita dúvida, em que tendo nos destriçtos das suas 'Baliagens, 
e Commendas, ' faculdade de nomearem 'Juiies·, quaes se contemplão, 
quanto ao espiritual, os Vigarios Geraes dos seus respectivos destrictos, 

• e quanto ao Temporal, os J ~izes Conser·v!ldor'es, CiJ'Ue nomeassem, . pelos 
Poderes, que lhes . forao concedidos na Bulia c~·rcumspecta do S. P. PIO · 
IV. que supposto padecessem algurna alteração peJa outra Bulia do S. 
P. GREGORIQ XV. forão renovados , ou novamente concedidos pela 
Bulia Inter Illustn·a do S. P. BENEDICTO XIV. Dancló .huns, e ou .. 
1ros Juizes, appellação, e aggravo para a Veneranda Assemb]éa da Re
ligião nesta Côrtc : Na e·vidffncia das referidas Faculdades, não erão 
competentes . para conhecerem das ditas cauzás , .nem o Meti Provisor, · 
e V igario Geral, nem o dito Ouvidor; porejue, sendo só por Mim nornea-

' dos, o primeiro para todo o Espiritual· de> Meu , QiaB-PJ;Íorado, e Com
menqa de .S. Braz , ,de que dá os ' competentes . recursos para a- mesma 
Assembléa; e o segundo, para tudq o que be çoncernente á Faienda · 
do dito Gran-Pri0rado, de quem as partes ... re,correm para a Meza. Prio
ra!: Não podia algum dos ditos Ministros con,hece·l'_.'das sobreclitas eau
zas, sem primeiro' na, fórma das l;i tas Bullas, .se !habilitar com a impre""' 
terivel qualidade de Juiz Conservador dos referidos Balios, e Commen- _ 
dadores, q1,1e elles não tinhão: E fazendo se em tão urgentes circu.mstan
cias indispeosavel, qu.e Eu occoresse com re':ne.di0 prompto. ~pensão, 
em que se achão as drtas Gauza$, com detrrmeoto notavel 'da boa ad·
ministração da Justiça por occasião da referidll dúvida: Me supplicava 
a dita Meza, que Eu fôsse ·servido riomear Juizes Conservadores para a 
Determioa<(àO das · sobred.itas causas pendentés, e que forem pn:>póstas 
de futuro; não sendo necessaria Providencia ,alguma, para as qpe se 
achão decididas de preterítq sem a dita qual1iaad,~, , por lhes· d·arem to
da a juridiéa va·lidade; ,o cost,wme, a boa fé, . e o ~nutuo , con~en,t,iniento 
das partes: Providencia esta, q ne ,_seria' gra·~issima a(')s rnesmos1 Ba)ibs, 
e Commendadores, tanto, p.orque não tem usa~o da •d•i1ta f.aculrlade, por 
cônfiarem a nomeal.(à.Gl da. Minha Real; e~wolha. , co~>no · pot:que da qne Eu 
fizesse, lhes resulta·ia muito <Vanta~osa utilidçtde~l .- . · · 

. ·E tendo· consich::r.açao a -turdo o r.e.fer-ídp, e .á necessidade, qt:le tJa 
de desembaraçar d . p!·&gresso das· di•tf}s .· catJsa:s, le' fazer oe.rtos os J til izes 
na J urisdicç~o:. ~ ue lhes compete parã.d:,c.idillas : . .S_<m ser :r ido,;n~mééir: ··J ui-
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zes Conservadores dos. sobreditos Balios, e Commen~ador~s: .a s.aher nes
ta Côrte, e Patriarcado ao Meu Provisor, e' Vigario Geral Manoel Gô
mes Fet·reira; e para os outros destrictos do Alemtéjo, e mais partes do 
Reino aos clous Vigarios Geraes de Montouto , e da Cidade do Porto·, 
para que na dita qualidade' conheção em primeira rnstancia das cau~ 
13as pendentes, e das mais, que de novo se moverem, e lhes ficão per
·tencendo; dando das sentenças-, e despachos, que proferirem · appella
ção, e aggravo pat·a a Veneranda Assembléa da Religiãb nesta Côrte. 
E este se cumprirá sem dúvida, ou e_mbargo algum, q!,.Jalquer que el-
le seja. · 

· Pelo que Mando á Veneranda Assembléa, Meza Priora], Balios · 
Commendadores, e mais Ministros a quem o conhecimento deste Me~ 
Alvará pertencer, o cumprão, e guardem; fa<:ão inteiramente cumprir, 
e guardar, como nelle he conteúdo: e Mando outro sim a José Ricalde 
Pereira de Castro, Chancellér das ditas Assembléa; e Meza Priora), o 
faça passar pela Chancellaria, e participar aos Balios, e Commendado
res da Religião de Malta nestes Reinos, para que chegue á noticia de 
todos o que nelle sB ·contém. Dado no Palacio de Quéluz aos 6 de Ou
tubro de 1783. :=: tJom a Assignatura de· Sua Magestade, e a do Chan
cellér da Assembléa, e ' Meza Priora!. 

Impr. na Officir!a . de Antom·o Rodrigues Galhardo. 

l, 

r 

E V A RAINHA Faço saber ao3 que este Alvará •\'irem: Que ha
vendo-me representauo Henrique Meuton, e David Suabé terem esta
belecido na Villa de Torres Novas a FabrÍ'ca de Estamparia, com a uti
lidade, q~e he bem notaria, pertendião erigir vinte e quatro Teáres de 
manufacturar ,pannos de algodão , semelhantes aos que se fabricão na 
Gram Bretanha ; pedindo-me fôsse Eu servida conceder-lhes faculdade 
para poderem armar os ditos Teares, 'auxiliando-os ao mesmo tempo com 
os influxos da Minha Real Grandeza, P ' J attenção ás grandes despezas, 
que devião fazer com o refe~i~o esl~beleciment~ :_ E sendo _informada em · 
Consulta da Junta da Adm101straçao das Fabncas ·do Rem9, e Obras 
cle Aguas Livres das utilidades, que podem resultar da erecção da di
ta Fabt·iGa: E querendo animàlla, e favorecella de modo, que prospe
re, e redunde em público beneficio dos Meus Vassallos : Hei por bem 
conceder licença aos sobreditos Henrique Meuron, e David Snabe de 
poderem levantar os referidos vinte e quatro Teares para a manufactu
ra dos pannos ., que declat·ão; e a isenção de Direi tos em cada hum an
no, por tempo de dez, de duzentas arrobas de algodão em rama para 
o consumo da mesma Fabrica, sendo da producção dos Meus Dominios 
Ultramarinos. 

Pelo que: Mando á lVIeza do Desembargo do Paço, Presidente 
do• Meu Real Erario, Casa da Supplicação ; . Conselhos da Minha Real 
Fazen,da, e do Ultramar ; Governador da Relação, e Casa _do Porto.; 
Vice-Rei, e Capitães Generaes dos ' Meus Domínios Ultramannos; Jun
ta do Commercio destes Reinos, e seus Dominios: Desembargadores, 
Corregedorçs, e mais Justiças, a quem o conhecimento d~ste pertencer, 
que o cumprão , guardem, e o fação inteirame~~ cumpnr, e guardar , 
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. sem . embar.go de quaesquer Leis, R~gimentos; De:eretos; ou Resoluções 
em contrario, que todas, e todos hei por bem derogar para este effeito 

. sómente, ficando aliás sempre em seu vigor. E valerá como Carta pas-
sada pela Chancellaria., posto que por ella não passe, e que o seu effei

_to haja de .durar mais de hum, e muitos anrios, não obstantes as Or
. denações, que o contrario determinão. Dado no Palacio de Nossa Senho
_ra da Ajuda, em 13 de Novembro de 1783. = Com .a A.ssignatur.a da 
Rainha., e a do Ministro . 

. Regist. na Sec1·etaria de Eetadà dos Ne_gocios do Reino 
no L1·v. 1. da Junta das Fabricas a fol. 215., e 
impr. na Impressão Régia. 

*- *<C>*-* 

_Sendo-me pres,ente,, que na Repar.tição da Marinha., :não h a Regimen
_to, ·B.~g!l_~arnep~o, ou outra alguma Ordem Minha., qu-e :estabele((a ·a f@,r
ma com que se deve proceder contra as ·Pe-ssoas do C0rp0 M i:litar cl-a. 
mesma repartição, que commetterem algum delicto: Sou Servida orde
nar, q.ue d~Jinquipdo algum dos ditos Mi1itares , . seja prQcessado, e sen
tenciado na confot·midade, que determina o Regulamento das Tropas 
do Serviço de terra, na parte que lhe possa ser app-licavel; o gue assim 
se praticará ell,l quanto Eu não maniiar .dar a competente Providencia, 
e não determiõar o contrario: O Capitão General da Minha Armada 
Rt=>al dos Galiões de Alto Bordo do Mar Occeano, o tenha assim enlen-

.dido, e faça executar. Palacio de Nossa Senhpra da :Ajucla e11U H~ de 
Novembro de 1783. = Com a R-ubrica de Su,a lVla_gestade. 

Irnpr. na Offiâna de Antonio Rodnf;u.es Galhardo. 

*-*..ç,*-llf 

Sendo-me prese,nte a utiLidade, (!}Ue res-uJ;ta a0s Me·us Fieis Vassallos 
da Nav.egação, que louvavelmente fregu·então ; e fazendo-se com este 

.motivo, hum objecto digno da Minha Real A Henção: Sou serv~da ord.e
nar (em quanto Eu não manda1· o c0ntrario) que observando-se sem al
_j;eração nas Alfandegas' dos Meus Reinos~ e Ilhas da rs·ua clependencia 
_a Ordem integral das suas Tar·ifas, as-sim na fórma da percepção , co
mo no valor cornmum dos meus direitos, se c0ncedão nas mesmas Alfan
degas, e Consulados por conta da Minha Real Fazenda as differen tes 
gratifica~ões abaixo estabelecidas , as qoaes c.omeçarão a ter o seu de
vido effe1to do primeiro de Janeiro proximo futuro de mil setecentos oi-
tenta e quatro em diante. Que -todas as Mercad.orias, e effeitos da pro
ducção dos Meus Domínios Ultramarinos, que sahirem para Paizes Es
trangeiros dos Pórtos dos mesmos Reinos, e Ilhas da s ua d.ependencia em 
.Navios de Vassallos . Portuguezes, assim nascidos, como naturalizados, 
sejão gratificados por conta da Minha Real Fazenda com metade dos di
rei los prin,cipaes, que se costumão perceber, sem que entrem nes ta clas
~e os direitos denominados da Marsaria, e os da sob{ogação da clerra-
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ma da Decima; C·om tanto porém, que os .Capitães das mencionadas Em
barcações sejão Portuguezes, e tres partes da sua tripulação. Qae os ge
neros, e effeitos Estrangeiros· descritos na Relação, que • com esta ba'i
xa assigoada pelo Vi,sconde de Villa Nova da Cerveira, Ministro, e Se
cretario de E s,,í.ad? dos N egocios do Reino, sejào igualmente gra ~ificados 
na entrada das M1nhas Alfandegas com o valor de tres por cento , na 
IT!ésma fôrma, e debaixo das Cóndições assima decJáradas. Que o men~ 
cionado beneficio de tres por cento seja concedido a favor do Commer
cio mu t uamente praticado entre estes Reinos, e as Ilhas com as mesmas 
clausulas, e Condições, que já ficão indicadas. Que as fazendas Estran- ' 
geiras, que se reexportarem destes Reinos ern N avins, e outras Em
bárcações Portuguezas, se gratifiquem pelo Consulado da Sabida com o 
prérnio de metade dos direitos, percebidos na mesma fórma, e com as 
Condições assima referidas. Sou outro sim servida ordenar, que se sup
primão do dito dia primeiro de Janeiro futuro em diante todos os direi
tos, que se costumão perceber nas Al'fandegas· dos Pórtos Seccos ·sobre ~ 
quaesquer mercadorias, e generos, que se transportarem por terra pa
ra os Domínios Estr.1ngeiros, sendQ porém da classe daquelles, que ti
ve~em dado entrada nas Alfandegas d,os }Jórtos destes Reinos. E para 
que. esta Minha Real Disposição, e Mercê tenha prompto effeito em be
neficio dos Meus Vassallos: Ordeno, que logo que por, parte dos Despa
chantes se tiver satisfeita a porção integral, que me fôr devida de Di
reitos, lhes sejão entregues a titulo de Donativo da Minha Real Fazen
da as Quotas proporcionaes assima estabelecidas; de cujas deducçõe~ se 
abrirão n.o mesmo acto os Assentos competentes.· E Determino outro sim, 
QUe nas Alfandegas dos Pórtos Seccos se conserve sempre inalteravel
mente a mesma ordem de registo, para que em todo o tempo me possão 
ser presentes assim o ntimero, e quali~ade das fa?Jendas exportadas, co
mo a importancia dos Direitos perdoados. O Conselho da Fazenda ·o te
nha assim entendido, e faça executar c0m as ordens necessarias ; com 
àeclaraç~o porém, que as referidas gratificaC(Ões não terão lug·ar nas Al
fandegas, e mais Estações, nas quaes se acharem contratad.Qs os Direi
tos,. que ~e. costmnão .perceber, em qua~to se não acabar o tempo das 
mesmas Arrematações: .E no caso de se proceder a povos Arrendamen
tos, o dito Conselho da Fazenda forma~á as Coódições com a declaração 
necessaria, de modo que os Anemat:.: .tes tenhão sempre hum pleno co
nhecimento desta Minha Real Determinação a favor da N~.vegação Por
tugueza. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 25 de Novembro de 
-1783. = Com a Rubrica 'de Sua Magesta.de . 

-
Relação dos qeneros Estran,qeir-os , sobre, os_ quaes se deve conceder a com-

mutação de tres por. cento de Direitos de entrada a favor da Nave
gaçáo Porlugueza. 

Ferro em bruto .. Alcatrão. 
Aço. Resinas. 
Canhamos. Mastros. 
Linhos. .., Cobre -} - b 
Linhassas . Chu·n;bo por o rar. 
.Pêz, Folha de Flandres. 
Breu. -· s.· Aduella. 

Xx 2 

I 

/ I 
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Cinzas potassas, e vedassas. 
Carvão de pedra. 
Estanho em bruto. 
Barril h a. 
Cê bo não obrado. 
Rheubarbo, e Quina. 

1783 

Car.nes de vaca salgadas para uso 
da Marinh.a. 

Sedas em rama. . 
E algumas drog,as · de tinturaria, 

que não haja nas Conquistas Por
tuguezas. 

Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 25 de Novembro de 1783. 
- Viscõnde de Villa Nova cla Cerveira. . 

Impr. na 'Impressá@ Regia. 

·-l!<t.Q->lli-* 
.. ) 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que ha
vendo prohibido, pelo outro Alvará de 7 de Novembro de 1770 a entra
da liles,te Rein<i>, de tdda a lcmça de Paizes ~strangeiros , . á excepçào da. 
-que viesse da Indtia, e da Cbi1na em Navios •de 'Proprietar'ios Portugue
zes, com I? fim de facilitar a extracção, e consumo da Jl ~uça , manufactu
rada nas F abrjcas est'abelecidas, e que se houvessem de. est ab e]f' cer no 
mesmo Reino; e. seHdo informada, ·que a introdacção da louça ~ma
Téla de hglaterra não p@de causar atte•ndivel empate á lol'lça rias Fa
bricas Naciouaes , porque o uso commurn , qtl!.le della se fall, lhe se
·g ura a su-bsistencia 1 do seu CGnstllmo : Hei por bE>m, em quanta nas 
Fa bricas deste Reino se· nfio m·anufacturar · louça amaréla semef·hanLe 
a d e Ingla terra , permittir daqui em diante· a entrada da refe-rida lou
-ç_a da q uelle R eino, paga,;:1do nas· AJ.fandegas ', onde ·sé c-le-spaéha1·, ós di
r e itos que1 forery_1 es tab;ffecidos 1na Pa•ID'ta, (i}tle tenho maro•daJo obser.var a 
est e respeito, e regulando se á proporção d elle$-, os que houv <'r érn de pa
·gar as ·Outras peças, que se •não a-chà're r.n de.ol a Fadas na mesma Pauta, 
·a qí.la1 se1!á com esVe :assigBacla ·pele> ~7 isconde d·€ Vidla N-oVJa ·Ua' Ce rv.ei
"l'a, .M inis•lro, e 8ect~ta.rio de E stado dos NE'g{}ci os do ;R eino : Revogan
do ao dito fim o mé~ncionado Alva·ní de 7 de N ovembró de ·17 "1 0, nfl par
t e que obsta a ·es t a M inha Real vet erminação' ficando quaJÜO ao mais 
-em seu vigor. 'E H ei 'outrosim por bem p1ohÍbir t.odos os le~ l dameutos 
da mesma ·louça•, s·ein erilDal'go do" que. s-e acha disposto nos dapitlil lGs l 22, 
e 125 do Fora! da Alf<.ndega· ~a Cidade de Lisboa, na iden'tica confor
midade, em que por Alvará de onze de Deze mbro de 1780 forão nega
dos a favor da Fab rica dos V idros. 

P.elo que: Man_do á· .Meza do Oesembat·go -do ,Paço ; Pt·esi.dent.e 
do Me u- Real Era rio; Casa da· Supplicnção , · C"'mns·e l·hos _da Mii1ha Real 
Fazenda , e · U lt rnmar , Sen-ado '-cla ' Can1ar.a, Governador da Relação, e 
Casa do Por lo, Vice-Rei, G overna;lores, e Capilães G {:' neraes dos Meus 
Dom ínios Ultr a marinos, Junta elo Commercio destes Heinos, e Sf'Us Do
mínios , JL!uta da Admini·stra~ão das Fabricas do R ei.nó ;·· ·e • 0bn~ de 
AgJHlS L i vres , e a todos oslVIini~tros, Justiças, emais Pessoas, a9uem 
o conhecime nto des te Alvará pert enêer , que o cumprão, guardem, e 
faç ão in l eirarl,lente C1UlllpriT ,, eig i:J~ardar, sem dú"ida, ou em):>argo atl•gum, 
n:.i o obsta ntés quaesqu e r 1.eí1sÇ Ordens, ou D ispos ições em ·oontrario, 
q ue todas Hei rr0r deroga 0as •r para es te f' tfeito sómen le ~ E ~ valerá como 
Carta passada pela ChancellaÍÍ a , ainda que por ella não passe, sem em-
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. \ ' 
ba-rgo· dé'JJ 0nl-en:aç-&o~ rqué 0 · eonirar\0• <le.termina. Dad9 rio .Palacio de 
N<!>l>.sa. Senh<Ha ~ª :.Aj;:u!ila: e.m 10 cde Di€zembro de ·1783. ;:;:::::: Cóm a As-
sigoatura, da Rai nha, e · a do Minist:ro. · 

l f'f "'• • ~ , 1 

, \ , ) "' ,• l .· · R~.r:;í'si. ,·_rJUJL .Seàetarz'a de Estado dos Neg.ocios do Re·ino 
·• ·Jr · il , ,. . (fi;O Lilvn~ ';' Vil!. .das f;artas , . Alvarás, e Patentes a jol. 
·1 i.r.·: .• 22. ~v~rs. , . .-_ . · 

I; . • I t. ! .. ~ ·• "J} . ... ~ . 
. 

Pau.ta dos .Preç.as, por-que deve -se'l: avah'ada a louça amarela .de lngla ... 
_ terna•; pat.a fiJUe·, ·conforme as · @rdeiXlS de Sua Mage$lade, 'se faça a 

: · · eonta: aCJ.s ,direitos, 'que deve pagar. 
f"' , I. ~ i' ' • 0 'r J' o : '-" : I ; r ' 0 

• } J\ ··~· - . ,' 1 )~ t·• ; · . • ' , l 

Jogos· de .. ,m.ez.a . .do.tirados, -de trezentas ~peç.as é a da jogo. ' 
Ditosd:i-zus :arnar{'lGs.l·•· - ·- -: - - - . ..... - - - "" - - - -
Dite~s :dour~diDs ·d€ duzfHrtas peças ... - .:. --· - · - -
Ditos lizos -amareJos ~ . ,1- · !- · - - - · - ,_ ·- . , . - - - , - . "'= 

' Ditos para chá dourados de cem peças. ~ - - - - - -
D i tos _,)~j,z@s '..3mareJos .. ~~· . :. ' . .: - · - - . - - -
Pitas .doJ;Irados de 'sincoenta a~é sessenta peças. ,.., . -
Ditos Jizos amarelos. ~ - - - - - - - - -
Ditos de pra·tos compridos de cinco em jogo, de hum até cin

co dourados. - - - - - - -
Ditos l1izos amarelos.- · -
J>ratos de guardanapo dourados a duzia. ~ 

~ Di tos lizos amarelos. - "'~ - -

.-

1.50 _$ 00@ 
,9:B$QOO 

12<il_$00(i) 
80.$000 
J 6 _$ 000 
IOg$000 
l2JOOO 

8$000 ' 

s.$ooo 
6$ 000 
l$800 
1$200 

A' pràporção destes ·preços se devem regular as mais peças, que 
não vão declª'radas nesta Pauta. 

r 

Palacio de Nossa Senhora d·a Ajuda emJ o d'e Dezembro de 1783. 
- Visconde de Villa . Nova da Cerveira. ' . 

Impresso na Impressáo Regia. 

A O$ 20 dia~ do mez de Dezembro de 1783, na presença do Senhor 
Bartholomeu José Nunes Cardoso Giraldes de Andrade, ,do Conselho de 

. Sua Magestade, seu Desembargado!' do Paço, Chancellér da Casa da 
Supplicação ,1 que set·ve cle Regedot· das Justiças, em Meza grande, se' 
JHopoz em dúvida, -se havendo sido confirmada j'>O.c._ dous Juizes hum-a Sen
tença, que subia por AggTavo Ordinario, na conformidade da Lei, bas
tarião os votos do.s mesmos dous Juizes, para se dizer venciJo o r_ece
bimento dos Embat·gos, oppóslos á Sentenç a confirmatoria . E Ecle~edw-se 
por maior número de votos, que posto que em outro tempo ma1s com-' 
mumente se observasse a prcictica, attestaçla pelo Senaqor Manoel Lo
pes de Oliveira n_a Nota, que transcreve o Repetorio Tomo_ li. , v·erbo . 
R_evogar ~ paginas 321, Litera B, de ve ncer -se por dous Juizes a sobre-.. 
dita Interlocutoria; comtudo, por i,ssomesmo qQeaquellê Estilo u.ão era 

/ 
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inconcusso e itwariavel, nem se achava autorisado cot:n os requesitos ~ 
que presereve a Lei de 18 de Agosto de 1769 no §. J4, e que a nenhu
ma outra causa se propunhão os dous Juizes, quando se conforma vão no 
dito recebimento, -que a revogar a Sentença, a que os Embargos forão 
oppóstos, devia nestes termos observar-se a clara disposição da o-rdena
ção do Li v. 1. Tit. 6. §. 14, que e.xpressamente . determina, que nas 
1 oterlocutorias, que forem tendentes a revogar, sejão necessarios tres 
Juizes conformes, cuja disposição,. sendo geral e indistincta, assim mes
mo devia en.tender.se, ou a dita Interlocutorfa se proferir-se antes, Oll 

depois da Sentença confirmatoria. E sendo este o Estilo, que de longo 
tempo se observa, tanto neste Senado, como na Relação do Porto, es
te devia prevalecer, como coheren te .á Lei, sobre cuja au tboridade n'un
ca póde prevalecer Estilo, que lhe seja contrario: E para não vir mais 
em dúvida, . se tomou ~ste Assento, que o dito Senhor Chancellér com 
'Os ditos Ministros assignárão. == Como Regedor. = Giraldes. = Vida}. 
== Leitão. =· Betto. == Doutor Coelho. = Monteiro. = Bandeira. = 
G~ma. == Padrão. = Vieira. = Valle. = Ferreira Castello. = Mat
ta. = Nunes. ::::::; Mattos. = Torres. = Godinho. = Ferrão-

.. 

l 

No liv . .19 da Supplícaçáo a fol. 152., e na Coll. dos 
Assentos a pag. 4 51 • 

I ' 

' l 

r 
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ANNO DE Í784. 

Por quanto havendo por Meu' Alvará de 6. de Outubro da anno proxi.;; 
mo passad0 dado providencias sobre a confusão, em que se acnavão as 
Camsas perteacentes ao espiritual, e temporal clos Balios e Cortunendá.:. 
dores da Sagrada Religião de Malta, tornando dêllas conhecimento em 
primeira instancia, e segunda, Jt:lizés que não eí:ão os competentes na 
fórma das Bmllas da mesma Religiãà, nomeando nà boofü'rfnidctde dellas 
em primeira instanciá os Vigarios Gei·aes dos respectivos destrictos na 
qualidade de Juizes Consetvadores, que Fui Servido declarar-lhes, pá
ra conhecerem de todas as causas, que se achassem pen·dentes, ou de 
novo se movessem, dando das Sentenças, que proferissem, àppellação 
parà. a Yenerand4 .Assemblêa: sendo-Me porém presente, que tinha en
trado em dúvida, se esta Minha Rea-l Deterinióaçãe se ha:via ·entender 
tambem das Causas, que antes do dito Meu Alvará se ach·avão J.á: jul
gadas em segunda instancia; posto ~ue não fõsse a competenté, e se 
acha vão ainda ,pendendo por embargos: querendo fa•zer cessar a dita dúd 
vicla., e tendo eonsideraçãa, a que nã0 póde ques~íenar-se sobre a vali- ) 
dade dâs ditas seiltenqas, por lha darem por difeit0 a boa fé, e costu-
me, e o mutuo consentimento da~ Partes: declarando o referido Alva-
rá,. Sota Ser·vido ordenar, que todas as causas, q·ue se acharem nos so
breditos termos sejão remettidas para a Venerand~ Asse1nhlêa, para neJ .. 
la serem ultimamente determinadas ·no estado em que se acharem, co~ 
mo fôr de jasüç-a. A mesma Veneranda Asseinblêa o tenha assim en.: 
tendido ~ e f.aça execata·r: l)alaeig de Nossá: Senhcl'rá da Ajuda em 1 J1 
de Janeiro de 1784. = Com a Rubrica de Sua Magestade. 

' Nos manuscrüos de J. de Mello Freire .. 
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*-*<.O>*-* 

Eu A RAINHA: E como Governad0ra, e perpétua Administradora, 
{)Ue sou do Mestrado'· Cavalleri.a, e Ordem de Nos~o Senhor Jesu Chris
to. Faço saber aos que este Meu Alvará de Declara~ão , Constituição, 
e Providencia virem: Que subindo á Minha Real Presença em Consulta 
da Meza da Consciencia, e Ordens as justas representa~ões do Senado 
da Camara da Cidade do Funchal, a respeito da desordem, com que o 
Bispo daquella Diocese jubila, é dá licença para se ausentarem do exer
cício das suas Prebendas, alguns Capitulares da Sé; e do abuso, com 
que reputa simples todos os Beneficios das Collegiadas, que por' sua na
tureza são obrigados á cura de Almas, deixando-os servir por Economos; 
e consentindo que os Proprietarios, sem servirem, desfrutem ociosamen
te em suas casas parte do rendimento dos mesmos Beneficios, de que por 
esta culpavel deserção devem ser privados: As informações, que a mes- · 
ma Meza mandou tirar pelo dito Bispo, e pelo Governador Capitão Ge
neral das Ilhas da Madeira, e do Porto Santo sobre os referidos factos: 
As duplicadas averigua~ões de que encarregou o mesmo Prelado, e o 
Corregedor da dita Cidade da natureza daquelles Beneficios: Os reque
rimentos que a este respeito fizerão. os · Beneficiados proprietários ; e as 
respostas que sobre tudo deo o~ Procurador Geral das Ordens: Me fui 
:presente, eplenamente verificado peLa mes{il,a Consulta: De huma parte 
a incompetencia, e falta de jurisdicção, com que o dito Prelado conce
as indicadas jubilações, e licenças: E da outra o absurdo, com que tem 
consentido, e ainda apaixonadamente sustentado, a deserção dos sobre
ditos Beneficiados, com indesculpaV'êJ erro de. Direito; pois sendo os re
feridos Beneficios Curados estabelecidos pelo~ Senhores Re is Grão Mes
tres, Meus Augustos Predecessores, para Ajudadores dos Parocos, e as 
suas congruas para este fim, consignadas na Minha Real Fazenda, e ac
crescentadas diversas ve~es, em attenção ao trabalhoso Munus -Paroquial 
que exerci tão, de que os Prelados, sendo infon:nant~s, atteshárão; obri
gação tão notoria, que para cobrarem as mesma's congruns, lhes he pre
ciso mostrarem que a cumprem p:.>r atlestação dos Vigarios , requeriua 
pelos Alvarás Régios, e até pela Constituição do Bispado, não podia dei
xar de conhecer o Bispo serem Curados estes Beneficios, e que nelles 
simultanea ., e cumulativemente concorrem todas as qualidad'es requeri
das em Direito, para não poderem ser contemplados de outra natureza; 
antes devia promover a sua observancia, e nunca prostergar a mais im
portante, e sagrada obrigação de seu Ministerio, em contempla<(ào da 
temporal regalia de os nomear como simples em quem lhe parece, sem 
exame, nem residencia; privando as suas proprias ovelhas de t,antos PasG 
tores, que com facilidade, e abundancia lhes ministrem o pasto espiri
tual. 

E querendo acudir com o Meu Supremo, e A !to Poder á total ex
tirpação ,dos sobredites abusos, destrwctivos do verdadeit·o espírito, e dis
ciplina da Igreja, e diametralmente oppostos ao serviço de Deos, e Meu, 
e ao bem das Almas daquelles D iocesanos: Não só como Grão Mestra 
da Ordem de Christo, mas tarnbem como Rainha, e Senhora, Protec
tora àa mesma Ordem, e das suas jurisdicções, comJOlidadas , e un idas 
á Minha Real Corôa: Hei ·por bem, e me praz, qt{ero) e 9-e minha de 4 
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liberada vontade occi:írrer áos referidos respeitos êom as providencias se": 
guintes. . · 1 . . 

' Quanto ás licet)ças: Declaro i' que o Bispo do Funchal não pôde 
per si só jubilar as Oigrnidades, e . Conegos~ ou dar-lhes . licença, nem, 
aos Viga rios, e Benefiaiados para · deixarem de residir , ou se ·ausentà
rem, por serem todos pagos pela Minha Real Fazenda, apt·esentados por · 
Mim, epleno Jz.we .da dita Ordem, não com P'adr:oado simples, mas com 
jurisdicção ordinaria. · 

Permitto, que tend@ qualquer dos' ditõs causa justa para . se lhe 
conceder licenqa, a Prelado lha possa · conceder por certo , e limita do 
tempo; mas não poderá Slilt>tir etfeito, nem vencerá com ella porção .ai-" 
guma de congr.ua, sem primeiro· ser confirmada pela l\1eza da Conscien• 
cia, e. Ordens. . , ' 

A pprovo o que o mesmo Tribunal justamente determinou por Pro .. 
visão de tt·eze de Fever.ei:ro 'de; .mil se'tec.entos sessenta e oi'to, mandao~ 
do q1ue não se pagassem as eongruas aos Capitulares, e Benefici-ados au-
sentes sem a referida licenca. . 

E quanto aos .Benefidios das Coll.egiadas! Declaro, que . todos são 
Curados; e os B'eneficjádos ,' que nell_es. estão, e forem provídos, obriga
dos á mesma' real~ ~ e íorma·t reside11!Cia . ., ~ que por Direito DiNin.o estã_o 
adstrictos os Parocos:, , ~e·, que são adj,QAadores na cura das Almas, um
co objeçto para que f0rão instituídos. ' · 

Declaro outro sim, que todos .devião ter sido~ __e devem set pro
vídos, em Presbyteros por concurs.os . rigorosos de exarn~s ; e que os ac
tuaes, que o não forão :nesta confo~trnidade, estão nuHàmente pwvídos, 
e os seus Beneficios, vagost' .... _ . , . . 

Por effeito ·da Mi01ha ,AtJgtl'slt a .P.iedade: Fa~o .mercê aos rnes~o~ 
B eneficiados a~~uc~es de ps c:.:ón~~rvar . nos ditos Beneficios; .com a condi~ 
ção porém, de que todos serão examinados perante o Bispo, éomo o de
vião ser, ao.tes de sere'm provídos.~ rec0lhéndo-se logó indefectivelmente 
ao dito Bispado tqd()s os , que estiv~~em ausentes delle na primeira em~ 
barcaçã? qu~e · .rrq.rtil' do por·~g desta .Çidade para q s.ob,red.ita Ilha, depois 
da pub!Jcaçao d.es.te A~vara. . , . . . , . 

Por quanto alguns desses Beneficiados serão ,ai.nda Menoristas, 
e Tonsurados: Mando, que logo se odenem de Presbyteros dentro do 
termo prescrito pelo Concilio de Trento; cujo termo lhes presmitto , e 
concedo por méra graça, sem embargo de serem izentos das disposições 
do mesmo Concilio os Beneficios das Ordens: Ficando privados dos que 
possuem todos os que não se mostrare-m Ordenados, logo que finde o di
to termo 1improrÇ)gavel ,_ assi~n ·Como iodos os qqe não comp~recer.em a. 
exame, ou não forem neJl~ ~:~pprova,do~ na fórma ~obredita: Cujos Bene
ficios de. hu-ns, e de out1:os .porá ~ rBispo a concurso se).'Il demora de tem
j)O, ;par; a .se 'prqverem!., , irl.~~ener;~def)te, iie, outra alguma fqnnaliclade. 

lVJ!lqf.!.o }i Jynt:a rHfl r.lYLiD-ha Re~l Fa~~.nd~ .d;a I1qa ,da Madeira ntlo 
pag1,1e_ ao . Prioste . G,et; al. , doÇabid~ . a congr,ua de qualque_r .. Capi~ulàr, 1ue 
estiverjgJüLa9~ r._e lo :~ispq, .O!J aus_eQ,t~L cqm ~jcénça ~elle, sem q.ue he 
apresente primeiro confirmação da mesma jubilação, ou licença pelo so
bredito Meu T~ipuna~; e , que. q(\ mesma. sort.~ não faça pagamento aos 
Vigarios, e Benenci"a-dus ausentes, que não mostrarem a mesma confir
mação: Accrescendo para a M'inha Real Fazenda assim as congruas de 
h uns, e outros, como as de todos os que pessoalmente não tem residido 
nos . s~us BeMficios_ dó! d-ªta .da sobrediti!..J?rovjs,ão de .treze de .~Fevereirq 
de mil setecentos sesse'ata e oito até o pres.ente, por nã9 ·terern direito 

''Y . - y 
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algum .ao pagam~nto das :mesn1as congruas, que lhes forão assignadas 
para os destinados fins., e ?brigações, que não curnprírão. . 

E para que a dita Junta exactamente observ-e esta Mmha Real 
Detenninaçã'o : O Marquez de Angeja, Meu Min~stro de Estado, e Pre
sidente do Erario Regio, lhe expedira na conformidade sobredita as or
deNs :Flecessar~ias: 

-Pelo que: Mando á Meza da Consciencia, e Ordens; Presidente 
dó Meu Real Erario; Conselhos de Minha Real Fazenda, e do Ultra
mar; Governatd.or .Capitão General das lhas daMa<!leira; e do Porto San
to; Junta da Minha Real Fa;zenda das mesmas lihas; Bisp@ do Funchal; 
Senado da Camara da mesma Cidade; ,e a tocl:os os Desembargadores, 
Corregedores, Provedon·es, Ouv-idores, e Magistrados d;estes Meus Rei
nos, e Domínios, a quem o conhecimento deste Alvará de Declaração, 
Const~tui~ão, :e :Providencia pertencer, que o oumprã0, e guardem , e 
faç,ão eU:mp'L·ír, e glUiarda>r com in~teira, e inviola<vel observanci"a, sem d~
V•icla, o"á~ emtbarge> a~gm,tn, quailquer que elle seja; não obstantes <fl'Uaes
quer Leis, Regimentos, Alvarás, Resoluções, Costumes, e Sentenças, 
qu·e sejão em c<mti··ario J porque oodas, e twos cl.err,>go em fórma especí
fica, come se deíJJI.as, e delles .fiz-esse especial m~nçâ~. E .ao Doutor João 
tle Qliveira Leite ·de Ball-rt'ls, db Meu Conselilm , Desembargador do Pa
ço, e Cha:b.~eUer dias :Ord~-s, Ord'eno, que o f~ça _publicar na Chancel
lm·ia: E que remetta os Exemplares deHe impressos debaix0 do Meu 
Sello, e oou sig·nal -a t<l>íllds os Túbunaes , Corregedores das CDmarcas , 
e mais Ministros, a ·i:J.ue se costumão remetter seme1hantes Alvarás. E 
€ste se 1reg·-islflarrá na mesma Ghancel1lal\ia, e em todas as Camaras das 
Ilhas , e Dominios Ultramarinos ; e o Original se remetterá para-o Meu 
R·ea1 Archivo da Torre d0 'fomho. Dado em Lisboa aos 15 de Janeiro 
de 17-84. ( 1) ~ :Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Por Resolução de Sua 1Jt1agestade de 2 de Novembro 
de 1 7 8 3 , toma-da ff!1 Censulla áa Meza da Con$
âenáa, e Ordens. Registado na Chancellaria da 
Ordem de Christo a fol. 71 vers., e impr. na Im-

... R"' \ pressao e;gw. ' . 

*-"~*-* 

O 'friouual d~ Senado da Cama:ra, Ordena que os Juizes e Escrivães 
dos Julgados, de •hoje em diante não lancem Coima alguma pertencente 

, ào Reguengo, e Terras da Serertissima Casa de Bragança, em quanto 
o mesmo ··râbunal não mandar o contrário; ficand.'ú em quanto ás mais 
Terras, tudo em seu vigor, nafórrna declarada na Lei novíssima, e Re
gimento dos Julgados, que inteiramente se ebservará com a maior yigi ... 
lancia. Lisboa \21 de Janeiro de 17'8-4. = Manoel Rebello Palbares. 

Impresso ·r~a Imp1'e$sáb ·Siluiana. 

(1) V"id. ·o Alvará de 11 ae 0\ltt!bro de 1786, 
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E U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que sendo.., 
me presente o ach1al estado da Companhia Geral das Reaes Pescarias do 
Reino ·do Algarve; e attendendo a que pela primeira Condição, com que 
foi estabelecida a dita Companhia por doze annos, se declarou que po
derião ser .prorogad0s por mais seis , quando assüu conviesse, e Eu hou-

. vesse por bem concedello: Conciderando ão mesmo tempo as utilidades, 
que da mesma Companhia se tem já seguido ao bem público, e em par
ticular ao Reina do Algarve; as quaes naturalmente podem fazer maior 
progresso com a regularidade, e extensão das mesmas P,escarias , que 
consequen.temente augmentarão o Commercio Nacional: E que1·endo con
tinuar a todos os meus Vassallos este beneficio : Hei por ·bem prorogar 
o termo da dita Companhia por mais seis arinos, que hão de ter princi
pio no primeiro de Janeiro de> anno de mil setecentos oitenta e cinco , e 
acabar no ultimo de Dezem.bro de mil setecentos e noventa, para se con:.. 
tinuar a duracão della debaixo da 0bservancia das mesmas Leis, Privi
leg·ios , Alvar'ás , Dispósições , e Ordens , por -que actua]mente se acha 
governada. 

Pelo que: Mando á Meza ,do Desemba1•go do· Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Casa da Supplicação; ConselhGs da Minha Real 
Fazenda, e do Ultramar; Meza da Consciencia, e Ordens; Governador 
da Relação, e Casa do Porto; Senado da Camara; Junta do Commercio 
destes Reinos, e seus Domínios; Governador, e Capitão General do Rei
no do Algarve; e a todos os Desembargadores, Corregedores, Juizes; 
Justiças, e rriais Pessoas, a . quem o·conhecimento deste meu .Alvará per
tencer, que o cumprão, e1 g·uardem, e fação cumprir, e· guardar intei
ramente, como nelle se contém , ' sem dúvida, ou embargo algum; e que 
valha como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não pas
se , e o seu effeito haja de durar mais de hum , . e muitos annos ; não obs:.. 
tantes as Ordenações em contrario. Dado em Salvaterra de lV[agos em 
b de Março de 1784. (1) Com a Assignatura da Rainha, e a do Minis
tro. 

Registado na Secretar·ia de Estado dos Negocios do 
Ràno no Livro 1.0 da Restauração das Pescarias, 
Marú1.has, e Comme1·cio Marítimo, e Te1-restre do 
Reino do Aigarve afol. 200. c 1"mpr. na .Impressão 
Rlgia. 

DONA MARIA, por Graça de Deos , Rainha de Pol'tugal, e dos 
Algarves d'aquem, e d'além Mar em Africa, Senhora de Guiné, e 
da Conquista, Navegação, e Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, ___ ,_, ____ _,___ 

(1) Foi prorogada a Companhia por mais de 10 annos pelo Alvará de 16 de Ou; 
tubro de 1794. 

Yy ~ 
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e da India, &c. Faço saber a vós Correg·edor da Comarca. de . . . .. que 
Eu Fui Servida por Minl~a Real Resolução de 19 d~ Fevereiro do pre
sente anno, ~oma~a em Consulta de J?esembargo do Paço, Ordenar, que 
em quanto nao baixasse o Novo Reg-Imento, . que tenho mandado fazer 
sobre os Salarios, que devem perceber os Officiaes de Justiça, se con
,servassem a estes os usos e costumes rasoaveis-, eín .que se a.chão d.e lon:
go ietnpo a respeito da percepção dos ditos Salários: ·E Hei por be1u ad
vertir-VQS, que deveis primeiro examinar, .quaes são os usos, e costu.
rnes , para assim o declarardes aos Inesmos Oificiaes , com a cominação 
de que serão castigados pelo excesso delles , nãp só com a resrLit.uiçãG do 
que levarem de ma]s, mas cmb as otltras :p>enas , que mereoe1iem ., regu
ladas pela J!laior ou menor quantidade de excessos: Pata o que Hei ou
tro sim por bem, e vos Mando, que sem perda de te.mp<9 formeis na re
ferida conformidade o dito interino Regulamento, o qual participareis a 
-tGdos os . Juizes da voss~ Comarca, assün 01:dinados, como de Fóra, e 
.'dos Orfãlils, daNdo-me com e.He conta pela Meza do Desembargo do Pa-
ço sem suspensão da sua execução, ó qual com a.referida Conta será en
tregue a Jose Fredm·ico L udovice, Escrivão da Minha Camara na sob:ne
dita Meza. Ten..de-0 assim entendido, e fazeii:-o exe~utar . A RAINHA 
-Nossa Senhora o manclou" pelos Ministros abaixo assig.nélldos , seus Con~ 
selheiros e seus Desembarg-adores do Paço. Escrita em LisbGa em U de 
Março de 1784. (1) =Com a AssignÇJ.tura dedous Desembargadores do 
Paço. · · 

. Nos manuscritos de :ll!f. Antonio dfJ Fm1seca. 

DwGo IGNAcro DE PINA MANIQUE, do Comselho de Su~ MAGESTA .. 
.DE , Intendente Geral da Policia da Corte e Rein.Gl, e Superin'ilente -Ge
ral dos Contrabandos, e Descaniinhós dos Reaes Direitos !lilestes Reinos, 
e seus Domínios, &c. = Faço saber a todas as P-essoa:s, que quizerem 
introduzir nesta Corte Carvões, e Lenhas pM·a o forneCii.mento dos Mo
radores della, o pocilerão fazer sem irnpediment<!> algmN, pagando sómen
.te 'os Direitos de.vidos , com tanto porém que as saccas , em que forem 
conduzidos os mesmos Carvões, t0nhão o Padrão da Cidade, e não .ex
cedão a taxa, que se acha estabelecida por Postuta do Senado; e outro 
sim ordeno que as C.0mpanhias da Descarga, e carr(j)t@ não se excedão 
em levarem mais do qm~ lhes he permittido, seg·undo as Ordens, e Re
solur~ões, tantGl os que são obrigados a descarregar as Embarcações, que 
iransporü1o 9 mesmo Carvão, eo.mo aquelJes, que o carregão para ca~a 
das Pessoas, que comprão para o seu fornecimento; ficandQ responsavms 
os Capatazes, e Sotas da mesmas Companhias a responderem pelas suas 
Pessoas , e b_ens por toda a pená peeuniaria , que se imposer aos 
Transgresso~es, não tendo estes por onde .a satisfação; e a terem seis 
m ezes de pnzão : _E para que chegue á noticia de todos 1;nandei ~ffixar o 
presente, que vai por mim assignado, nos lug·ares pubhcos. Lisboa ~o 

-de Abril de 1784 ~ ~ Com 'a Assignatura do Intendente. 

Impresso na Impressáo Silvúilna. 

------------------------------------·------------~-------------' . 
(1) Remetteo-se a todos os Corregedorés das Comarcas. 
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· EM Ce>nsuJt~ da J:tmta da Administr.ac.ãiD d~s E~hri~as do Reiruw .e 0 .,-
bras de Agoas 1iv.>1:es Me foi presemte que Gahriel da Cruz · tllansferíra, 
e.olill ap:pliü·V.::l!Çà.O rdin.ha ern Antonio Marti:ns Bastos' e M.aJ'CO~ Jms.é d~ 
1\iatt®s as F:wbl:ic:as de Pentes de Marfim, caixas .de P.ap.elào, e Verni
zes debaixiD das mesmas· co:adiç.ões co..m {_l:Ue e1l.e .as administrou; E por 
que na terc.ei.l'a das 'ditas condições se lhe p1•emitti0 a jsempçào de Di,.. 
reitos ,po1· sahida aos g:elllieros· manufac.turados :nas· ditas Fabricas; g·ozan:: 
do daquella liberdade, não só as manufacturas do Marfim., mas .tamlaem 
os retraços, que dellas ficavão restando, e se persuadia que seria· muito 
conveniente ao hem <das mesmas Fabricas , e pwra evitar toda a dúvida 
no_ d~spacho do Con~utado, ·que os mesmos_retra.ço.s fossem isemptos de 
Du·e1tos na Slla extracção; e que as chapas pequenas , que se tirão da 
Laboração do M<rfim em bruto v-ao sendo capazes para obra de Pentes 
ordinarios se podessem exportar para fórà do Reino : E tendo attenção 
ao referido conformando-Me com o parecer da mesma Junta: Sou Ser·vi.
da Ordenar, que na isempção dos Direitos pe>r sahida das se>breditas ma
nufacturas, se comprehendão tambem os 1retraços que ficão 1·estand~ do 

· Marfuu na mesma conformidade indicada na terceira cl.J'l:S me.líl.c:i.oBadas 
condições ·: E Hei por bem permittir a extracçã@ para fóra do Reüw das 
chapas pequenas , e defeituosas que não pocl.em ser ap:pEcadas para obra 
de Pentes ordinarios, pagando com tndo os Dire~tos competentes assim 
como se pagãc. do JYlarfim em bruto , na f6rma da sexta cDndição. D Oon:
selho da Fazenda o tenha assim entendido e o faça ex.ecutêibr com 10S Des
pa~hos necessarios. Palacio de Nossa Senhora da Ajudà em ~4 d.e Abril 
de 17 84. = Com Rubríca de Sua. Mag·estade. 

Registado no Conselho da Fazenda no Liv1·o 3.
0 

aos 
Decretos a fol. l 8 ê ' 

. TENDO-SE feito cer~o na Minha Real Presença .o .cen:flicto de J lili'isGI.icção-
·que se tem excitado entre · a Junta daAd1ninistração d0 Tabaco e Alifam

. dega grande da Cidade de Lisboa, e pertendendo a.rnbas estas Repartições 
usar do Direito privativo de conceder F,ranquãas e .BaMeações de alg-uns 
-generos que jl.ll.gão lhes pertencem: E sendo 1nuito conveniente aG> 'Me1.11. 
Heal Serviço e <to bem das Partes, obviar a esta desGrclem, e querend@ 
estabelecer hun:m Regra Geral, e inva:riavel pela q1:1al se regul,em as 
Franquias, e Baldeações .dos Generos que entrãG n0 POTLo desta -Cidade, 
e sé per t-endem · transportar para fóra .do Re1n.m. .Sou .Servida Ordenar{) 
<J.Ue _lí>edindo F'l.'anquia algüm Navio E stran-g'e>iro seja qual ~Gr a sua Car
€;a, sómente lhe seTá concedá.da pgla Repartição cl:a sobrecl.1ü1 Al:fandega 
g-ra1'1.d..e: E se depois pedir Bwldeaç:ão dos Geueros·, ol!l Fazendas que 
trou.xer, assim esta como a Ar~:ecadação dos quatro por ,cent@ que por 
ella .se c0stumã0 pagar , pertence~ão á Rep;n·,tiçãg , 0u Repartições , a 
que dicerem relação o;:; Genero::; que ~e pertendem baldear j assim ·cgmo 
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pertencerião se se despachassem nellas: De maneirã que se o dito Na
vio. trouxer varias Generos como fazenda da India, Tabaco, Baeta, e 
alguns outros pertencentes ao Despacho da mesma Aifandeg·a, deverão 
concorrer as tres Repartições da Casa da In dia, da Junta da Adminis
tração do Tabaco, e _da dita Alfandega para que cada huma dellas pela 
parte que lhe tocar, procure zelarv a Baldeação e ari"ecadar os Direitos del
Ia. Para cujo e.ffeito Sou outro sim Servida derogar quaesquer Leis, Dis
posições , Decretos , Avisos , e Ordens na parte que possão obstar a es
ta Minha Real Determinação; ficando, quanto ao mais · em seu vigor_ 
O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e o faça executar pelo 
que lhe pertence, participando-o ás Repartiç.ões competentes. Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda em ~6 de Ab1·il de 1784.;:::::: Com aRubrícade 
Sua Magestade. · 

Regislade na Secretaria do Conselho da Fazenda no 
Lívro 3. 0 dos Decretos, a fol., 18 5. vers. 

Ü Tribunal do Senado da Camara vendo ~ que o Povo desta Capital, 
abusando do paternal beneficio com que Sua Magestade mandou edificar 
os grandes Caes das Praças públicas desta Cidade, que decorrem do da 
Ribeira Nova, e continufio até o da Bica do Çapato; co'mprehendendo
se :p.estes destrictos os mais edificios, que com maior grandeza se achão 
construidos ; e que determinando a mesma Senhora pelo seu Real Decre
to de 6 de Julho à e 177 f> , que as ditas Praças se conservassem e seus 
Caes, sem que delles houvesse mais algum uso, que os das descargas,, 
e desembarques dos generos, que a elles se transportão, e sem que all i 
poss;'to fazer pejamento algum, nem :fixo, nem volante; devendo-se es
tes conservar não só desembaraçados de qualquer qualid'ade de Fazenda, 
que a· elles vierem desembarcar; mas igualmente coin o asseio .,... e poli
dez com que farão edificados, e que p.ão obstante o mesmo Tribunal ter 
mandado affiiXar 'o sobredito Real Decreto por Edilaes, na fórma que o 
mesmo Senhor nelle determinou, ~e tem prevert:ido a sua boa ordem , e 
devida observancia; que indefecíivelmente deve ter: E que mandando o 
mesmo Senhor, que desde o dia primeiro seguinte, em que os <.j.itos pe
jamentos se fizessem, e os generos seccos, ou molados se houvessem des
embarcado, achando-se estes ainda nos ditos lugares existentes, :ficasse 
tudo devaçado ao Povo, pertencendo a quaesqucr P essoas delle, que 
nelles , e nellas fizessem apprehensão para os fazerem cori.duzü· em bene
ficio seu, para suas casas ou arrnazens, 11or su.a particular, e proptia au
thoridade, cujo beneficio ficaria recahindo em qualquer qualidade de pes
soas, que as ditas apprehensões fizessem, sendo estes auxiliados pelos Ma
gistrados, e Ofliciaes de Justiç::t, Fazenda, ou Guerra, no caso de assim 
ser necessario, rese~·vando o mesmo Senhor desta prohibição as descar
gas, e transportes dos precisos materiaes para a conbnuação das obras 
nella contíguas. Ordena, que Pessoa alguma deixe de cumprir com o 
que Sua Magestade no seu R~al Decreto acima mencionado determina, 
debaixo <las penas no mesmo impostas: e parQ que novamente chegue á 
noticia de todos , e não possão allegar ignorancia , se mandou affixar o 
presente Edital. Lis]foa: 6 de Setembro de 1784. ;::::: Nianoel .Rebe1lo Pa
·lhares. 

Impresso na Impressáo Silviana. 
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Impresso, n.a Jmp!ie$S;áo Silvian.a. 
' .. ' \ 1 t' ,, 

' I 

'• 

.EU A Rl_.~JINHA Faço sa;m.er ,áos ,que este Álva:1~ vir-em: .Que eni r·e.., 
presentação _do lPJ.'@.cm~aelor ,dla: Miruha Rea~ Faze.nda· m.e 1for.à6> presert~tes 
as dúvidas, q11e principiavão a excitar-se sobre a intelligeneía do Arti..o 
.go d,ec..irmco 'l!libta:.v(i) -®.e Gu.en·a ·, .e do Par:ag11,oafo seg.undo .dá Lei de vinte e 
hum Ki1~ . O~ltlllliD\00 .de JIUiil .s<e~te.ee,n.:tes ·sess.elil1ta e tre's., .confetida com o Al• 
vará ele quatorze de ReV:er.e.iL1.@ <ote ~il .se:i&cent@s s:e~eJil)ta e dons : Pondo..o 
se em dúvida se o privilegio do Foro Militar se extendia: ao privativo co• 
nhecimento dos crimes prepetrados por Militares em da~i:io da Minha 
Real Fazenda, com excl.usiik> ~d@s J,ti;i.zes, .e Fiscaes dos Feitos della ,. e 
dos das suas difi"erm:ttes Repartições: Devendo entender...:se como princi.
pios , e maximas fundamentaes: Que o interesse da Coroa, e da F~~ef:l~ 

"(J1a , ~ualcp.ue:r que €lle seja, ~i.tnda Jlemoto, .e !ll~ai,n~; 13& ·Jiips J:l:lizos da 
Cor <Da.; e Jl:a Faz~da ., teooo ~Jtlelien,cia, •B :ÇtsS:iptte~da. ,Wi>.s -seus tesp.eG~tj.:o 
'Vos Fiseaes.., pm<Ílle ·úJ.tlestiiOOil!au:-s,e : E qu.e nun.ca.foi iV-is:t~ .que se .conce-des-
.:se , ,e lllllel'J)(j)S .qu.ê ·SGlífmrde.s s e teniMéler .conoe<(i,ilo ., :h:um p~~i vi-legiLo ~m ê@rt-
~traóo ·; - porque JSeria es.ir·ütlilo., ~,<hlss,analflllte , .q:n~ a Cooma éomoeáes.se f'Ri
wibgno ruLgum ·eOBJtra .a é.N..a Rew.l . P.oorog~tiYa., ~ ilnd~.;pendeJii.CÍa:. E <l{<l!18-
·ltenQl.t) l0CC<DII'l~®l' tal!IDS:itm.ctmvlerci~NtÍi.es ,- l<i)'l!l§)·ll'esultàJG ·.0ir.d.imvriàmen•te ela.i:lílie~f.-, 
-teza ,. e. va'l'liedad.e"rile l)Dttr!€~er.es 1na i:ntel'.pl:.eb.l:ç.tã0 :das Leis, e tixar nes.ta 
pmrte .a lVa.liJ.a.deirn d:J-ó.spO$iÍÇ.ã0 tde1Las : tiO:I!l S~.l·V:Ídêf .@!lldL-enal' , t1Z de.~:lamr· 

"M)' <il!ÍIC® . t· esF~it(i) 'o ~Segni.lilte. . · . ' 
' ·J@,d·Iclre111~ , te' deola,I."KD ': JQulõl o dito Anmgo ~ec..IDto oif(avo 1<lle· ·Gaerr.a:; 

·.e ia ..d!ii.a Lei de v~at~ .e dn.Im ,d.e Ú iH·tub.r(€> .de anhl ·se:teoontos S€Ss'e1íi.ta ;e 
ilr-es o' . .em quanto dãs:rOOI>em tpea•ltie:oe.euem )(!LO P:Oi·<f> -Mi1.i.tai' <i>S :orínu~s <i!:<@ ·.fu,J1-..· 

· io~ -vertll-eh·ad(i}s lpo,r :új_>l!lla:esquer pessoas i . (€jllíl!e 'dliv.e-;rem prfl;~a :as8ellíl~da .nas
J\1'1J;lilh~~ · ·~Dr.(i)pall paga$, tal.im'lll.a~e·.$e'jão · de .A:r~mtos, ·.Mt,JB:t~ID:íls, ..;e 
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Petrechos, se entendão lifteralmente dos furtos destes Armamentos, Mu
nsções ~ e Petrechos, commettidf)s dentro dos Quarteis, e Alojamenlos: 
E gue sendo commettidos fóra delles em armazens, casas, sítios, o.u 
partes , que respeitem á inspecção de outras repartições da Real Fazen-

~ se entenda, e haja por_ incompetente o . Foro Militar, e que o conheci
ment«ir delles pertence aos Juizes, e Firscaes de cada huma das Reparti
Ções:·, a' 'ql!l•ê' toéarem; .ou aos Juizes de Commissão, q.ue Eu fôr servida. 
n0m'ear· no· ·~aso, ou · c·ases particu·lares; na conformidade do que está dis
postd' a ··resptúto dos Mi'litares comprehendidos em contrabandos, ou des
caminhos dos Reaes .Direitos, pelo· Alvará de ·quatoFze de Fevereiro de 
tnil seter.entos set~ntá •e dous. 

E este 11e cumprirá tão inteiraPlente, como nelle se contém, sem 
dúvida, ou ~mbargo a·l'gum; e não obs-tant~s quaesquer · Leis, Reg'im€n-

. tos'· OrdeJHVJíH(aS; . Alvarás, Resoluções, Decretos~ ; ou Ordens , quaes,. 
quer ·(ju·e: ell~as s·ej;ão, ; :em contrario; porque todos, e todas .cderogo, e 
hei po1: d:er0ga-clas 1de.· rrieu Motu Proprio, certa Scienci•a , Poder Re~l, 
P.Jeno·, ·e ·Su·premo. ~ comb se delles, e dellas fizesse especial, e espeá· 
-c·a mençfio', -e aqui Í<'lS'~em ÍFl·sertas; em quanto forem oppostas; ou tive
. rem qualq:uer :Íl'npl'icn.ncia; com. o d·i·sposto ·neste · Alvará: O qual valerá 
como Carta passada no meu Ueal Nome, não obstante a Or'dena'ção~ 
que dispõe o. contl·ario. E mando ao Doutor José Ricalde Pereira de Cas
tro, do meu OonseJ.h6, e meu .Desembargador do Paço, Chancellér Mór 
destes Reinos, e. seus Domínios, ou a quem este Cargo servir , que o 
faça publicar na Chancellaria, tegistando-se nos lugares, em que se cos
tumão registar semelhantes Alvarás, ·enviando-se os exemplares delle a 
todos as Tríbunaes, Comarcas, e Ouvidorias de Donatarios, aonde se 
costumão enviar, e remettendo-se o Original para o meu Real A rchivo 

-da Torre ;do : Toinbo. Dado no ·,Palacio de · Quéluz em 18 de S'etembro 
de .17.84~ = : Com a 'A1ssigrl.atura d.a Rainha,. e a do Ministro . 

. r r Regis-t. na: Secretaria de Estado dos Negocias do Râno 
:no Liv'o:! VII. 1das Cartas' A.var.ás. e Pattm~es' a foL 
~6 , -e impr. na I~fressáo Regia. 

')f ~ l... ) ' ! 

J 1 ' 1 t) ) ~ ~ _/ ~ t; I I, ~C • 1 
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n·~~;A . ·: MA R'I AI ·~_01; ,-graça de . Deos Rainha cle Portpgal' e dos AIQ 
- gi~nvrs .·, ~ cl•'qném·, e ~ d'além mar, em Africé!J Senhora de Guiné, e da 
:C (!)Inquist:a., Navegação, .Commercio .da Ethi·o,pia, A ra1biá, Persia, e da 
-lmJia.; &c. Faço saber aos que esta Carta de Lei virem: ·Que sendo-me 

/ -p1·.esentes os mui<tos, e gr::)vissimos aht~sos, que se praticão na celebra~ 
<;ão do contr.ato Esponsalicio, por não haver Leis, que regulem .a fórm.a 

-d-elle1,. e serv.ir tãG sÓn\leate de· l\IOI'ma a Iine· vontade dos contrahentes., 
oos quaes!lnui tas vezes se obrÍgào a casar por promessa, pactos , e con .... 
ven.çCi:es cl3;ndestinas, • feitas sem conselho, e ~onsentimento dos Pais, 
e na falta destes elos respectivos· Tutores, ou Curadores, por mé.ro im
J~'utsoJ ôe tH.Jas proprias, e desordenadas paixões, . ou por s·eli.c-i1lações de 

tvess0a·s jtnteressadas em semelhantes acções; vendo~se por isso nascer a 
o•h>·rige~ã.o Esponsalicia no seio do vi•cio, da precipitação, ~ do engano, 

· e ser o. fecundo principio de in,rwmeraveis desorde·ns, dissensões , e es-
caBdaJós, que pe.rturbão a .pa~ int~ri-or .~as Fa·milias, arruir_1ão as Casas~ 
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p érvertem os costú~es ·; e irnpedem ~feliz" exif.o dos Matl'Ímoníos ;- c~nn 
grave, e consideravel perjuizo do Bem públrco , e particulat· dos r:'êus 
Reinos, e Senhorios; E p@r.que para eccot'rer a estes , e O)Jtros t.nstes 
abusos, qtÍe resultavão da -clandestinidade dos Matrimonio.s, ordenou a 
Igreja no Coneilio· d~ Tt·ento , que elles se contrahi~sem publicamente 
com certa fórma, e soJemnidade, ficarvdo aliás sem vigor, ir ritos, nulJc:is; 
e de ,nenhDm effeit(~ ; e estas saudaveis' e provide·ntes Dis·posições' pos
.to que auxiliadas neste Reino com as penas da competencia sec·ular, pe .. 
lo Alvarái de treze de Novembro de !JlÜ seiscentos sincoenta e hum, á 
instan€ia das Côrtes celebradas na Cidade 'de Lisboa no anno de mil 
seiscentos quarenta e hum' se tem frustrado' e eludido em giande par
te, pot· se não haverem nellàs expt·essamente comprehendido os Espon
sa-es clandestinos, os quaes repu lando-se válidos, e capazes de pwdu-

.zir ac·çao em Jui.zo, fizerão (fontinuar os · referidos pessimos abusos; vin
do · os Matrin1onios celebra·dos por efleifio de taes Esp~msaés a s'et· clandes
tinos na sua propria origem, com mani.festa fraude das · pias intenções, 
e santos fins da Igreja D'i\S sobreditas Disposiçõe·s :' 9o<erendo Eu prover 
de remedio efficaz '· e presentaneo a ta,~ tos , e tão públicbs ma~es; e qa~ 
os meus Vassallos se disponhão para os lVJatrimoAÍ•o'S com o acerto, Re
ligiã0; e decencia que pede esta santa, €' importante alliança; depai·s 
de mandar examinar a preseBte delicada materia por ,homa Junta de Pre
lados, e de _Ministms do Meu Conselho, muüo zel0sos do serv·iço d1e Deos, 
e _Meu, com o parecer de toclos elles, sou servida á este respe-ito orde-

. nar o seguinte. · 
Primeiro: Ordeno, que d'a publicaçãe dest-a em Jíante nennnma pes

soa de qualquer qualid,ade ;e condição qu..e' seja, possa contrahir Espon_
saes sem ser por Escritura públicq., lavrada por Tabellião ·; e assigh'a·da. 
pelos contrahentes, e pelos Pais de cada hum delles; e na falta dos Pais, 
pelos setls respectivos Tutores, ou Curadores, e por duas Tef?lemunhas 
ao menos; e que não prodt1zão effeito algum quaesquer promessas, pactos, 
on convenções Esponsalícias, que não forem contrahidas por esta fón;na; 
sem q~e em ra~ão dellas possão adrnittir-se _€m Juizo acções algumas, 
nem amda querendo deixar-se a certeza das me.smas promessas, pa~tos, 

' ou conven~ões no j-uramento daquelles ; que as negarem; derogando a 
esse fim as Ordenações do Livr·o terce)ro, Ti.tulo vinte e cinco no prin
cipio~ paragrafos setüne> ,. e nono, Titulo sincoerita e . nove, paragrafos 

. quinto, undecimo ·, decimo quinto, e vigesimo primo do Livro quarto, 
Titulo dezen0ve. · 

Sequndo: Não havendo Tabellião nas Tcm·as , e estando ; distante· 
111ais d'é duás leguas do Lugar da habita((ão dos contrahentes, poderão 
es'tes ajustar-se a casar por Esc ri to particular na presen~a dos País, Tu
tores, ou Curadores, e quatro Testemunhas, os quaes todos deve·rão· as'
signallo: Este Escrito particular senão for cumprido no espaço de hum 
mez, para ter effeito depois delle passado, será red.'uzid@ a Escritura pú
blica; e não o tendo si.do, pão poderá produzir-se em J uiz0, nem te•r v'a-
]idade al-guma. . · '' I 

Terceiro: Far se-ha na E15critura menção expressa dos, Pa_is dos f?~
tr-ahentes, do Lugar onde nascêt·ão, e forão baptizados , da 1dade ~ue 
tem, da ·Freguezia onde · morão, e de que por sua. esp>ontar:>ea, e ltne 
v dm_tade, e sem' a menor coacção, fiz.erão, e acceitárão suas m~tuas, e 
recq:n·ocas promessas. Se forem Parentes,, se dirá o g-enero, e q•uahclade de 
par~I~tesco q~·e ha entre ~lles, e 0 gráo em qoe se_acbã<? ·, , ~eclarando 9~e se 
obl'lgao debaixo da cond1cão de lhes set· conced1da a. J)tspensa leg1t1ma. 

· "' \ Zz 
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Ouatto · . Os Filhos familias, e ,os .Menores não pr,devão .con·t.ra•llir ·Es·· 
ponsaes até/á idade de vinte e cincQ armas, sem conseEtiment.e dos -Pais ., 
Tutores, ou Cut·adores; e prestandq estes o seu · eonsentimPnto, delle sé 
fará expressa menção na Escritura. Se porém não q uizerem 'o0nsel'J tj,r, 
sendo para isso_ requeridos, ·e insfados pelos Filhos, ou .M·enores, ·pode
rão estes rec.or.rer á Meza do Desembargo do Paço·, e aos Correg·e_dores , . 
ou Prov~~p;·es das respectivas Com~rcas, para supprirern p@r sua públi
ca autho,ndade p consentimento dos Pa·is, 'fl!lt(!)res· , o~ Curaclores , na 
fórma que 'dispoz EIRei méu Senhor e Pai;_ de saudosa memoria, a tes
pe.ito dos Matrimooios, na sawdavel, e prlln·idente Lei d.e viro te e nove 
de _Novembro de mil ~et.ecentos setenta e cinco; e c<:>m esta aoth(!)rià.ade, 
e hc~nça, no c~so de lhes ser assim c0-ncedida, se poderá proe;-der á 
Escntura dos Esponsaes, incerporando-se nella a Provisão, ou Senten
ça, qu~ l;licançarem ·OS Fi-lhos, ou Menores; e lilão podentdo os Pais, Tri
tures, ou. C4radGres embaraçar por modo algum . a execução das ditas 
Provisões, o.u Sentenças. . 

Quinto: Pa-ra que das disclilssões ., ·q1!1te oceorrerem, e das decisões, 
que se prof~rüenJ sobre a concessão, DU defleg.~ção d~~s Jicença·s que -se 
pedirem para este& e0,ntra.tos se não !'evele ao Público cousa alg1:1ma, 
q·ue por q.u.alqu!'lr mo:clo possa perj1udicar ao deeóro, e reputação ·das Fa-
tnilias, ou d.e cada h.tHll dos I ndividuos dellas, sou· serv.ida ordenar: Pri
liH~iro, ~,ue -assim as informações, ·que se pedirem a es·te respeito a q{Jaes
quer Jmzes pelos Tribunaes respectivos, como os Processos, C]Ue a este 
fim, se formarem, não possão sah,ir clas mãos dos-respectivos Juizes, ocr , 
dos seus Escrivães, a que forem dj.str·ibuitd0s (l)S ditos Pmcessos , ou In
(9};mações, em que se houverem de inquirir Testemunhas; e qu.e aos 
~stritOJiÍOs dos mesmos Escrivi\es vão as .proprias Partes' ou seus bas
tantes Procuradores, a dizerem, ou responderem por e.scrito o que lhes 
convier, havendo a esse fim as cópias, que poderão tirar; do <ple contra 
elles tivérem .dito os seus Contendores. Segundo, que .assim fias Sen~en-. 
ças, que se proferirem sobl'e as referidas contestações, como nas Pl'Ovi
sões, qu~ sobre e,llas se expedirem pela Meza do Desembarg·o dD Paç@, 
nos cas-os da ,sua cornpetencia, simplesmente . se conceda, o·l!l den.egue a 
licenç_a pedida, com absoluta, e indistincta relação ás fH!Qvas, e i.nfor
~na~~ões do Processo, e sem que s.e in.clividuem fundamentos alguns; sem 
embargo da Ordenaç}io do Livro terrceiro, Titulo sessenta e seis, para
~- rafo setim0, qtle nes_tes c'asos sómente "hei plOr derogada. !'erceiro, q~e, 
nos recursos, que se Interpuzerem dos Corregedores do Ctvel ·da Côrte, 
dos da Cidé}de, eu dos das Comarcas 4o Reino, se entreguem osPr0ces
sos pelo$ Juiz~s delles aos Presidentes das Relações respectivas , ou se 
rernettãq pelos Correios' em segredo de Justiça; e que sendo Es?rivães 
de.Jie~ os respectivos Guardas Móres, sejão sentenceados pelos J u1ies, a: 
~ue ~orem distribuidos pelos igualmente respectivos Pre'sidez;ttes ·, na con- , · 
iorm1dade d'a dita Lei de vinte e nove de Novembro de mil se.tecentos 
s.eten.ta e dnco. Quarto, qu:e passados seis mf'zes, depois cla decisão das 

. referidas ·Contestações ., e de se haverem expedido ás Partes as suas· Sep
tenças, 01,1 Provisões., sejão mandados qu:eimar os Processos pelos Presi
dentes dos Tribunaes, ou pelos Magistrados, qtle houvere.;n prof6!rido 
as qlti.mas Ser)lenças. E quinto finalmente, que· todo, e qualquer Ma
gistra-do, ou Qfficial, que fôr legitimamente conv~nci'do de haver fa;Jtado· 
ao sPgredo de Jus,tiça, 'qUe nestes casos lhe hei por mait0 recommendado ,_ 
st>ja · irremissiveJmente punido na conformidade da Ordenaçã-o do Livro. 
q1ü!lto? Titulo ,nono. · 

f • 
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Sexto: Os Filhos maiores de vinte e cinco annos, que quizerem con~ 
trahir Esponsaes, deverão indispensav~lmente pedir o conseot,imento dos 
Pais j e repugando este, depois de terem elles satisfeito , e cumprido 
com os importantes, 1e religiosos officios da obedieoncia. , e respeito, que 
se devem a estes Chefes das Farnilias, poderão proceder á ~elebra<(ãO 
do contrato sem o seu. consentimento: E com esta modificação, e as dos 
dous precedentes paf~Tafos, se entenderá a Lei de vinte e nove de No~ 
vembro de mil setecentos setenta e cinco·. ' 

Setimo: Não querendo algum dos Contrahentes curí1prir os Espon
saes celebrados na fôrma acima determinada, e sendo necessario por isso 
recorrer-se ao Juizo, para ·ser nelle obrigado a encher a fé dada, se pro- · 
cederá nesta Causa breve, .e summariamente, como a natureza dei la pe
de, e requer. Para que assim melhor se possa propôr a acçãó, que pro
duzirem os Esponsaes , terá a· mesma natureza da Assignação de dez 
dias, que resulta dos Contratos celebraclós por Escritura pública; pro
cedendo-se nella como dispõe a Ordenação do Livro terceiro, Titulo viu-
te e cinco, em tudo o que lhe for applicavel. · 

Oitavo: Para E e evitarem demandas, e se facilitarem os meios . de 
haverem as Partes o seu Direito, quando alguma dellas fica á outra abri~ 
gada por todo, e qualquer damno, que cause com o ·seu injusto repu
dio, p0derão os ContrahentPs, com consentimento, e approvação de seus 
Pais, Tutores, e Curadores, definir, e ajustar na Escritura dos Espon
saes a quantia, que dev·erá servir de compensação á ·Parte lés·a, em tal 
caso. E succedendo tratar-se em Juizo da satisfação da mesma quantia. 
assim definida, e estipulada, se procederá nelle na fórma da. Ordenação 
referida; e na fálta da especial estipulação das Partes, de indemnização, 
e interesses, fipa1·ão ao prudente arbítrio dos Julgadores, conforme as 
circumstancias que no caso occorrerem. · ' 

Nono: Pm· quanto, sendo 'declaraqas nullas, irritas, e da nenhum 
valor as promessas~ pactos, e convenções Esponsalicias; que não forem 
contrahidas pela f6rma, que sou servida pt·escrever nesta Lei, poderá. 
succeder que se. frequentem os Estupros, para por este meio illicito , e 
criminoso se adquirir Direito ao Malrimoriio, ou ao dote: Querendo . de~
de logo occorrer a tão pemiciosos abusos, t' fraudes: Hei por bem abo-: 
]ir, e extinguir a querella de EstuprQ , que pela Ordenação do Livro 
qüinto, Titulo vinte e tres compete ás mulheres V'Írgens, que se deixão 
corroniper por sué\ vontade. E Mando: Primeiro, que nenhuma dellas, 
e:x,cedendo a idade .de dezesete annos completos, ainda que tenha con
trahido Esponsaes, pe:ssa por este motivo ser ouvida em Juizo, excepto o ca
so, em que seja real, e verdadeiramente for(;ada. Segurldo, que aquel~ 
le que a corromper, sendo maior de dezesete ·annos , seja condemnado 
a arbítrio do Juiz, regulado pela qualidade, estado, e condição de hum, 

· e outro; não arbitrando porém nos casos ordinarios menor pena, que a 
de degredo de cinco annos para as Colonias de Africa, ou da Asia ; á 
qual só se poderá procedet· a requerimento dos Pais ; Tutot'es, e Cura
d?res, e na falta delles, dos Irmãos. Porém sendo a corrupta menot· d~s 
ditos dezesete annos, attendendo a que a inconsideração, _que he ord1~ 
naria antes da referida idade para evitar a sua ruina, por isso mesmo 
aggrava o érime do seductor: Ordeno, que : ou querellando e!Jn. nestes 
termos, ou seus Pais, Tutores ou Curadores seja o sedçétor condem · 
nado criminalmente nas penas ~rbitrarias na ~obredita fórma, e além 
~ellas no dote, que lhe corresponder, segundo a sua cond_ição, e qua
.hdade, ficando sem vigor a~ disposições, e penas estabelecidas na refe-: 

. . Zz I 
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rida Ordenação do Livro quinto, Título vinte e tres; e na Lei de deze
nove de Junho de mil setecentos setenta e cinco, pelo que pertence ao 
caso de Estupro voluntario; e prohibida por conseguinte toda, e qual
quer interpretação, que se lhe pertencia dar em contrario. 

Deámo: Para evitar d1hidas, e opiniões: Ordeno; que na dispos.i
ção desta Lei se entendão comprehenclidos os Esponsaes preteritos , se 
dentro de tres mezes, contados da sua publicação na Cabeça da Comar
ca, não forem ajuizados os celebrados na an Liga fórma por Esc ri tos, e 
Testemunhas: ajuizando-se no dito termo, se procederá nestas causas 
(assim como nas que se achão pendentes ) -conforme a J urisprudeocia atá 
agora recebida. Da mesma sorte, e dentro do referido termo de tres me
zes se procederá nas quere!las de Estupro, que se pertenderem intentar, 
assim como nos Processos, que actualmente penderem em Juizo. 

E$ta se cumprirá tão inteiramente, como nella se contém , sem 
oúvida, ou embargo algum, q·ualquer que elle seja. 

Feio que: lVlando á Meza do Desembargo do Paço; Regedor . da. 
Casa da Supplicação; Conselhos de Guerra, da .Minha Real Fazenda, 
e do U ltramar; Meza da Consciencia, e Ordens; G f! vernador da Rela
ção'· e Casa do Porto; Dese~bargadore~.' ~orregedfYres, Ou vi dores , e 
Magistrados destes meus Remos, e DomJmos, a quem , e aos quaes o 
conhecimento della pedencer, que a curnprão, e guardem, e fc.•ção in
teiramente cumprir, e guardar, não obstantes quaesq~:~er Ordenações, 
Leis, Alvarás, Estilos, Arestos, e Opiniões em contrario, pnrque to
das, e ü:>dos Hei por derogadas de Meu Motu proprio, certa Séiencia, 
Poder Real Pleno, e Supremo,. como se deHes, e dellas fizesse especial 
menção. E ao Doutor José Ricalde Pereira de Castro, do Meu Conse
lho, Desembargador do Paço, Chancel lér Mór destes Reinos, e seus Do
mínios, Mando, que a faça publicar na Cbancellaria, e que della. sere
mettão cópias a todos os Tribunaes, e Cabeças de Comarcas, e Vil las 
destes Reinos, e seus Domínios, regi s taudo-se em todos os I ugares, on
de se costumão registar semelhantes LGis, e mandand0-se o Original dei..:. 
]a para o Meu Real Archivo da Torre do Tommo. Dad:1 no Palacio de 
Quéluz aos 6 do mez de Outlilbro qp anno do nosso Senhor Jesu Chris
to de 1784. = Com a Assignalura da Rainha com Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Livro VIL que nella serve de Registo das Car

, tas , Av ar ás , e Patentes a fol. 3 7. , ver s. e Im.pr_. 
na Impressão Regz·a. 

*--*<.<:>->*-* 

Por Alvará ·ae onze oe Janeiro do anno proximo passado de mil sete
centos oiteota e tres: Fui Servida dar nova fórrna de arrecadação aos 
Pinhaes de Leiria., rev0gando o Reginilento e ma-is Ordens,, porqu~ elles 
se região; e creando para a sua administração hum lugar de Supennten
dente corri lnstrucções particulares, que .terião a sua devida observan
cia. em quanto senão publicasse o novo Regimento; concedendo ao dito 
Superintend~nte a mesma jurisdicçao, e alçada que tem os Corregedo
l"es das Comarcas, o qual seria Juiz privativo d-as pessoas empregadas 
na dita SuperintendeJlcia em todas as ~ausas Civeis, ou Crimes, em 
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que forem Autores, ou Réosdando Appel1ação, eAggravo, para oJui~ 
zo dos Feitos da• Corôa e Fazelílda· .:- E porque depois Fui informada d8 
que alg·umas pessoas tem pertendido atropellar esta nova creação usan
do de appellações e aggr.av0s para o Juizo dos F eitos da Fazenda sobre 
materias que pertencem privativamente ao estabelecimento da dita Su
perinle'ndencia: HoUJv.e p0r bem mandar declarar em Provisão expedida 
pelo Meu Erario Régie ·ao Desembargado1· Superintendente, que em tu
do o que pertencesse ao estabelecjmento, creação, e reforma da mes
ma Superintendencia que porora se r.ege pelas ordens e lnstrucções 
partic.ulares q~e. lbe forão dadas, não poderia Tt•ibunal algum conhecer 
por Ci)Ualquer meio, ou recurso que fôsse? e menos pelo de appellação, 
ou ag_gravo; podendo porém as Partes ainda nesses mesmos pontos re
correr pelo J.\rleu Real Erario o que fizes se a bem de sua Justiça; de-
clarando-lhe oulrosim que no que respeitasse ás Causas entre partes, e 
do foro contencioso, assim Civeis como Crimes, se observasse a appella
ção, e aggravo para o Juizo dos Feitos da Fazenda na fórma que deter
mina o mesmo Alvará. O Chancellér da Casa da Supplicação o tenha 
assim entendido , e o faça executar pela parte que lhe per~ence ~ n~u 
obstante qúaesquer Leis, Regimentos, ou ordens em· contrano. Palacw 
de Quéluz em 20 de Outub~·o de 1_784. = Com a Rubrica da Rainha. 
Nossa Senhora. 

No liv. 19 da Supplicaçáo a fol. 17 3. 

*-*<O>*--* 

Sendo-Me presentes os inconvenientes q ne se seguem de não . serem 
pontualmente satisfeitos, como o devem ser, os Esc ri tos das A lfande
gas, e outra qualquer Casa de A rreca.dação, onde he permitlido haver 
Assignantes, no dia determinado pam o seu vencimento, pelos mesmos 
Assigoaotes, aos quaes sou servida conceder esperas para o pagamento 
dos meus Reaf:'s Direitos; e sendo objecto muito importante, e digno da. 
minha Real attenção, Q de consolida1· a Fé pública a respeito dos mes
mos Escritos, para que gyrem no Commercio, como dinheiro corrente, 
sem o menor receio dos Portadores delles, que nesse concei~o os devem 
receber em pil.gamento: Sou servida ·ordenar, que do primeiro de Janei
ro do anno proximo fLituro de mil ' setecentos oitenta e cincQ eHl diante, 
o Portador de qua lquer Escrito das Alfandegas trerá obrigação <le o apre
sentar, para a cobrança, em casa do Assignante. a cujo cargo fôr pn
sado, até o dia inclusívé dO seu vencimento, declarado no mesmo Es
crito; e não lhe sendo paga a sua imporlancia em dinheiro correr.1te, 
deverá pedi L' a sua satisfação no dia que se seguir, e fôr de Despa.cbo 
do meu. Real Erario, ao Thesoureiro Mór delle, o qual lhe pagará Jogo 
o seu valor; e no caso que o Portador do Escrito o demore mais tempg 
~m seu poder, sem fazer essas diligencias, ficará ·a seu respeito desobri
gada a minha Real Fazenda; e o mesmo Portador n-ão poderá pertender 
a sua satisfal_(ào senão tão sómente do As.signante Devedor. Outrosim 
ordeno, que se dentro de tres dias uteis, esuccessivos áquelle, emque 
o Escrito houver sido satisfeito no meu Real Erario, o A_ssignante De
vedor não éntt·ar com o seu valor em Dinheiro corrente no mesmo Era
rio, o Thesoureíro Mór delle avise immediatamente dessa falta ao Pro
vedor, ou Administrador da Meza de Direitos , a que competir , pa(a 
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-que logo suspenda de Assignante ao Devedo'r impontual do mesmo Es· . 
crito; e igualmente dará conta o reférido Thesoureiro Mór ao Marquez 
Presidente do meu Real Erario, para que mande passar ordem de seques· 
tro contra o Devedor na conformidade do que se acha determinado pela 
Lei de vinte e dous de Dezembro de mil setecentos sessenta e hum, a 
respeito das Execuções das Pividas Reaes, debaixo da pena ao dito The
soureiro Mór, se assim o não executar, de ser responsavel pela falta da 
cobrança .do Escrito não satisfeito. O referido Marquez Presidente do 
meu Real Erat·io o faça assim executar, mandando affixar na porta do 

· mesmo Tribuna.-t, e nas das Alfandegas , e Sete Casas, Editaes , que 
contenhão esta mí~ha Real Determinação, assignados pelo Escrivão da 
sobredita Thesouraria Mór. Palacio de Quéluz em 30 de Outubro de 
1784. = Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Intpresso avulso. 

*-*«»*-* 

ll· a~endo reconhecido pela experiencia os prejuizos que resultão á Mi
nha Real Fazenda, de se admittir,em nas Alfandegas 'da Cidade de Lis
boa Assignantes com fiadores, e em otilra qúalquer Casa de arr,ecacla
ção, onde he permiltido havellos pelos direitos, de que tenho concedido 
diversos termos de espera para o pagan'lento, sem se assentar e decla
rar, até que quantia se hade fiar de cada hum dos mesmos Assignan
tes, e querendo dar remedio a este grande inconveniente: Sou Servida 
determinar a este ,r~speito, que o P~.ovedor da Casa da In dia, e os Ad
ministradores da A lfan,dega, e das ~ete Casas, averiguando, e fazPndo 
juizo do que ·por parte da Minha Real Fazen~la se póde_ prudentemente 
fiar pelos direitos das Mezas, .que se achão debaix0 das suas respecti
vas i,nspecções a cada hum dos seus ac tuaes Assignantes, ou aos seus 
fiadores, remettão indefectivelrnente até ao fim do presente anno as com
petentes relações das quantias, que assim regularem com especificação 
dos nomes dos Assignantes, e de seus fiadores, ao Marquez Presidente 
do Meu Real Era rio, o qual approvando as quantia~ nas ~it as rel~çtíes 
declaradas, ou alterando-as do modo, que lhe parP.cer maJs conveniente 
ao Meu Real Serviço, mandará estas relações com o seu despacho de 
approvação aô Provedor, 'e Administradores, para ·que lhes sirvão de 
regra, do que se deve praticar do principio do anno proximo vi o douro 
·em diante. E quanto ao tempo futuro, se se admitlir algom outro Assi
gnante, o mesmb Provedor, e Administra·dores darão conta ao referid·o 
Marql:lez Presidente dos nomes do novo proposto, e seus fiadores; e da 
quantia de dinheit·o, que entenderem, se lhe , póde fiar, para que com 
seu despacho na fórma referida sPja igualmente authorisada a confiança, 
que Sou Servida se haja de fazer daquelle Despachante. Em conseqtlen
da desta Minha Real Determinação Sou servida ordenar, que desde ~ · 
primeiro de J an.eiro· proximo vindomo de I 785 em diante não seja admitQ 

1 tido algum Negociante a assignar, e a constituir-se devedor por direitos 
de qualquer Alfandega ou Casa de AHecadação delles na conformidade 
·das facuiJades que por Mim se achão con~edidas para esse effeíto senão 
até á quantia determinada por despacho do Mat·quez Presidente do Meti 
·Real Erario, pela qual quantia tão sóme.nte haverá a Minha Real Fa
zencla de correi· ri~co em todo aque!le .tempo, que decouer até ao ven.~ 
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,ciment0 dos Esc.ritGlS p:assados a c·argo dos ·A-ssignMltGs, c~m a commi~ 
. flaqfío de q~e n'O caso de falencia de a;hgum destes ., se a sua d·ivida ex!.. 

eedter a q1nantia taxada do modo ·referido-, ·se·tá ·cl'f:' ste ex·cesso resp(J)nsa ... 
vel p·elos . seus bens a<quelle"dos ditrrds ., .l?rove.dor, e Admiois•tadores, que 
a ·seu .arbinrio heHlV'er •fe-itro essa dentasiad.a conm•antça, á fiJ_tla·l nã0 serão 
obrigados os fia~iores dos Assi·gn.an1tes , por se Jever en te111:der, e decla
rar n(~ ~ermo da slJa mbr:igac~ iio, qt'H~ · lilifl@ áfiançárão ma·is ·do)que a qu·a·n
tia .determinada. O ·Conselho da ·Fazenda o tenha as,sim entendido , e 
faça executar, passando para esse éffeito as ordens necessarias. Palacio 
de Q.uél.uz -em 30 de Outubro de 1781!. = Com a Rubrica de Sua Ma
gesta.de. · · 

Nos manuscritos de ll!l._ A1'1Jtonio da Fonseca~ 

S end.o-Me presentes as dúvidas que se mov@rão entre o Su.periFJ•tenden
te Geral dos Contrabandos e Descaminhos, e Juiz da India, e Mina s'o ... 
bre o conhecirnen'to dos ct!ln'lf>lic'es l'los 'ex·fra·vie·s dos Generos e Fazendas, 
que · da Casa da J ndia s~ despac,ha·rão., •e despachão por Bald'eação, pa
ra os Pórtos Estrangeiros em qué fQi comprehendido ,álem de ou'tros , o 
Guarda da dita Casa Cizenando Antonio de Souza , e os Barq~eiros , 
Correos do mesmo Guarda: .E a-ca•anclo-se -esta diligencia comettitla ao 
dito Superintendente Geral dos Conürabandos, e Descaminhos por De
creto de vinte e seis de Mar(;o do presente anno, o referido Juiz d·e ·In· 
dia e Mina .fun.d·ado n<:> seu Regimen_t@ enti'CJu itgualmen't:e a ;cành'ecer dos 
ditos Descaminhos. E que'regdo E 1t1 occórre·r aos inconvenientes que re
sultão e rf'sultad·ão de serem os mes~nos Réos processados, e se-ntencia
dos pelas mesmas culpas em doas differentes J u'izos, quando o conheci
mentos das (tu e se tracta, s0 pet'tencia ao primeiro •dos ·sobreditos J ui
zes, em consequenci~ da parti'cular Oomrnissão de que foi encarregada 
por virtude d'o mencia,nad0 Decre-to: Hei por bern ordenar, que a De
vaça a que o .Juiz ·de lnd•ia e M-ina procedeo s<!lbre os 'referidos Desca
minhos, e todos os rna,is pa.peis a ella concernentes em liJ~e -se achem, · 
ou possão ser com,prehendiclos os Guardas, ou 0utro.s Officiaes da Casa 
da India, partioula~remente o Guarda Cízenanàa Antonio de Souza eo_s 
Barqueiros Co!TÊ%>s da dito Guarda, seJ'a tudo remetticlo ao rnef:lcÍ6~ado 
'Superintendente Geral dos Centraban'dos, e Descaminho·s, para 'elle os 
processar, e Senternciar sem mais demG>ra na fórma determinad-a no so
bredito Decreto.· O Conselho da Fazenda o tenha ass.im entendid·o, e fa· 
·ça executar. Pala~io de Quéluz em 3 de Novembro.de 1784. =Com á 
·-Rubrica de S1:.1a Magestade; · 

Regút. no Ü@nselho da; Fazendn ·em o Liv. 3,0 dos . 
.Decretos ~ fol. 2 o 1. 

S endo·Me pr~s~nte, que na ·causa ent;e Partes O Desembaf,gàlll0r Ma
noel .Cipriano. da S~lva Lo.bo, e Francisco Gon·~alves de Barros se p>rofe\. 
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rirá hum A cordão na Meza dos Aggravos ·d~ Casa da Supplicaçãu, q11e 
por lilunra simples peli~ão se argmia d•e nu llo, por nào ser lavrad.o üon .,. 
forme as ' Tenções, qi.le tinhão vencido o .negocio principal, d Pferindo-se 
á dita petição em confel'encia por todo~) os Juizes, e ainda· por aguelles, 
que não haviã0 assignado. o ref~rido A cordão: Tendo mandado examir.ar 
esta materia _19or Ministros graves,. do Me~ Conselho, e Des·embargo ; · 
eom o parecer àos quaes Me Conformei, ,para excitar a obsérva1~cia da 
milhar prática tanto neste 'caso , corno nos, mais que occorrerem: Sou · 
Servida ordenar, que fica-ndo sem effeito todo o pracessado desde a pu
blicação do referido A cordão, se não possa deduzir a nullidade delle por 
outro meio, que não seja o ele em·bargos ,. deliberando sobre élles os Jui
zes, que proferirão, e assignárão d mesmo A cordão por ' Tenções nos au
tos, e passando aos seguintes sômente no caso de discordia, até se ven
cer, se houve, ou não, a dita nullidade, cumprindo-se u que a rPspei
to della ultimarpente se determinar . . O .Chancellér da Casa da Sup,plica· .. 
ção, que serve de Regedor; o tenha assim entendido, e faça executar. 
Palacio deNossa Senhora da Ajudaem 19 de Novembro- de 1784.=Com 
a Rubrica de Sua iVI.agesiade. 

. l 

Nos Manuscritos ·de J. de Abreu Bacellar, e nos d~ 
M. Antoni·o da .Fonseca. 

!1'-l\'<t.C'>lf'--llf • I 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem, que sen
do-nle presentes em Consultas -do Meu Conselho de Guerra por provas de 
-incontestavel certeza o~ Insultos, .que centJ·a a Authoridade Militar se 
·tem c<npmettido, resistinclo-se por ~ifferentes modos aos Officiaes das 
.Ordenanças e.rn actos, e diligencias proprias do seu minis terio, e tenden
tes ao Meu Real Serviço, e que alguns Paizanos , . esquecidos por huma, 
parte do inviolavel. respeito, que todos devem ás Minhas Leis, estabe-· 
.lecidas para o ptiblico socego dos Meus Reinos, e 8erJhorios, e por ou

·1ra parte de que a conservação delles, e defeza dos Pó vos precisamen- ' 
te devem sustentar-se pelo successivo complemento das Minhas Tropas, 
cujas providencias participaclas aos Cnpitães M~res dos diversos Destric
tos para pror;noverern · as ,Recrutas devem ser tão •respeitadas como P("r 
.lVIi·.q:J immediatamente dirigid~s; tem chegado com escandalosa temoi
.dade a tirar violentamente algumas das mesmas Recrutas aos Officiaes, 
.e Cabos, que as conduzem para serem remetidas aos respectivos Hegi
-mentos, fazendo-lhes com armas h uma formal resistencia; e deve11.do se; 
melhantes Insultos ser punidqs á proporção das suas Uio r·JYernieiosas con-
sequencias: Sou comtudo informada de que os sobreditos, e ou.tros ignat.·s ·· 
excessos continuão .por falta de castigo que merecem, e que os Minis-
tros dõs Oestrictos não tem praticado, por não julgarem applicavel nas 
ditas resistencias a Lei ~e vinte· e quatro de Outubro de mil setecentos 
sessenta e quatro, como só expressa a respeito dos omciaes de Justiça·; 
ao mesmo tempo que tam bem os Governadvres das A r mas, e Com 01 an
dantes das Províncias tem entrado na dúvida· de lhes assistir jurisdicção 
para vindicarem as ditas injurias dos seus Subalternos, por lhes serem 
.cmnmetti<ilas .por Paizanos. -E querendo Eu remover de hwma, vez as di-
tas dúvidas, e estabelecer h1;1ma providencia legal para não ficare 'm im -
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punidos tão horríveis attentados; conformando-me com o parecer domes~ 
mo Conselho de Guerra: Sou servida determinar o seguinte. 

Que toda a pessoa que oífender aos Officiaes das Ord~nanças em 
acto de suas respectivas diligencias, ou por qualquer fórma lhes resis-tir, · 
e embaraçar as mesma$ di-ligenc-ias, não só a respeito da apprehensão, 
e con~ução das Recrutas, mas de qualquer outra naturez·a que sejão, 
por esses nresmos- fados ,"ainda ·que -por Paizanos , · ou -de seu mandado 
praticados, fiquem s·ojeitos á Jurisdicção dos respectivos Conselhos de 

· Guerra Regimentaes para serem julgados nelles em fórma Militar; para o 
que Hei por bem ampliar a estes casos, e fazer comprehensiva deHes a 
disposição do Alvará de quinze de Julho de mil setecentos sessenta e 
tres. 

E para que nos mesmos Conselhos de· Guerra se não duvide da 
competeocia do castig,<f (Jü,e~ de,v~ ~~ar-4>~ 1ãps' ~di,tos Réos Paizanos : Sou 
outrosim servida declarar, se lhes imponhão as penas da Ordenàção Li

. vro Quint9, Titulo quarenta enove, e do Alvará de 'Vinte e oito deJu..; 
lho de mil setecentos sincoenta e hum, que a declarou. 

E este se CL ü1prit·á tão inteiramente corno nelle se contém , sem 
dúvida, ou embargo algum, e não obstantes quaesquer Leis, Regimen
tos, Ordenaçõe~, Alvarás, Resoluções, Decretos, ou Ordens em con
trario, quaesquer que ellas sejão, porque todos, e to~as Hei por derro
gados para este eífeito sómente, como se del.les, e dellas fizesse especial 
menção, em quanto forem oppostas ás Determinações conteúdas neste 
Alvará, que valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto q~e 
-pór .ella nâ'o :h a· de, passar1

, e '.ainda .que o seu effefto h'aja dé dur-ar mais 
-de lium, .e Qmilttils annos ', e tudo sem ~ embango das·.Ordenações .que. dis:"' 
põem· o conti'ario. I;Da·ao ... em LÍ'sboa · a .20 d1e Dezembro· de 1784. ·(I) ç:;;;a 

·com a A·ssignatura ' à a ·Rainha. . '. - :: h · " .. .- ,.., , ., 
t '. • 

f ~ ' ~ • • ' ' • ~ .~ • 

Por· Resóluçáo de . Sua· Magestvde de · 11 de Setembro 
· de 1.784 Em Gor.ísulta do Conselho de Guerra de 2 

do dito mez , e anno. , regist. no; lz-;;. 18 da· Secteta
rz·a .de Guer:ra afol. · 233; e Impr~ na· Officina de.dn- · 

·. ·· lonio Rodrigues Galhardo. · .. ·' . . 
} (' 

' .. 

(l) ' Viél. ;o Alvatá de 10 -de · Agosto de 1790. ; 
_Aaa 
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EU ..A. RAtiNHIA ' Fat]e sa-Der a-Gs que este klvará virem : ·Qme. ·sendo
me present-e ·.o ~g,mooe nume.r~ rtJe _Fabri~as, e ~anufactuTas, -que de a} .. 
rguns . .aaloos ta ·testJa <parte 'se tem ·diffu·nd!do em differentes Capitanias do 
Brazil, com grave prejuizo da Cultura, e da Lav.a.ura, e da e:tpk>ra.çã0 
das Terras Mineraes daquelle vasto Continente; porque havendo nelle 
h uma igt~mde, •e ~<!lnhecUil3 \falta ile Popu~aç.iio, · h·e evi·dente, que quan
to toois 1se ·mul'ttp~io~r ~b IDIÚtilero \dos Fabricantes, :mais diminuirá o dos 
CultivJà~~s; -e hienos .JiJraços ·haver:á, .q~te .se iposs·ã@ .empregar no des
cubrtmJen1t0; 1e ::Ni>Jnp'ituen·fi~·de h.Uillla gra1nde pa·rte~d.aque)Jes exten~os Do:. 
minios, que ainda se acha incu.lta., e d-esm>nhec.ida :_ .Nem as Sesmarias? 
que formão outra consideravel pa~ te dos mesmos Domínios, poderão pros
perar, nem florecer por falta do beneficio da Cultura, n?o obstante sPr 
esta a essencialissima Condição, com que foriio dadas aos Proprietarios 
dellas: E até .nas mesmas Terras Mineraes 'ficará cessando de todo, co
mo já tem consideravelmente diminuído a extracção do Ouro, e Diaman
tes, tudo procedido da falta de Braços, que devendo empregar-se nes
tes uteis, e vantajosos trabalhos, ao contrario os deixão, e abandonão ·, 
occupando se em outros totalmente differentes, como são os das referidas 
Fabricas, e Manufacturas: E consistin<~o a verdadeira, e sólida riqueza 
nos Frutos, e Producções da Terra, as quaes sórnente se conseguem por 
meio de Colonos, e Cultivadores, e não de Artistas, e, Fabricantes: e 
sendo além disto as Producções do Brazil as que fazem todo o fundo', e 
base, não sódas PermutaçõesMercantis, mas daNavegac;ão, e doCom
mercio en Ire os Meus Leaes Vassallos Habitantes destes Reinos, e da
quelles Dominios, que devo animar, e sustentar em commum beneficio 
de h uns, e outros, removendo na sua origem os obstanulos, que lhe são 
prejudiciae.s, e nocivos: Em consideração de tudo o referido: Hei por 
"hem -Grtien-ar, ·qu-e ·-teclas --as·Fahrieas , · i\'.1-anufa{ll-t~ffls J ·ou !:f-eares -de G-a
lões, de Tecidos, ou de Bordad:0s 'de Qun .. , e h-ata.: iDe ~ eH.ud0s, Bri., 
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lhantes, Setins., Tafetás, . ou de outra qualquer qualidade de Seda: De 
Belbutes, Chitas, Bombazinas, Fustões, ou de outra qualquer qual ida~ 
da de de Fazenda de Algodão, ou de Linho, branca , ou de cores : E ue 
Pannos, Baetas, Droguetes , . Saetas, ou de outra qualquer qualidade 
de Tecidos de Lã, ou os ditos Tecidos sejão fabricados de hum só dos 
referidos Generos, on inisturados, e tecidos h uns com os outros; excep
tuando tão sómente aquelles dos ditos Teares, e Manufacturas, em que 
se téce~, ou manufactu·.rão Fazendas grossas de Algodão , que servem 
para o uso, e vestnario dos Negr<;>s., para enfardar, e. empacotar Fazen
das, e para outros Ministerios semelhantes; todas as mais sejão extinc
tas, e abolidlls em quafquer parle onde se acharem nos Meus Domínios 
do Brazil, debaixo da Pena do perdimento, em tresdobro, do valor de _ 
cada h1:1ma das ditas Ma·nufaGturas, ou Teares; e das Fazendas, que 
nel!as, OU• neJles houver 7 e · que se acharem existentes,. dous mezes de
pois da .publicação deste; repartindo-~e a dita Condemnaçã.o metade a 
favor do Denunciante, se o houver, e a outra metade peJos Officiaes, 
que fizerem a Dilig.encia; e não havendo Denunciante, tudo pertence-
rá aos mesmos Offi~iaes .. 

Pelo que: Mando ·ao Presidente, e Conselheiros do Conselho DJ
tramarin@; Presidente do Meu Real Erado; Vice-Rei ·do E'stado doBra
zil; Governadores, e Capitàe.s Geoeraes:, e mais Governadores, e Offi
ciaes Mi~itares do mesmo. Estado; Ministros das Relações do Rio de Ja.,. 
neiro, e Bahia ; Ou vjdores, Provedores, -e . ou I ros ·Ministros , Officiaes 
de Justiça, e Fazenda, e mais Pessoas do referido Estado , . curriprão ., 
e guarde'm, e façãg inteiramente cumpri'r, e guardar este Meu A.·lvará. 
corno nelle se contém, se'm embargo de quaesquer Leis, ou Disposições 
em contrario, as quaes Hei por der.ogadas , pa·ra ·.este effeilo s6mente, 
ficando aliás ;Sempre. ern ,seu vigor. Dado ho Pala·cio de Nossa Senhora 
da Ajuda, em ó 1Jan~iro de . 1,785:. = -.Com a Assi-gnatura da Rainha, e 
a do Ministro. 

-

- I 
Regist . . afol. 59 .. do Livro, dos Alvarás na Secretaria 

.de Estado dos fVegoc'iós da Marinha, e Do"(tinios 
Ultramm·inos, e 1n}pr • .-na Offiâna de 4ntomo Ro-
drzgues GalharcJ,o. 

E:u A? R:ÚNHA Faç~ · saber ao~ ·,que este Alvará virem : 1Qu~\~~
do chegado á . Minha Real ·Presença Informações certas d·e multíplicados 
Extravios., .Contrabandos, e Descaqü!)hos, que no Continente, P.6rto.s, 
e Cóstas do Brazil, se tem praticado, e praficão, não .só com .:vi0l~ação 
das Minhas Leis, e consideravel prejuízo da Minha Real Fazenda; mas 
muito particularme.nte com damno iáeparavel do Commercio licito, e 
legal dos Meu_,s Leaes. Vassallos: . E .quer_en.da occorrer, a esta~ pernicio
sas transgressões: Hei por bein excit~r a inviolavel observancia dos Pa
ragrafos Primeiro, e Segundo do Capitulo.' V. L, .e .dos Capitulos VII., e 
V li I. do AI vará de tres de Dezembro de mil setecentos e sincoenta, que 
serão com este ; ex tendendo as Disposições, e- I!ena&-ReJl~s co~~.inadas 
coo_tra os ~uJpado~T nos e~travios d,o Ow;o, ~ .tod(_?~. o~ tiJlal~ .Qqrp~nqsos _, 
ou seja na -iutroducção d~ . Faz.endas) prohibidas, .:..e s:!.:lqn.eg.adas. · a~s .. Meus 

· Aaa '2 
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Reaes· Uireitosi:;· óu' em 6ut1~_6is <qMaesquer Gontralàandos, e Descamhthôs: 
E para que os Delinquentes dos referido~ Crimes possão ser perseguidos, 
e pllezo!l, em toda a parte o,nde p.ertenderem refugiar-se sem dependeo:. 
cia (jlle Ppec.atovios,, e. outvas Fmmalidades, ·qne susp1mdão, e d.ilatem a 
prompta. ·e.xeeução elas- Diligene.ias, da Qtllat essenc·ialmente depende o 
b9m s-uço.es:&<l), rldlaos: Ordeno que para .se proceder co.ntr~ os ·Réos . dos 
Delie·tos as-sima ·iruticades, seja cumula-tiva a Amthoridade, e Jurisdic_~ 
ção. do, V-iae-Rei ,. G.óvernradoreS' ~ «;! J ulizes de hum as Capitanias, nos Ter-: , 
ri.t:orios das outt,.as; d,e sol\t.e que hun,s. pqssão mandar perseguir, e pren.o 
der-os d·itqs Or·~oüoesos no' Dishic:lo des- 0Ut~os; e fazer corp0ral appre• 
heDitfãO, eni hld·o e. que lhes t"Sr achad@: E ~oU:.; .ouhos.inil se:rvi!il!a dar pJe .. 
n,a lib.erda.~e, em «i'jl!llélnte. Eu mãe · ma11H\ar o contrario, · a todos os Parti .. 
cuhu1_es. das' solaredilas ,Oa.piltanÍaJs, pwvar qué pressão proceder nas mes ... 
mas .JDHigeaeias ,_e lrun~a·D· ,,não des··refetidos: .Réos, 'levando-os em segura 
cus{o:dii~, c0~tmudo 0 qúe l1h~s fôr -atpprehendid·o aos· Magi&trados· d0s Dis .. 
bict.os. l'Íliais v-isftn:la:es; para depois •serem processados, e sentenciados na 
G0nfelllil'lli~ad:e, d~ts-.;M.io.hlas ,Leis i% E teade..,se dértermiruidG nó · Paragra'fo 
Primeiro. do Capitulo VI. do sobredito Alvará dé hf':S de ·DezemB.ro de 
mil setleeentost s;inooerrta' , que 'da& · ~llam:ad'üis de t0do o Ouro exttaviado, 
e dé outrr'o· Cadte:~mQ..is, ·pe.Pte<nÇa·.ametade aos Demmciantes, e que a ou'· 
tna. at1l~tadte1 , ou, too'a a import.;laeia' uã0 havend0 · Denun~iante, e_qtr'e 
D().Cofre alo~, M·.e~s, Reaes Q'nirlitÕsí:· Hei ·-poF bem d~rogar nesta ultin)a 
parte o...so):H~e,(Jitó. P'âíragrafo; e (e,x;teride.ndO. a,o.-me8-m0 :tempo' as Disfi>os.i..
ções delle: .O!'denOJ. que · não. ·s6,.tJ.as,·l'e·m,adias· procedidas do Ou~o· e~tta• 
l!ia.d.~. , mas. da:s F-a7J@:A<das prolilfüict~tsr, .ousubnegadas wos Me-u~ LReaes Di~ 
rei:tos:; · ~ i dte Cllaf.;res ql.la,esquer• fbo.D-trabatndos·, · CllU Descaminhos, e de ou• 
tro talii1t~ mwÍ's, ent l{Oe- o~Ré~-dle~tes J)e_hct0s ~ev.e111 ser con~.ernFJados, 
per<tlença ·arn.e;tacll~ <l!(i) IDenonCIM!lile',: ou Desct1lmdor, e1 a--outt.á a metade 
aos .«ql~~J~éf:i'iizerem . aJDri,hgeaóa ; .iJ.àa--ha.:\te.ndo . porém Denunciante, ne~ 
Descubridor, fique tudo pertencendo aos ultimos; sem que ao Cofre dos ' 

-'Quintos, ou á Minha R,eal Fazenda se adjudique outi'a cousa mais, que 
o Quintudo Ú.UD6exstravi·ado', · til os Di.11ei,bms ~tita& F-~zeodas ,apprehendid'as. 
· ~-· ·Re:)o. •q:ue: .M'ando âo .lhesicl'fn.:t~,. 8> -ConseHie'i;ros ·do Conselho UI- · 
trammrno...; P're'sidente .c:hwWlteUL Real :.ih:aJiQ1 Vice-Rei' do Estado doBra
sil; Governadores, e Capitães GeneraaSJ,- e.. mais G~rwe.madores, e Offi
ciaes Militares do mesmo Estado; Ministros das Relações do Rio de Ja
neiro, e Bahia; Ouvidores, Provedores, e outros Ministros ; Officiaes 
de J ostiça, e Fazeada, e ma.is Pes--soa~ dádererido .Estado, _cumprão , e 
guardem, e fação .inte~ramente cumprir, e guardar este Meu Alvará co~ 
mo neUe se . contém, serrí embargo de qtiaesquer Leis, ou Disposições 
·em1 c.en_tja~~,, ás ~ua•e;& H.ci;- p>oNder0gadas• 'para est'E; 'e:ffe}1io . s0mente, fi,_ 
eaim:chli , ~iilás ~pee .em s.eu ~~~Q\Il, ·Dado .ne Balaeib de Nossa S<emhora da 
,Ajlialà; em •. &- cle AáaeirQ de ,17 8!iiJ ~ h):a:::E: Cotn a , 2\S"si.gnatura-da 1 Rat~nhoa, 
ei.~ ·&ix ·MmistJ;D!. ~· -: ~ .,.-1-' • • , • • o:. ·~ _ , ' 9 ,, ;_, •. ' '~ .· 

, f • ' - • : • 

~ '1-ffl r ,.. ......... a _, ... " I ,..1. ' ... n· J.~ . ..;,.ff • ... ' ·O ~J } ' r i ~ ."' ... 

~ f o:ii::ií oi;; Regristi crfoh ta ·do' ili.ívrot.dos!AWct.TásJ ""D"'S~~retária de 
--~ · ~ 11 J .; s.J. • Es~ad'O'~ dos. Ne.qaci.(J)s~ 'da Mar.ilnn'll , e l Db?Wini~ fli- · 
--.)·., :?:', ,:"-· . · -tra~~no~. ,. e ~mpTI _!!ti tJ~2·'1UJl ~e,jJt1Jio~iD Bodr~._. 
9 r . H V - • !fUIJS!JG.aUuJJ,trd9!~ ~- .' · • -.: -~ ~· • • ;;-

, • ~. • r ! 
f" JP t .eJ[ .. ~o~~l q ?O ~'!f}J'}i;" •r~: ~,.Jy · idff' ·~t-,.... · J ~ 1iJ .f. i~ ~ s J" 

· ' !' C ,. r-r r ,,, 
~:8lfí1W.DQ 8Ul Oif f?? rxQ ' g · 2€'>-·lt3P(4 ' 1 J rt G- t.J."' lrtt • Pi.~ - ... ~----.. 

. 0'!JW .ffitttltmeá l~ 'ih !fi• eit\1~lva~ ;s.Ef~M~fii~;t~'(f · b~ 'RàÍ~graf&li~t:JLE ctóu~a~1ufd \Tl\ , 
e 7~GM.plt~Líí>Íll -.V;J~rif'"t• 'tOHI~ '~ AWà1"{f1 ~ ~ ·~m~~b%-~;.1.700. t: r- • 
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· Eu·A .RAINHA Fa;sab~r aiD~- ~~ · este .. AJ;:-ai-4' ~m m<(a. rde. L~ 
virem: Que sendo-Me presentes em Consultas da Meza ~ D.es,:em.Qa;rgo 
do Paço os excessos, abusos, e violencias, com que, contra o determi.:. 
nado nas Minhas saudaveis Leis, se vião praticados em alg-umas Terras, 
pelos .Juix€s de Fóra• dellais, pmcedilíJíM~tJ.L(i):$ tã~ -es.ú.IW-ç>s; como erão, o 
de nilo.. largarem a . Vara aos Verearloxe.s. llH!is. v-e1h€i, ,quando .sahião do 
seu territorio, e · o de contarem para sí nas vestoriq.~., qme fazião nas Vil
las, e Termo da sua júrisdicç'ão , o mesmo , ou maior salarió, do que a 
Lei de sete de Janeiro dé mil setecentos e cincoehta declara sórneu.te ao:3 
·Correg·edores Ordinarios, e oo~ pl·Üne)f.o haaco, não se contentando com 
o que a mesma Lei lhes determina: E que ,alguns Juizes pela Ordena
ção, nas Villas, que promiscuamente se subordinárão á inspecção de h~lW 
só Juiz d-e Fóra, ':r.ta 'ausencii de~ li~? ~- Q-})llP~l!~-o ·ª-O.~ i'J~ª D'!St!ld.i!otq~ , li
vra vão :t<Dda a qualidade. de réo:;~, s.em 'ªPP-~llªçiW, Jt~P.:l ª'g-S·'U:h~Q, i~&~ 
I'oubo ,"traição, morte., ou outt.·q ·qu~lqi.l-Qt-~elil;;teJ; f'9-~i!o, pQl! ·<illliê l)ª Ç;u;~ 
torios damavão contra 1;1stes · de~a.oeftos. ; ~f! ÍIJ.§fi!D~&t.Ga a,.trér.-ii~ª-e-., ~ ~ 
MinísiJ!os sentião·-:. E qu:@rend<Q Eu a.-b~if ab~P..i'dQ;! !@'@ ~.p:iç,i~~Q§" P.OO . 
f:cmma.ndo-.Jne em ;tqdo.:com .os pa~IU@cer~~' d~ ~Q!Jp.·@il!tA . M~~.,; ·iO'J.l •~\iN 
declarar.., '€ oPd.enwr ao~,,dioos re~peit~ o "~~r!.Ü~i@, . · 
. ·' Ordeno:: Que . os J'u[zes i de ~,ÁJ."(\ , dê 1;:fllª'l~!!J~:r V:i'Il~ -~ tJ;~ ·Qi~ri~h 
sahindo dC> .seu tertitorio., ailíldti. qu~ ~eja ~Qlll! pgu~a fl~ffi§lffl. , J~lgYê~ -i 
Vara ~ ao Vereador mais :v·€Jh.Q ,r pois póA@· ~-çp~t-e~WJ! -&asq ., !lllll~ ~~P.OO~§. . 
de prompta. pnovlid.8lílciar; · e .deve .e\"it.a:r-s~ 1 a., J~ol~Mi!t .tjg.~ ..PMt~, , . ..ç:y <jl;f 
esperarem estas pll!ra ,os s.eu15. d:espaJJhos.., :qu~ ºª J,IJ,Í~!ilS -d.e ~'@na: !?.~ :f&C@T 

lh~o., -ou. s-m:-lp.es .ne.ce.ss.ar.m~ il'e:m b·l!l~cé\J.J.0 ~ <list~eii!., ·ljl.lii! .. q~t1 _§)H~ª ~~ 
achareiJ.l. , .r 

- .. ~ _ Qlll:B nas vestori~s ;qllle fiumun llJI.~ VilJp:~.; .e 'f~.r~o rl.R ~uª j~:liÍ§;
clicçiOO, não .pDJSsàn ie~a'r maior .l).alaú.o ., do, q_·lJ~ ·~êiS;O~jltQJ? i~iª~ ~ª t~ura. 
da s:wa .r .es.idencia·~ e :Jíl:o .'fmnno ., f>lÍt!ll;e~ntpi'l r~t~ . ., qy.; l1~ í!>~~Jit.J~.L' QAA'fY ª 
Lei de sete -ct~ Jaucir:o fie mil .s.etec~M:t0$ ~ á~~-e~tª' lh~j ·Ç®Jílf~~-

' ·Que n .a·s v JilLia:s ., que.· prtnnisémime.nt~ s,e açh,ãp '§JJ;'!bQr@iJ.JíJ.~ ª' j~~ ... 
p.ecção oo Juu:n $:6 JAiiz dfl Fóra , . eJJil qtJ~~p· ~~ ~~~r 9 @ID SJ.l!ilV~:l!1~l' 
tln'S Jagw.'es.., (i)ll VlÍi.l:lê'l:.s da: sua jur.isdm.ção., 11ª-Q pJJjls~o §)~ Jui~ 1pe.@ Orr 
denaçãó despadnar, l!lem ' •andar desJjOOwhQ,r., ,_p,s ff?.Ü$>~. ~.~· . Â:§â@§Sf>l;e~ ªl 
~;:un~ -, mas ISim iosa·emcettão .aes. 1-tüz~ de Fóra tJ. qoo.~~~r eM~ . ViM~s ., . ~!'@. 
que a:ristirem .p~a m desp..achamm;,, lCl..S. ·qtioo~ lit~.p~~ ~ :Q!il ·tftr~~lil :d~~p_f!T 
thadoo , m8 remat~erã~ 'êWB rlit®s J •tioos pela ·0tilden..a1(~P? Pªl~<!l . e~t~JJ ~ .p~r 
blic.weu-a >Dai ..Aruu!lielil.-c~<~. que Jizm·~.m. , . . . . ·. . ~ , ... . .. 

E este se cumprirá tão inteiramente, como nelle se contém~ . ~~.m 
· dú.v.i.d"ta .. ., oH .eJ~baxg~ID .akgm11n ~ ~l'l~iq~~~-qlil~ . ~U~ ~ej».· P~l~ _ q#~-: ~ando á 

Meza-rlq ·Mi)n.seml»,Mgo w .PaÇ.o ~ MêZª ~ ~JP!l§Lci!mçj!l., fJ· Q~:~§G .~ll_q@.r 
·dn1·:.;cha Ga.sq. .da. á~hqxplis~J~ {Jouselh~ @ .Mi• -~(IJ R~t:;tl@,, ~ tU#' 
..t.raniD!iar; "GJDv::enm.adm';!da :Rtia:~ã.oj, J~ .;C.ª-~à, @ P,cytP.S P~e_J:!lbâffi"~!Wr@§.-' 

· 'Conrreg;elif.lJ>ras, tO.uvif:lor~ ., -~ ~sjm.(j~ ~~$tS!'§ .M.eiJl§ _Rejpo,~:; IP P$>f.Q.b 
-m:ios, .a .qtrem~ te )3.-:0S qLU.~ ~~/.c~:nheP.im~iio jl~~l~ ~~1~e,p-ç~r. ~ JIJ~.·s> · GltJ;lJl;o 
prão., .. ~e ;g!lland~. , e ~q,~o .:in,t~i:I..a-:w~te ~~JP.li.Ipxü~.,! ~·l}.A,i'd,iifJ.I .JÇ~H!lf ~e1·l@ 
:se 001ll.Ttem_., naiD. ~.stante.s tplat.eS.!i{tlWr JL~s 1, A,l;v,~rª~·.,, ,oJJ. ·9r;d~naçp;€~ ~m 

. -col".\tr~ü·o, }i)Qtqn~ lto.d:as·:, ' t~ Ae..xog:~~ · ~ ~i 1p~.I i~J·QgJi.slP~ _, C;PJD9 §~ 
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delles fizesse especial menção. E ao Doutor José Ricalde Pereira de Cas~ 
· tro, do Meu Copselho, Desembarg-ador do Paço, e Chanceller Mór des
tes Reinos, mando qüe e faça ·:·publiear na ·.Chancellaria, e registar em 
todos os lug-ares , aonde 'se costumão registm· semelhantes Alv.arás , man
dando-se o Original ,delle para o Meu Real Archivo da Torre do Tom
bo.~ .Dado en1 Lisboa· ~ros \ll.s· de Jw1eiro de 1785. = Com :a: Rubríc~ .de. 
Sua · Magestaéle. .- · · · 

'''t ... 

Regútado ·na CharnceUaria· Mór d'a Corte, e Reino qw 
Lz'vr:o das Leis. afol. · 64, vers., e impr . . na lmpre.ssáo 
~Regz'a;. . 1 . , . . './ 

I ,l 

*......;;,._*~"~ ' 
.• J ·;. ". -· _:_ : .I ' 

Ê U :A - RAINlfÁ-.... Faço,. 1Sabe~ ·-a~~ ~ue este Alvará , v-irem: -~láe ha~en- ,· 
do::..Me sido presentes os inconvenientes, que a expe1=ieneia tem mostra
do· na prática do Deetet<:> do f)l'imeiro àe' Outubro elo anno de. Ipii sete~ 
centos=set~rita e hmrí, por que __p Senhor ~ei D..) José, M'eu Senhor, e · 
Pai, foi Ser:v.ido nqn1ear- oito Ministros da .Casa da.' Supplicação, pãra 
qu'e-·;sendo. 4;mmulativa; e al.ternaiivameBte Relato11.'es:, !F~scaes , e Ajun~ 
tos hu:rii dos outros, pudessem mais.; facilmente e:xpedir os muitos, e mui
to : embà:ra~ados Proéessos , "que eorrião noJuiz0 d-aConnn:issão,-qile com 
extinção de todas as 'Execn.tm~ias particulares fóni se1·vido ~rear p.or De
creto de ·~mze -de Oútub:ro de· mil setecentos· ·sessenta e seis ,: E q•ue des,... 
ta Comnl-issão . repa'l'~ida por· ta111tos .. Ministl~os se 'não t~nhão copseguido 
os fifis; que se espera vão·, e para·' que fôra crea:da, "porque o.., seu mesmo 
número, e es.~a.rem aJgu11s de1Jes: 0ceúpados Ba lVEeza ;. dos Agg'ravos, fa-: 
zia, ainda sem culpa sua , morosas as decisões dos muitos Processos , que 
cornitn' naquelJa ExeGutoria ,-._r não r só em dmn'no- da Minha· Real Fazen
da"·, 1nas tamfuérn::das-!Bartes' mi v:.erdadeiramente devedoras, ou ~Rte:·es
sadas na decer:mir:iação délles: :ffi . que\~endo Eu ·ocçorrer .ª ,estés damnos, 
e dar ·prg\ridencüd a q:ue ·:se ·ultimelln ·as muitas E·xécm:ções 'principiadias: 
Seu Servida Dedara.1~ sem effeito o sobJ.:edito Decreto· do primeiro de Ou
tub1·o dle mi'l_ seteeenü!ls setenta e hmm, e crear'1paira esta Comm~ssão só
:menté dol:ls Juizes ; .... ·e 'dóus- Procm·a·lilores ~Fiscaesb :hum con1 o seu FiscaL 
para-as dúas repartições do ConseÍh.0J da Fazenda, I~ Junta dos / f .res Es
taclos -; 'e emtro tambeta com: o seu FisoaJ., pm~a tomas! a:s mais repa.rtições, 
~ue. actl:la·l'mente --8€\ a chão iBcOl'p@ra~as na ·• mesma Eocecutocia, os quaes 
terão toda · a jurisdicção priva:tivé)., .com que·foi Cl'eada esta Oommiss-ão 
pelo refe1·ido DeCl:eto de onze de Oatu.br0· de mil setece~;J.tos sessenta e 
Seis . .. l"' • .. ..... , . ... • .)· • • tT __ • 

· c · iE 1)ara que nãb possa há"V-~t•:n10!ivÇ~s , ·q~ fação menos e:ffectiva 
e~ta :rMjnha ·RearProvidenéi_a: Solt Gl!l:tro siní :Serv.i~a Ordenar; que na 
Casa: da.SuppliGaçào ·haja)iuma Meza séparada< , J e: a~~tmcta, eü1 que ·to
ifos -0s td~as , de 'F erçà :t'eir~ ; e Sab1fd.do rde': ~a'da. : semana ., nà,o sendo feria,. 
-dos, -se- déspaohem. as Caus~.s ·.desta· Comin~ssão, üepois .de·prepa;rad'as 
-coin::. tespostas dos Fi:sçaes- ,-. e ~presentes elles, ma,Fr~aiíldo •. para,:a ~ditta Me• 
-z'à:: ó R-egedor-, ou· !luem~~rtd•ugai· seTvir' os . :A.çlja.mtos· nec.es~_al'io~; na 
me sina· ior1iã ~(i]ue.; observa. conJ --as ou LI' as M~za:s da: CGrQ"a, e C.r;üm e ; e ·. 
pa1'it sé nào-~·eta1·d•u~e·n:}:_p,s--decispe~· ·,- .Man.cl0 .,; qu~. os .Adjuntos IfUn..ca. p.os.-
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s~o . coiürahir cerfezas nas Causas , em que o tivei'e:m si.ao .; ·e 'fiJU-e itJd0s 
os despach0s . dellas s.ej ão expedidos .pelos •que estiverem ·na Me?Ja; .re"'! 
vogando im-esta pade, _e para eS~:ta Commisswo sómente ij) Pa:ra.gTafo se .. 
timo do Titulo tereeirm ,cla Lei de Y:i:.a1te e dous :de Dezemtbro de mi•l se ... 
tecentot .sessenta e hum . 

. · · Os Solicli.t~d.ones serão 'Obi'Íg'élldos ·no firn de cada hum dos metes a 
darem aos J!Uizes Executores, e Fis.caes hum.a r.el:ação de todas as ·Cau"' 
s~s das ·suas :re:speclti.Y.as r..epa:Ftições', e· .do .estaclo, e adix'1ntamen,to qü.@ 
tiverem: E ;pa:ra que seit11.rão descuidem ,do pr.o.mpto cumprimento das suas 
obrigaçõ.es ; Ma:ndo, que .o T lhesoure!Í.il'0 rlos Ordenados lhes não pagw 
os que vencei·em por .wquella 'fhesouraria, §etn que Lhe apresentem a.t ... 

. .i estações passadas. pelo Escdvão da Exeeutan·ia , e assigHadas pel<dlS .J ui ... 
. zes, e ~lirsc:res, pm.·•que íC.iç·ão cetto .que os me1·ecêrão. · . 

E porqme S:oo tambem Üílformada do embaraço, e despezas., côlfi 
que .~e g-rav.à(]) as partes na expedição de Precatorif?s, p~ra na P1.·.açá dos 
Leilões ·se al'l'.em:atarem os b.ens., por que-a Minha Real Fazenda deve se!! 
pag-a: Sou. outro sün Servida Ordenar, que se1:n dependencia de Ptecà ... 
tOl'ios seja o Escrivão .desta Execu.tol'Ji.a privativ@ , para elle mesmo pro .. 
ceder na .arrematação dos bell!s, q_u.e forem ·á Praça, es{!n~ve.líld0 ,u.g.JdacS 
peraNte @ Desembargador ·Pll.·esident.e dos Leilões, e fazendo todos oo ter ... 
mos, e aut0s necessarios na mes~iJifa Me~a i ·em que ·esct-evem os ,U:scr.i-'~ 
vães, que ·servem com o refer~rdo Desembargador Presidente. 
· Pelo que: Mando :á :M:eza do Desem.bat;g-o -do Paçó; Presidenté dc;J 
Meu Real Erario; COJu,se!dil.@s da Minha Real Fazenda, e Ultr.a11.1al'; Me-~ 
za da Consóencia, ·e Ordens ; Casa d:a Su,pplicaç·ão; Ser:1ado da Ca.m.a..o~ 
1·a; e <!. todos os Minis:tre>s, Oíiiciaes de Justiça, e mais pessoas, a quem 
o conhecimento deste Meu Alv.at·á pertencer; q:ue o cumprào ~ guardem 1 
fação ittteira.mente -cumpril· J e g im.ardar .como :neH:e se contém , se-1'1'1 dú_, 
vida, ou embargo algl!lrn , .hão obs-tan:úes qmaesquel' Leis, Disp·0siçõés 1 
Decretos, ou Ordens, que sejão .em C!i>Ntrario, qUJ.e todas Heí por clero_. 
gadas para este elf.eito sómente, :ficando quaato ao ·In'a,is em seu vigor; g 
qtte valha como Carta passada pela C!.J.ancellaria 7 pG>sto -que por eJ1a não 
ha de passar., e que o seu effeito hi],ja de cltm·ar ma~ de ll.u.m ; e ·muitos 
annos, sem embargo da Ordenação em contTario; .m~ndár.Id~!H~€ GJ seu 
proprio original para a Torre do 'fom1o. Dado no Palacio de Nossa Se..o. 
nhora. da Ajuda em ~6 de Março d.e 1785. ::;: Com a Assig:.tiatura da. . 
Rainha , e a do Ministro. 

Re_gút. na·. Secretaria de 'Estad(i) dos Ne.goéi'Ds do Ref• 
no no Lzvro VIl. da-g Cartas; .Auará'$, e Patentc.'S li 
foi. 68., e impr. na lmpressáo Regia. 

•-*~·-* 

Á .cHANDO- SE felizme~te concluidos os Matrimonios do lnfante :0. Jofío' 
Meu muito prezado, e aiRado Filho, com a Infanta de Hespanha Dona 
Carlota Joaquina, Filha dos SerenissinlB& Principes das Astul'ias; e _o 
da Infanta Dona Marianna Victoria Minha muito amada,. e prezada F1 .. 
lha, com o Infante de Hespanha D.' Gabriel, Filho ~.e E1Rei . Çatholiou 1 
Meu bom .ll:mão, ·e 'l'i0 :. e dles:ej.a:irud.ol" Eu podãoplaustvel ócc®~d c~Iir'és:.. . 
p.çmde.r, em ·tudm o ql!l.e:. .f.oJ: jnmste ;: ao: ~elo, .• e aaroi. qllle todos osJVI~u-s V~ 
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sallos , e particularmen te os mor~dores da Cidade de Lisboa , ín0:Strão ao 
M eu· R eal serviço, nas dem~mstrações de contentamento destas felicida
des, á manei.ra do qY.e em outras semelhantes occasiões ,de alegria pú
blica:, tem já passado a ser hum ce>stum.e fundado em Direito: Hei por 
J;Jem fazer M ercê aos Prezos, que se acharem por · causas cúminaes, não 
só nas C adeiêlis públicas dar Cidade de Lisboa, e seu districto, de cinco 
leguas ao 1~edor , e nas Cadeias ·da Relação do Porto , e seu respectivo 
dis tricío ; mas tambem nas Cadeias ,de todas as C01nmarcas deste Reino 
de Portugal, e .A1garve , de lhes perdoar livremente por esta vez ( nao 
tendo elles mais parte do que a Jú.stiça) todos ·, e quaesquer crimes , pe
los quae.s estiverem prezos, á excepção dos seguintes, que pela gravida
de delles., e pelo que convem ao serviço de Deos, e pem da ~epublica. , 
se não devem isentar ·das penas ,das Leis; a saber, ... blasfemar de Deos, 
~ de seus Sél!ntos•, moeda falsa, falsidade , testemunho falso, matar, ot.l 
ferir· sendo de pro.posito, ·· com esping;arda; ou qualquer outra arma de 
fogo, ou dar tiro com propósito .de· matar , ou ferir , posto que não ma
t asse, nem ferisse; ptopinação de. veneno , ainda que morte se não 1m
ja seguido' morte feita atraiçoadamente' pôr fogo acintemente' arrom
bamento de Cadeias,, forçar rnu·lher, foltar os prezas, s.endo Carcereiro; 
por vontode, ou peita; entrar em Mosteiro de Freiras com propos'ito, ~ 
fim deshonesto; ferir, ou espancar a qualquer Juiz, posto que pedaneo, 
ou ventanario sejà, sobre seu Officio; impedir com etfeito as .diligencias 
da Justiça, usando para isso de força; ferir a alguma pessoa. tornada ás 
mãos; fm·to, que exceda o valor de hum marco de prata; ferida feita nu 
rosto, com tenção de ' a dar, se com effeito se deo; e_ultimamente o cri
me de ladrão formig·eü'o, sendo pela terceira vez prezo ·, e condemna.:. 
ções de açoutes, sendo. por furto.: ~ he Minha Real vontade, e inten
ção que ( exceptuando os crimes, que fi cão ~eclarados , e que ficárão nos 
termos ordinarios da Justiça) todos os mais fiquem perdoados ; e as pes
soas, que por elles estiverem prezas. tem todas as referidas Cadeia:s, se
jão livremeJ.1lte soltas, não ~tendo parte mais do que a Justiça , ou haven
,do-lhes dado perdão, as :que os · poderião accusar, .·posto ·que não as ac
cusem ; ou constando que não as hà. para as poderem ,accusar : Fieando 
com tudo neste caso sempre salvo · o Direito· ás mesmas partes, para as 
as poderem accusar , querendo ; pvrque a Minha intenção he perdoar só-

. mente aos referidos Prezos .a satisfação da Justiça, e não perjudicar ás 
ditas partes , no Direito que lhes pertencer: e. parà. se haverem os ditos 
criminosos por perdoados, serão as suas culpas vistas pelos Juizes a que 
tocar; e ju'lg·ado este Perdão conforme a ellas, na fórma do custume. A 
M eza do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e expessa as or• 
dens necessarias para este Real Decreto se publicar· ~ chegando pela sua 
Jmblicação á noticia de todos , e para se executar , como nelle se con_-. 
t ém. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em H! de Abril de 178ó. d 
Com a Rubrica de ~:U~ Magestade. ' 

Imp.resso na Impressão Réftia • 

. ' 
E U Á. RAINHA F aço saber aos que este Alv~l'á viFem ~. que tendo 
chegado á Minha Real Presença repetidas queixas_ do irregular , e des-
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ól'denà:ào,·compoH-aiíi-ento ·dos G:overi~áclor'es · , e Capitães G·eneraes I é {}ov 
vernadores· Intetinos rdà Capitania deM<'>ssamõiqúe:; Rios de Sena·, "ede 
Sofala; es1aoeleceà~ô ~elle's mesmós~ <le sua propria ant~oridade."pa'l:a si,. 
e ~Ii:ra ou~ros, inai:ores ÜI'denados·, que os que lhes 'erão destinà'dós; cón-· 
fenjldo ;ei:n Criados ·, 'é ;Familiares seus·; · os Officios de Jíustiça, ·e F·azen..:. 
da; epí:'ov·endo, ·por 'hutn inveterado abu,so ' · ;não só os·d.itos Qffi..cios, mas 
O'B Gç>verne>s·, ·Capita:túás-Móres, e euüos Lug;ares seme1ha.ntes, lJor Do

,nati·V.os, e P~itas , ·ou em ctUein mais lhes: clava por' dles : A'ceéitando; 
em· procu1;án.dô q_lll'e :-·se !·hes dessem important'es··semmas ·de .âinheil-o, é' 
prêcipi~amlo-:se ~em , cons'eqttencia dellàs 'nbs ma:ibr~s 'absurdos, em _féll.VOl"' 

daquel'les .. cJe~ q:1·em ·as recebião: Entra:pdlo em N egb.ciações ·mercantis,· 
per· si, e pe.r interp·óstàs pessoas, com dinheiros ·seús -p:roprios,· e até com 
os da Miúha'.Real Fazenda:: E não hav,éndo· _meio alg·u~Jrq que n'ao ·exco-' 
gita~sem~ par~-extorquir ·o calJ'edal alheio•, ;e eng+ossât d seu, c-hegando 

. a. sua inexh~t~rivel c&bi~ã a tal ·e;Xtremo ~ que -ao inesrfio tempo, em que os 
ditas Govemàq:or~s Me.represéntavão naqaelle importante Denninio; ré seus 
Habi-ta'litês· reduzidos. á:-tnaior penuria ·, e á mais t!te_i>16ravel situação ·, . elles 
mesnios::,·:aentro<,'de brevíssimo tempt'r do sea Go;Verno, apparebião senho
res de' -imi.)ol'làihtes cabeda·es 1J h1:1e em. seus Només ' · e de ·tereeirá!s pes-

r ~ ' '1 . ' ... 
soa-s •remettiãe pwra fÇ>ra; e empregavão no ·Commercio, ou €fú'e· ant'iei-
papc!l.o:..:se-14~:ii a: mor.te s·e -}')at-erttea:V:-ãó nos · selJls cónsidrera-veis· 1Espóljps : 
E mand~do Eu e*-a1niRm: ·a- orig·em ·de b.tlma novidade Mo ~u:esp~tacil.a, 
como···a de 'se ádquirirein riquezás ' élil hu~ pa-iz, .qw~· se · Me represeNta
va ··~ét~hnlnté exha'-lr-H_l0 · dejllas ·, Me foi présente ·, : tque",_toda a G>rigen.~ pro
ce1lia ·cl.~ ·,fifiv-'~renl ·bs ·'·âitos Govérnado~es .f.H~rverVidl5:"1ioda a. Grdêm 1J.·eg;a'"' 
lar ·-B.aqúelJe.' ·G'ov~rno-/ o

1 
qual · t'en~0~se· ·estábe.Iéei'dg ._. pa·Fà v·antag·eiiJ!l ' ·€la 

Mínha1 Go_í:oà' 5 Je: ·beheficio ,- 'e 'Pl'ÔSlpm~idáde dos Metts ,VassaHos, os mes,;., 
mos•"Govérn'à!die'FesJ·e> tüihã0 ·red!l!lzido- afhum. /G01il€'l·noi iNt~itamentê~'Vena}, 
que;ís~ se:Fv-ia·· aos fs!ôlus p~·opr'ios J e p·artictJ.1ar~s :ih~eJ.le'Sse§ : E' dev€mdo 
o·eeor~er à.• estâf-pertüe\iosá re'la:xa:ção": Ord.eng · f!!U€:;todõ o G{J.vernador; 
~:fu~ · sef!J. ~ OM~ni-:Mi!fl'ha Bse ·fizer pag·~~· màiores Ord~~ados daquéUés -que 
H~er ten:li<'i -es'Hteeleeiaó-; J eu qu:.e ' C~s rna11dar pag·atH' w buti!em"' Gbm. accn~s
ci.ln;o~ ~ olli1q-i:ftf"ó~ ~~tabe!~e'et'-' dednoVo ,à fáv:or d.e l ~a:lg·~lm: P-aiti:cula! ,! p-a~ 
gue tíeloS'.i!seu'S=' p~~p1\ios 1 GriTeJJiládos .,~ € .Qa 1 fa!ltá· Qe1f.Fiils ... pela.: sHa "F~"Zendéi 
eín: fl!esÜGlJi•o-tudo "<f-Gj_l!l.e tiVer• cobracf0, OU mán'â:àftJ:o· pá~a:r'fde :In ais-: .·Or
(}ie'l'l.Õ·'ióHtre.Isim · -q~ tbdo o'-1Gow:_er.nâdor·, . que aonf€rir ~IR · ®riado seu,: ou 
Pessoa . (ià:,saa FaJRilia) algliin jOfiici<if de· J tiltsti<pl ,•'e ~ F,azendâ,, ''· PU ·de ·ou.-" 
ti·'aT~~~:':fl-qúer~R;:eparfí~ãa~ Áii~ue~·obJtjgádo a:~Jagar •pel())~'Íseus••}le.ri;s ',\. e Ren
das , ouJpélos ~'e-~s :-.Ot~~~aàos ~~-~na>-fa1ita <-dellas ', ·

1 
o tMstl0ord··-~â • v_al~rl que 

o :JFh~iv.hl'<'P ti=v--~r ( eo~I!'ã4o•'cil.e- tod@' o. :R1end.ünentci Jd9-·Wito ;(~~ci'<r;. ' ·~ .aJ ia..:. 
ê.gfiL_rif.Zãli~a!ê-;-resauoirL.Ig'uarmrente a~ i~Êmdas.: ; .e clamhos::J;;;-que o'mês]trQ-P.rcr-' 
vidêi- t'lvel'-' ':c-aHsad'@L á; : Min~ha: Rgal Fazenda,, .®u aini!la 'á.· d·Qs·-' Partiélillàí~es% 
I:temL> Ü.FciJ!®IoOqtJ.~ •todcfl o- Gov"el~nador., que ennf.e>t·i.Iidd ; algu.m · ·~®s'~ sp'hl.le:... 
d~:t!0~5'@.~~i§§l, ':JG~vfetrn0~-~ J _s;a;pitwn~as-M?res ~ ·ou · ~lli.í4ios Lu·g~r:es') seroe1 
lliàil!,tfes -f! ãfil:,q~-:-é p61"_ <algwn:ia ·óutra-·Ü?'J?-M.ssãó ,, :P-tovitmenttD., GraÇiá,.,' õu 
M'ePcê=dt§ &fúalquér::~úalidade .que · sej~' .., •recel!reín.:Donativo, ~ Prémi:c> ,. ou 

. Presente, a.i.Nda debaixo do pr,eteNW Me :s@r ·gr_a<t.u$1iéblnente"dadt0"',::-'in€or-
1 ra na Pena irremissivel de Confiscacão de todos os seus Bens, além das 

mais q·tlc6\reSer:\C~.: a~')-Meuc:.Rea1 • Arbi.triú·::' BJt.-iJ'rlam'enitei'lOrdeno que todo 
o Governad~e,: q'M:e per·. s<i., ,,ou per."',intéuposta·. Res.soà t.fizer_ algum Co~:n
mercio"G.~Q:t_tn~ab;ed.aes; seus: propt.ies , ·<e>il ' wlhei0s; .o1!l -que d1recta, ou m .... 
directamente em sociedade. Ol!l• sem el.la'-, .~em...parte 9 •OU em todo tomar 
interesse em aln·um Negocio mercantil; além -da Confiscação irremissi-

!:1 . ., Bbb . 

I ' 
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'\:.eJ~. l!l~ toqps1 OS: seus ~ens· , .~111 q.u~lqu€.J; .parte, ·onde se açhare~IP. ,_ ~ej ~ lo,-,.. 
g_o e.xpuJso d(i), dito Governo, com i'Ijl~a;~ilidad~ pl'(rpétua, pfà.ra rpmca. 
~pais servir- outro algum,.. nem pode.~; requere.r Desp_él<cP,o. do.s seJ.Is S~rvi-. 
Ços ;-, ~ l?en.P,0 lVt;ilitalf p,erca, alé.l(l;l do referido, o Posto que tjver, fi~an..,. , 
dG ÇOII! a m~JSAJ.a inha,bil~d.ad;e pa:ra o_utros qua~s.quer Pqstq~ M.í,litar~s: 
(Jo:n,-stapdo-rn.e da m.esma sorte q.ue os1 Ouvido~·es G,er~es , . cégg$. d,e hulfQ 
igtrJ.G}l int~r:esse ,. s~. te111-: d~sli~:;tdo Jjl.f:LS m~smas ,, ou em seip.el}lap.tes p.re ..... 
'\;arie-~çõel?: O~;Q.e:nq (ij_U.e t0d,o aquelle d<qs d~tos ÜQv.idm;-es, que pqr qua~
(ilU~r Desp'acho, qu Senten,ça, a;,mql~. qp,e seja j,us1ia, e legalmenue qadé!- »· 
~u par outi,"Q algum motivo, fiiUa,JI}uet: que elle s,eja, ex~g~1:, qu r.e~~b~.rr 
dgs .. :Part~s , QU q.~uda de P~ssoa,s1 que qnão fQre:I:n., a)gu1J1. :Qq:t;~;q.tivo, Qfr., 
{ert;;t, 91! J;>-~·esente , aiç,da debai~o, dQ Blie~ex~o d~1 ~er voluq.,t~ar.i,a!Jl .~~te~ 
daçle :, Üq qtJe p~lC6 tt:abalho, e b;·açag;e,n;; ,_ qu,e lhe. s~q q~viq~S; TiéJ.S ~e
~Mt~çõ,es , 9.~ que ~e q.çJm:t: ÍI\Cl}.Jil}·~do , . pf1r~~nd;er, -ç:u l~'lar: IQ.fl.~Gres ~ ... 
:m.ol_q__~E)!J.tp~. , 0u 0\l;:tro ~~g·ujp q~n~:ijçip. ,, o'U G.9~..PRt1:P.~.éJ.Ji~q al~IJ.h q~qu~H~ , _ 
~ue lh~ 4~ p~rr~úttida P-~~0 seu .Reg·.irnell_;tQ.: Oq qq.e, <lR_s. Cqfr:Ets, p_ert~n
centeª á Mi.o~a. Rec;tl :f-Çtzen,dª'-, ou ~os J,?a,rti.culates ,, JPI:ÍI!Qipal.m.~:JilJ~ ª·~4 
ÜFfão~, ~ De{untps, ~. Ause11tes ex't{rahi!), OH: q_!;:llfi-;~'1~ a,lg,um.~ pqr:ç~o q~, 
dir.•.heh·q, c;>lil cou <!:. q;u,e o. v;alh~ ,_ ai.t;~,d~ ~?endQ poL -~Fl;l.._Bre~i;~mo, QlJ.. qu,el c;l~.,. 
r~cta, QU indire_ctÇ~,JJ,jlelilte, e11} .§locieilade, oq smp_ t?lJI·a, .per ~i, ;v ~\,1; gqr. ~-:p.- . 
\erpostª. Pe~soa, 01:1 {!e ouiro qu-aJqq~I; 19odq 1ii~~E> aJ.g-um Cm;nmeJ.:CÍQ, çu 
se !1\teres~a:r em NegoQios rue11cant~ ;_· incm;ra, I:I.a P~!Yl d._e ~onfisçfl.qãq 
de todos os seus B~ns, e!Il q~lqlleP. part.e on4,-e s~ ac;l;t_ar~:rp. ,, s~a ri~ca-. 
«to d,q Meu Reªl ServiçQ ,. e. fiquç :i~.q.b,{l par<:t.!).ttnc;.a mq.i·s PJ~~el,' e:Q.tr~r 
nc;J)c; .: De· teda a importai_lçia '· ~lJl qU;e ·montar: c)lga_l~urna <J.V-El~O.Q;I}eqj~a.s, 
Çpnfiscaçõ.es , ou seja' cle qualqq,e.li d@. _G:overnadqr~&, Ql:l Quv;igor~s G~-
r!l~S , .pertencerá am~taq~ ao .0t?:JJ11AC.iante , e ~ out}:a <!-1J5etg.cl~ á; ~iph~~ 
Real Fazenda; não h<!-vendo por~m .0Gnu.n~i-a~t~ ;. ·\u,Q.q fi,~~1:i<! in~<?f.PÇ:t:.é!--;
QQ n~ Minha Cor,o~: E para qqeAJQ,aÍ§J {a_Qi;lm~~e. ~~ PQêê_ãq .d.-Eiê;«~o~~i:ç q~ 
Ctdpade>s por meio das ~ohredit.ft§. Den-6Aciq~l) ·, J,?~.qw~ttq, q~~ ~~!~s- S1~ p,o~.,. 
~~o fa~er em seg·redq, de:rigind.o-a~. ~m t;J.j_r-~~t~a ,.J:~\1 _EOF, via- <l~ .Qqv.~r-.. 
1\él,clor,. e Capitão Generªl da I.udia, qu por G~t~o.J :qlJ<}!EJ.U~.g !}Jgq_cg, .q;1;1_~ 
ao~ J?~·riUnCÍilnieR 'ªtecer ma~ CQiijJ;DQçlQ,,, e ~~gur~· .,: ;i ~t:;qet9r~S\ . d~ ~.~"" 
tq,qp dos N~go~iqs d/i.li Marinha ?i. ~ :Pwni.líl!Ü1..S.'< l]ltpc;\~I:Í,~o~ ""':P<t qval QS. 
sc;y.s ·Nomes fic.a-Fãq de'ID..aixo de h.u.Q;ii Ílilyiolav:el . ~eg;Ji~do, ql;lCW}~l~ eJJ,~~ ~-. 
~im. o requeirão; e debaixo do me~mQ ~~gr13go~s~ IDPI!<!~.rf{~ E?I\1~Ql~:~t ~~ 
que lhe~ . p~.rteJ'lÇ~Ji, em consequenc:ia d,ª~ sol/r~\litq..§ Çopfi~ç_g.,~q~~- · 

.. , ~elu . que. : :1 M~ndo á Meza dJ:> J)~em~i!rg·Q ~ dp Faç.9. ;- ll·l:~ª~~~l!t@ 
do Meu ,Jteal ·Erario_; ~Cm1selhgs . da. Minb~ :R.~-~1 faz~q<J._q. ,,, & càq UltH:'\ 
lllª-r; Vip~-Rei, ~ Capitão Genet:al ÜQ E.At<).dQ. ~Q BJ·.a~iJ. ; Qqye:rªq.çlwe..s, 
e CflpHâ.~~ Ge_nerares do mesmo .E~t~do ~ e do dª Ind!a_, ~Mo§s,am~;Í;.Çj!\l.!B ·; 
~ ªQS ' Desem bªuga,dores ·, Ouvidores..,. J uíz.es , . ·~. ngi~ lY.Uljlj§\:t:P~ ' ' ~ ~ ~ê-: 
spªs., a q!lem o _conh~ciiBen.ta des.te pertenoep , ,o, ~mmp..x~o . , ~ glJªtcl~!fi ;, ~ 
fªçã_o_ c11mprir, e g·uardar tão int~iramente" cotQ.Q pl@;ll~ ~.e ~g:pJ~m. ; ~ª~ 
pgst..ante~ q~ae.s,quer Leis,, Regime~tos, o.u · li§lAilo~ e:t~; ç_VJ.t:r:~if{. t}a_qq 
no l?alamo de Nossa Senh~ra d.a AJrlJda ep! · H .. deA;'b>ril ~§ l'tB~.~ Çg>.m_ 
a Ass.ignatura da Rainha,- e a do,_Mjnistro. L. :. t -,;· .. ~ <!.) • 

,.. . . ,i i , . l 11 ~·,·.:.r .:.;J __. .: .. J 

Regist. na Seoretaria de Estada4dos Negoc-ias da ·1llf.1J.,., · ' t 

rí'nha, e Domimo.s :Uktro.mari1Jl:Ds. -llt foZ·~ ~a; itell$__. .... J 

- no Liurq da.s Cartas~ -dktJ.a,rás e: -~Jatentes, e · imp.P~Sr< · ~ , -_ · 
\ so '{la I~ressá,_OJ"de. Gatha'ILd~. ~J ;), .•.. 

I ,...,( -, Í. * 
.,... 1. ,l'vc .... a'~ ... ~~I · ~ .... 
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- TENDO-SE prohibid~ pelá saudavel Postura -de 15 de Ma~o de 1699, que 
se lançassem caliças .nas i·uas., pelo -gravame, que fazião, aug·mentando.-

. se a despeza á Fazenda da Cidade, na limpez.a; se impoz-a perta ·de qua
tro mil 'réis a todo o .Pedrei-ro , que . pelas ruas fizesse alastrar a dita ca
Jiça .: '·e .constándo pJ.:esen.temente por muitas queixas, e verídicas infor
mações, que muitos Pedreiros, sem temor de Deos, e com grave prejui.:. 
zo do Povo, em quaesquer :concertos de telha9.os, que fazem, lanção de 
cima dos mes:rp.os, a 'caliça para a rua, de que se tem seg·uido _algumas 
des-graças, maltratando-se, e ferindo-se a muitos viajantes, sobre os quaes 
tem cahido grandes pedaços de c~liça, ·_como tambem entrando nociva 
poeira della nas lojas dos vendedores de diversos generos ; fazendo-lhes 
corfsideraveis damnos, o que tudo se deve considerar comprehendido ·na. 
referida Postura, ~"àÓ só pelo seu objecto ·; mas pelas suas gravíssimas 
cohsequencias, o que se evita, conduzindo-se toda a caliça em cestos aos 
hombros dos trabalhadores. Como fazer, que se evitem estes absurdos, 
em gravissimo ·prejuizo ·dos moradores desta Capital, he da immediata 
Inspecção do Tribunal do Senado da Camara, a quem os Fidelíssimos 
Senhores Reis deste Reino tem incumbido do seu governo economico. 

Ordena o mesmo Tribunal, que oito dias da data deste em dian
te, qualquer pessoa, que de: cima de telhado lançar para a rua caliça, 
fique incurso nas .penas _epmmunicadas na dita Postura, pagando os qua
tro mil réis da cadeia, onde estará cinco dias imprerogaveis. E para que 
cheg·ue á noticia de ·todos, e não possão allegar ignorancia, serA este af
:fixado nos lugares publicas desta Cidade com assistencia dos Escrivães 
da Almotaceria da limpeza, cada hum no seu respectivo bairro, que pas
sarão Certidão de como se affi.xárão. E os Almotacés da limpeza execu"' 

' tores da menci~da Postura, punão estas transgressões com toda a exa
ctidão, na fórma neste declarada, applicando a pena pecuniaria , meta-. 
de para as déspezas da Cidade, e outra para o Accusador, havendo-o , 
e nao o havendo, para o Hospital de S. Lazaro . Lisboa 18 de Abril de 
-1785. = Manoel Rebello Palhares. · 

Impresso na lrnpressáo ~'ilviana. 
' 

*-*<-0'>*-* 

Ü Senado d~ Camara, attendendo a que muitos dos moradores da Ci~ 
dade nova, esquecidos ainda do seu proprio cómmudo, deixavão estar 
tempos, e tempos quebradas, é com falta de vidros, as Tidraças das suas 
janellas principaes·, o que tanto servia de deturpar , e de affear o pros~ 
pecto da_ mesma Cidade , quanto conduzem para a sua forínosura , e no
bre~a a~ mesmas vidraças; . e procurando fazer cessar tão estranhav~t · 
omissão. Ordenou pelo Editá] de ?27 de Março de 1775 que todos os d1..:. 
tos moradores fizessem concertar . as taes vidraças , e pôr-lhes quaesquer 
dos seus vidros , que succedessem queqrarem-se '· ·denti·o. Ndo te1:m.o pre
:fi~o de tres dias uteis ; e que ·não 0 .fazendo assnn , sermo obngados a 

Bbb ~ \ 

,I 
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isso pelos Ahnotacés da limpeza daquelle destricto, c~mdemnando cada 
hum dos taes moradores em seiscentos réis por cada vidro, que se açhas-. 
se ou falto, ou queb'rado, para as .de.spezas da Cidade, não havendo De
nunciante, e havendo-o sería metade para elle, e a outra metade para 
.as ditas despezas . · E porque muitos dos referidos morador'es tem inteira
Jllente aqu§á.de destá sa.P.dª'vel províd~nei!:l,. , ~itià:~t ~~i:Ffo ~m.- :Seu b~n~
fici.<i!, fª'z.endo-~'ª e~q~t~cida <le hups, ~ talvez jg.Q!1rad~ de 9\it;r.Q,s , pel9 
Japsp (!.o teJ~po.- · . · _ ~ . ; ' , 

· Orde.fté}. º m~~!no S~:nÇtgo; qu~· c·inço diª~ dª da-ta deste em dian~ 
te, qs Abl1otacé~ çl!,?ª dj(os de:;tri€to~ prqç~.dã~ ind§:fect.iv~lmernte co:nott·~ 
.os qge qc.fiarem inourso§ Ill.a <;li.ta, omi~.~i{o dQ rm.>d!Ç> sobredito , 'ficando em 
slJ.a devida qhse~:van~ié\ ~ m~:nsjop.ªdQ .E.<lit~.l-; ~:l:Fre~g.@.and!l>· logo ·a:s dita-s. 

- cqndeH!Dí}ÇÕe~ qo,m.L penhora nos móvei;3 ; ql;lanqg não fprem pagas ·oom 
dinheü:9 5f. vj~tÇL ... E· para · ql3t=J de n0vo ~heg;l:le á nQtit,:ja de -todos , e ne .... · 
;nhl!rn· pg§~ª aU~gar· ignPr.ancia ,, e~te se11á .a,.ffi;s:;a.do nGs lugare~ }:ntQliç.Qs da 
wes1Ii::). Çiqa<;J.~ :pqy;a' ~Qm qSSistenóa dos Esorivã~s da dita l'imp~za, 
q\le P,éYlS9-F~e C~J:·.tid$1Q d~ ca1no s~ a1ii~<Un. Li~boa ;t!l de Ahl"il de 17tH>.· 
=:: Manoel· Re.heHo Palhares. · 
- - • I 

' . 
Impresso na· Impre.B-sáo $.z'lv~·ana. 

D -üN A MARIA por Graça de De@s Rainb.ét. de · Portug~l, e dos AI~ 
gq.rves, d'a..quem. e d'além Mar em Africa., Se...1'l'h0.ra de Guiné, &c. Fa
ço sa'laer ;:t yôs. Cmnregedor do Bairro dia Rua nova , que Fra.l'l.eisco Anto
nio da 0'1-l.P.b.a.. e, Uzeda, PTuprieta.rio euc.ê;wta.do '\te Officio de Corretor 
do~ Seg·uFQS, e Rafael L.oQreaç.o Peres., Eí.:lOJ''Í.VitiD. tamhe.Iilll PI·opTietario, 
encartqdo <lü>.S :tn~s.mo.s Seguvo.s' me . repres.e.l,iltárão por . sua petição que 
os SuppJ.ioªn.t~ª- es.tav-ão. gravíssima ~ e ~rrEl.p.arÇt:vehnente prejudicados nos 
ewqJu..m~nt9s. , , e sa.larios dos se\l.s Officios, p.or cq,qs.a da. e.soandaJos.a la
xação com que se estava faltando i!. obedienda iro.pl;e.teriv.el cl.e\üda as Mi, 
nhas·, Reaes Ordens, pois que sendo Eu Servida de estabeleoe.u provjden
tissiÍnas resplu.~.ões· para, q"U.e os $up.plicantes fossem unicos, e Officiaes, 
privativos a intervirem sempre, e escriturarem todos os Contrarios .de Se
guros que se / celebrarem nestes ·Reinos, já ordenando a nullidai:le dos 
que se fizessem fóra da Cas(l; del!eS; s.0m i:t)ttervenção dos Supphcantes i 
ainda que fossem lançados em notas de differente Tabelliã.o, já auferin
do a acção aos contratantes para não poderem ser ouvidos em Juizo 1:Q ... 
da~ as v,;e~es e!!l1 q1fte nã6 apres,ent(!ss~:rn 'A,p.0j\Qe~ ·elp~ Cont.ratos da. indi-
cada naturez~, c.~le~rados co~ift in~erveRÇà.<;lJ,_ ~· E.~c:t;·itur<;t. 1av.ra•dé!! pclQS 
~_l,lpp~i.c;;trtte$ ,, ~ la.n.çaga :pos I.iy~,;os. qlq_ Ç'çt&t <l<D~ S.t}g;uros.·, ~ ult:ilm~m~Rt.~ 
esta1leleç,13Í)._qg p~nª,s J?~CUJ.il..iad!;1s_ , e, d~. d~g~,d:Q Pª-}a ser~Iilíl ,Pl:l'Wcl:Qs-q·ua.~s_...., 
quer CQJil,4J.'éljXe.l\1~9J."~E! ,_ QOIJi!o t~.cl.~ se . ~xbvawJ. tio~ élifft:frent.~s: .à}vqrás. qu~ 

. jm;J..~é!JV~.Q .f>QJ/ ÇeJ.:tidJ1Q; q.ue s~cce.cHa, q_llJ.e hq~.PJa q)kt&S-i ~;lil·llUl'Jll10.ll'~.v;el mui~ 
ti~ãg q~ .N" egQlc-ia~_te~ EJ?t~:aHgei[l;o.~, ·e, o,IDéliiS! ~ª- ((}lU.~ tªIJ1h~l'R de. Nacj;@.-.. 
I;lé).es ~etl.S V é\S~~JJos, ~0m ~s.éa111dalo. p.Ú:ltbic~Q::, . s:.e:rn t~iJ;JÇ,lt da. p.~:a. , c0m 
espir~to d_e r~l;leJJ~~.Q,. Çttt~.n~tayãJQ, . e G.!i>Jijlt~v;if!.l!.bi.ãi.~ d~.fé!o~.t~ ns.M:il1D1aq;s. Ríeae.s· 
!\{efiQJ;l!ÇQe~, ~l;ll€{ ijcé].Y~Q Wcli,C'l~.éJS ,_, ~~~ftq~ ~ll.~l'l)UÂS,ÚJl~~nt,~ ~QS; S:u:p ... · 

J ' ' 

\ ' 
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plica•nte$ ~, ; e · priv'aúuo+os ~ d:os Eiemns[{'larirôs ; · ~ e-~luhret:i"tos ·-ii:ew~d<Js; iY('}l'; 
g;raça M,inha. a:os Offiáaes :úiadns: :( 13 priva~i:v.@s;lpaii!à'l twdl<l>s::gs S ?gttttds ; oe~ 
publiéamente E:a P.rcrçlt do~Commeré~t> 5•e lta.trib-'<gm <f6i~a · d~U!a::; thur.t:~.ras .w.r®si 
zes. por rnd~tl'Ía · d.o:s: ;pFopi'·Í~g ... aonV.emCJ.ónál:ltlis, outi'~rs ·,, · ·.re : .f.J!Úl~(9 'f:te~U.tei:l~ 
te1-11en liie "Jpdr .inter,i'eJ!l.éão :-lilie,h.uns·pel'neciusos h.otrHms. b\inheeMos. ,lôoí· ·Z.aN.J.t 
g·anos.. •.C0Jltratav ão .. Sé.g-ur-t>s .; · .celehra:nd'<J-•-®s, otJ. ~por res~;f:tQ'S mreitamíin.te 
partie;ulares, ou em papeis impressos, e falsas Apolliaes·, cbmG 'a·' c;]/g: lifl!e 
os Supplicantes junta vão hum exemplar effeetivo, e juntariào innumera
veis se os contratante's dos· Segm~~s maliciosamente não os escondessem 
para nã.o constarem os seus delictos ·pelos seus proprios assignados.; si
mulando obrigação de mandarem os tomaaores f&zer os Seguros, de que 
tratavão fóra do Reino., mas •ob-rig3!l'ldo-se· lDgo á firmeza dos Contratos, 
com ·que ficava por huma parte ,a obrigação perfeita, e por o:utra com-
prehendida na Minha geral resolução, que tinha perpetuamente estabe
lecido a beneficio público não se poderem fazer. Contratos de Seguro sem 
a irJ:rtérveng.ão, :e Escriéulia la~:ràda <Pelos Suppl1~can-te.s ; ·hmçada: nos J~vt.ós 
da Ca;s.a <!los Seguros, donde s~ extralliat Apolioe, cmm llJ:Ue uri;ioomente 
se· pod1-a fazer :prova dms Contratos da wul;iC'a·cla mttur~za em 'Cl:.ohforrni4a::. 

, <1le das Minhars Reaes Oràel'ls ; -e por6l'lile, os refer~dos' .&tten llé}dos· a ·ão: üi_. 
tollera:veis nes1tes· .1\-!Ieus Reinos ·; aonde, a Mim. h a .Reat Provraeneia =trnlra 
estahele·ádo a fé · públ~ca <G0Ilil '<ifHe deviâ'.o c.elélprar-se :os· Comtraf:<l\s 1. élo.s 
.Seguillos , ·assim ~mno ao I;n.és!il'IO :respeito a estabeléçêhl'0 dillfferenh~s- 8-lil-f 
1beran0s, sem permiHirem a -rn•enor .com1Jrareii1!Çào, e .p;or ·'Qflrl!M·a !padl!l: IDiLQ 

prejudicialíssimos, e .terminados á extinaçã0 <ftos OffieiliiDB ·Jilll'Mi-c.os:' 11Ds. 
S.upplicantes<, e0nsiderando ·estes •que .os r'efel;idos c:Gmtra:v€ntorés das Mi':' · 
nhas Re.aes .Ordens , b.u nãp tel'hiã:o as pemas ·estahetecicl.as., que. ·fi:ca-vã:a 
incheridas por não Se lhes imp0rem fi@S 'CaSOS dos 'ciJ.eÜctos, .que frequenté~ 
mente perpe.tra'f.àO; por nàn cpns~areth aqueiJe.s deli ctC?.s_,, OU parq11e aS . 
devassas a que Eu mandava proceder para averiguação de quem erão · o~ 
:respectivos criminosos, e se lhes impôrem as penas, estavão em esque
cimento : M~ pecl.ião lhes fizesse mélicê ordenar-vos , como Juiz Conser~ 
vador dos Officios dos Supplicantes, que mandeis a:tfixar Editaes na Pra
ça do C6rnmercio ' e mais lugares publjcos desta Cidade ' para CONsta
rem as Minhas Reaes providencias·, assim como o ·dispoern o Alvará de 
~~ de Novembro de 1684, tirando as devassas ordenadas na conformida
de do mesmo Alvará, e se ünporem .. ns delinquentes, e contraventores 
das ditas Minhas Reaes providencias , as penas nelle estabelecidas im,. 
preterivelmente: E visto o que állegárãe~· , e· 0 que cons!ibu da vossa in
ÍQlrmação, da resposta do Proeu1·acl:or da Minha 'ReÇtl C0rõa, a q~leni se _ 
de@ vista' e que a creaç_ão ~os Offi6ios de Corretor' ' e .Eserivã@ dos. S€ .... I 

' g.uros ., ~m qYe se aclúlo provídos os .Supplicantes, s~· :fe~ pelos .Se;vhores , 
Reis D. João- II~., de D. Sebastião em 15 dê OutYbrG de 15~9 1 e 1[} de · 
Feverei.ro:. de, 1579' po:r a:ssirrr '6 pedjf' o bem eommufn ., e -llttili!dade pÚ· 
blica do 8omrpercio., fazetrdo~sê os' ditos. Seg·utds ·tàõ' prdp:tios ,, ~- priva.:. 
tivos dos di(os Officios, e da Casa deputada pàra· etles1,! .<Júe tbdds' dSJ _ qt~~ 
~.e iizesserp fóra' ~en~, ~ - põr outros· Qfficiaes ~~f'ião núÚos, ajr~4a qu~ ·. s_e 

. lan~assem -nas np,tas. N;a,o se observand.;> postenonJ.,lent~ as ].A~Is dw c1:ea
~il,o de~sr mesmos. Officims, se exacerbáuão· as penas d-os contrave:nto.Jtes na 
fónnaJ éonsiante dos · AJvaTás de 1641 . e d!e" ]16•84' ~·gamcilado ohS'el!va_r 
1~elo- cfe ~}9 de Ül:ltubr0 d~· 1688' as 4!fu;e.s se·a!c·havã'é( p~ese.l'l~er~ente c~:l'ft.F. 
pouca obsetvsncia, queixando-se d'isso o,s Supp'l'icante's : He1 por .bem ; .e 
yos mando, q,ue na conformidade do, dito Alvm'S â~ '16~,4, J' do o.ut~~~ d~ 
~ 6.88 ,: q11e .Q. maadou p@r .. n~ sua inteira, .·e fle:vid~; - ~J,<eeu,_(p.o ., faç_a..I~s~.ol?-

. ( ~ ' 
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s.ervar, e executar tudo. o que ein tb.clos· eHes ·· se tem· determinado na fór
lll"!- da -súpplica dos Supplicantes. · Cumpri-o assim. A RAINHA Nossa 
Senhora o mandou pelos · Ministros abaixo: assignados do seu Conselho e 

. seus Desembargadores do P éi;ço. 'fhomé Lourenço de Carvalho a fez ~m 
Lisboa. a o/lO de Abril de. 1785. = Antonio Leite Pt?reira de Mello Ver
go1ino ar fez escrever. = José Alberto Leitão. = Bartholomeu José Nu ... 
nes Cardoso Giraldes. ' 

L • Impresso avulso. 

A SSENTOU-SE na pr~·se~ça do .Senhor . Chanceller, que ~erve de ·Rege
dor das Justiças, que sem embargo de pertencer a este Tribunal das 
Justiças decidir sobre a in.telligencia das Leis ', ne> caso de se mover :dú-. 
vida, ou entre os Magistrados, ou Advogados, sobre o seu verdadeiro 
sentido na fórma da: Ordenação e Lei de 18 de Agosto de i 769; com 
t udo não era caso de se proceder a Assent0 a questão , que se propoem :· 

· visto se achar na Lei de ~õ 'de Janeiro de 177õ· por termos btm claros. 
e expressos determinado lil.ão comprehencler o preteriio, mas sim o futu
ro; e que isto mesmo se te.m declarado pelo mesmo Tribunal, por onde 
se fez a Cónsulta para a referida Lei . . Lisboa !l44 de Maio ,de 17 Bf>. Co-. 
mo Regedor, Gira:ldes. == Gama. == AraujQ. == Vidal. ___:_ Vieira. == 
Doutor Nunes. == Rib~iro de Lemos. == Valle. ::=: Matta. == ,Corrêa. ·==. 
Campos. ==Limpo. ·::: Gama, e ·Pereira. ::: Velho da Costa. ::: Brito. 
(1) 

Na Colleçáo dos Assentos a fol. 453. · 
, I . 

H A VENDo pela · feliz <tonclus~o dos Matriinonios dos. b.fantes, Meus: 
muito amados; e prezados Filhos, exercitado a Minha Rea'l Clemencia, 
em quanto me pareceo justo a beneficio dos pr~zos . que por causas cri
mes se achassem nas Cadeias públicas · destes Reinos ~ com o perdão G~-

---------~~--------~~-~-----
(1) O que deu occasiã0 a este Assen'to f0i h1>1m A_cerd~o do Juizo Ecclesiastico de 

.Evor~ em Autos de Assi~a<;;~~ - d.e dez dias en tr1e Pa~tes o ~esembargador E ,tevão .José 
:?erell;a .falha, e sua mulher, e O· Reverendp Antomo Petell'a Palha.; e o mesmo A
cordão, que se encontrou nos referídos A.utos lie da . maneira seguinte .:_. Aéordão em_ 
Relação, &é., que vista a conti'oversia ', que nestes Autos 5\l aCh<.t movida pelos Advo · 
gados destas Partes sobre a intell~gencia e espírito da Le'i de ~õ de J a.tJeiro· de ~775, 
peí·,tendendo huns, que a mesma he comj:lrehensiva da Doação cat1~a dutis, sobre que 
&e litiga; e o outro, que a mesma s6 providenóon pará o futuro, sem que o seu espi~ 
rito seja comprebender huma Doação antei,iormente feita: ant~s de se deferir aos Ag
gravos interpostos por ,an;bas as Parte~. ' ~e remetlão estes AutÓs ao Illuslrissimo Senhor 
Regedor do Supremo fr1bunal da _Relãçao Secular, para nella se tomar As.sento 8obre 
a verdadeira intelligencia da sobredita Lei, e'm observancia da out1a de 18 de Agosto 
de 1769. Evorâ ~ de Abtil ae 178-õ. = A:>signado =Andrade. ::::::Paim. =-La-mego. 

I. 
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r!l .~a ·s,ati.sf<)q-ão· d~ ;Jltlst~.ça ~à éenfG'lmillarle dó 9ecrrétor 'de .do~e; délA<h>
rJl prq~Íiil1Q. p~ee;e:d,~n.te ., ,eJX(::eptuanâ'oq~.IDr.él~Jn .os erãtmlfiS;, a ~llocissimes r:; .qlde 
P.~~J.~ . s<;J jr,eferetP·., ,e que rpela sua; .énomifiidad:e- Jsenão · póàem dzen1tar ~:a 
d·l·~pq~i9ão Q-a;S ~.eis se;_Djl 0~elilÇa .ld,e. r~e{ls,, . ,eS:C~alldal0 ,; ~1p~~jlt!ltÍZO ,púbJioo ·: 
E a t.t~n.@~e.n<\9 ás ~!'llllO!i:S l~~çõe.s: fie zé1o 10om q a e se 1;lli stm.~uio b-J3a!!pp 
pa~ m~n .h~s' Tr~p'a:s 'Ji)@f .aq,üdl.e pl-ao_ziN~l.tme~ÍV..@: .8@111 <Serv.ida (ijlle 'tCDid'C>S 
~~ , tlJt;!-1~ Y ~ssa!Jos Mili:taFesc de l0cl·a_, e .q uâJqeer: g:mdua•ç,ão . goze'm.~ mi.0 
~,o ?o, ~efend9 lrlt.G!<Jk-1:.0 . ., ..á.chando~s.e . n~as eimnmsilancjas i d:o :perdã-ó'.; ID'::\1 

Ne.I :(?Qf ih~m ~!lllpliªJo .a; {av;Or da-(í)U,E?Jies qué porcriinos : ·estiver.e'rn _ au~a~- . 
i@~ ~{js m~Q.s B.einos, e. que a elles}~se re"l:iolhe"Jiem .n\!J 'tenno ~e . seis~..•tme'" 
?:~s CfilPtadps da pub,lkação cd'este: 'Tendo paor.tes ,qtJJteflalp.paTe.ção.., ~lcontif\a 
~ll~s ne,q,u~jr,ã~ . s~u Dirteillo~ aq q.tJal 'J.il 'ã@~he-: td~ mi·ruha!ReaJ. in.tKen'çiio ,pre;
J~.çlic.fH) ~e J!vre~. c~m seg~:~·ras, sem . :fic~r-.e,uVsog~.tas:=r;4 pririer · ~ e J'illà'(!) 

t.e~~~, .~U i P.ªo ~ppa-ree~ndo- patte~ P'~'_ ejudicadas , ' .que 1~0ri~rra:,ieJlêk r:eqlllei
rª a; Olt! • !lq·~~H~.s que ob ·caso . ~·e as -tet~em;- m'Os\lrarem 1tp€r.daeJ.3 &eUas .:.' ! H'
Q~.~f!l . loga.~a!i>§oJu.tQ.s - d~ · s...a~t~$f~u~~ão da; J ust-içà t' :E db •mestn<it' beióefi:cio::., té 
abselvição gozarão lambem aquelles, cujos crimes consistirem em dezer
são par.~ . gp:A·trp ,, . ~ij fóra dos meus Reinos, pelas quaes tenhão incorr~do 
nas penas estabelecidas nas minhas Leis: Restituindo-se todos aos seus 
respectivos R~gimentos, ou ,Co.rpos -em -q.u·e houverem tido as suas pra
ças: Exceptuando igualmente desta ampliação os mesmos atrocissimos 
crimes mencionados no sobredito Decre,to do Perdão Geral, de que t~m~ 
"l?~m q~p. g;qzªr~g . iH}\.i~,I!JE[l~~ dites meu$ ··Y'a$sal1bs, á1l!l~6".h t'es1; rq..ue~ Jdehrare~n 

· pf!ss.ar, o re.feri-çio t~mi9 s-em 1s.e rec~Uienem .aQs 1neus .Qeüws,; . e lse(;apll.e..·f 
~~f.\ tar~f9 iinelltls p.e.ran ~fi}· ps:Command,a•lllta.s;. clos11saus lrespee,tiV'(l)S L ·R eJgíínen~ 
tos, ÇQrp:q~, pu Praçàs, _pqrqu~ nesse.,cazo .. alêm :ded icar,em i pr;i,v;al{)os .-do 
r~.feJ.li~o .J.m:\ultQ, .ficaroéio peÍ~ ·mesmo . .lapf!io ;J d ·e· ~ ;.tanl'poosc:Jgeitos • ás .,penas 
pa~ . JI1Jl}Q8~L L~is. ·: · Em .to,dqs . o~ QUtt.ros ~ca~QS ; ne pórám i m·ibha; vmn.tada · ~ .e 
merqê q~~ trst~ petfl'ãq G~ral ·t~oha·• 0 . .seú ~-'éffeüo ., na ~ sOl!h>reqH.a . funnià em 
bene.fipip ~ <Jij)~ primi~o~os Militá.ves, . eof?e~f:!ttores · destes ~eill1os, e que 
igqa{.(ll~l\t..~dlPr~veite &Q~ que se acharem·.~j-á ·preZ.oSJ):> -Sent~n&iades • ,: •iBU 
~Yfflp(indo ª~ suas· sente.n~a~ pa'r-a· set'J~-m p>.óstf>s n=a ~.ua~Ji·b:.eatdach>, ·>est:a:n;,; 
dtl ri~!3 · çjrc:!JI•ntst.smci@l$ .p~nd!'lradas 1 emãó ~remlei lB!~OS3aos : cJ~iru~s ~ rex-~p:;ll 
tt)~çlqs_, . O~(J~H!&.~lh9 qe,G.ut;]rlt.a : ~ -tenhar· asS'ilil1 1 en't"fmiiid'<D.~ ; élfat~a eocecbl::~r ,, 
~ '(i)uhlj~ar0"Ji>.Pr Ecl•i•t(.\e~ . na: ,Côrte, e1 · GitC!latd~ , tfe . J.\.. is:ll.o~ 'f <:Pvmv'irH~"Iiaso1 · e 
:Pr·açg~.~ de§ te..$ l{~ino..s .par<t C!Jilre . ohegirb:tá . naticia.:..dé ;todcis. ;.Palac-i~J•~ _ 
Ev·Qrii ..a, 6. ~e. JUJlilDQ· d~ vl7\8·5 ... ::;:;::;.. , CC1m1 aolliuhdi€a~ depSl!lia .1\llm!g1~acdel.; '1 ~ 

- , .. í . t • ~ : • q r , . ... : . ~~ ; .-~ ·J ~ {~i l~ ; t:' :~ u: 1 9 2 ti n~ : ~ 1 i 1 ; f J r i ~ 4 

·; ;.;: · '· r: r,; [ lm]J;r. na i.1~ffip~nm:&e;;4mb.ni.o 0~d'ri.i!fUes-B&lhm:r-flii " ·t-g~ 1' 

'· L'! L: ,. J: t r .r. · 1R ·tnb 2 ·!;; -~;;:[L tl • •11 .. 1. C J .!: ;; d,t 
...J • - , 

: Jlh I j .. p~ •Íl )~ .... •?: n {t.,.''J ~ e{ tli~;r e u 1'1~./J ('0-.l ~ f~• .. !"7~ !t:~)-: p .. , 
' ........ I,. 

J! ~-, ;-;. .. , ~ tf .:"t:.· .... :...t ~'d* - =- :- *~'*-r-"'* .~, n~1qlrar.....- lt, .) ·r~ ... ot~;~ 
I '· '·· ... ~ 1.. ~·- •1 .• ·, J•t' _ .. , "'D') · !"\· j ,,: .. t..,l- ..... ~ r , ,. () ; C,.-,, ~~ : ~ _. .... 11J .•• ,~ ,, J. , •.• J r."'"',.,\.~ 1 lt~"' t ~.'J. ,.,,. "l · 

v : ~-J "S !;Í..'t'i~l ~ ! ;3 r.~l;o·h_}{f ~~!),_] f' .~u ·~,·.;- ; ··;;,, t~b-("J:~r~ ~ l' l l ,h ,.,~ ..... .... \.t 

~U .Á ·Ri'\1NHAr: Fa.Çod-sabe:r i.aos, q;uiel es~te ! A.~\fàr.á\..·, v~i~re·mí .~.~ureí:: ~~r 
jtnstes mótitvos ;J i~Re; rii\edbrãd t presêh~és ,íM : JÍl'a.fu ;qll~i.nai9 fàeit. ·,; ~ pr'iÍ'UiP-:' 
ta seja ;.aoã,rreoacba«tãh ·iaS""· (li;'lliclla"st 'pe.r:ten.Celtil,tes> Jál :e.rSJa <~ >e·· Bs~tfó ! d~l fl~' 
fantado: So.o ; SePVJi~d!at;~ que-'o JJui.z; ~e,émtor. dlaf- .F-aze"Jtdíal d-o d'iltti fitstláldo~: 
que EIRei, Meu muito Amado e Fresado Marido e Tio, nomear como 
Administr.a.<l~:r'dO., mesm,_g. Estado' _cdnheça na Prime!ra Jnstancia de tq
das as Execuções, e suas dependencias nn mesma forma, e com a I!,Jes
ma fórma, e com a mesma Jurisdicção, ·e Alçada, que tem os Ju1zes 
Executores da Minha Rea.l Fazenda, dando Appellação e Aggra.vo para 
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os Deputados da: Jun·ta da dita. ·casa e Estado do Infantado; ·os quais or
denár.ão ae Superintendente da sua Contadoria, que faça· remêtter logo 
.ao referido Exec~tor os Jiv-ros·, : que deve ter em seu poder , com toda~ 
as declar-ações, .que determina o Regimeute porque se governa, partici
pilnào-)·he, fla!la 'fazer lanttar nos d·itos livros pelo tempo em diante, os 
nomes de- todos es devedones, logo que pelo ajustamento das suas contas 
se :mostrar, que _o ficão . sendo á Fazendà da dita Casa e Estado. Pelo 
.que ~ando aos Deputados da mesma Junta e Estado do Infantado, que 
o cumprão , e guardem, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente 
comame.Jie se.c.c:mtétn.sem dúv,ida ou embargo a~gum, não ·obstantes quais- , 
querd .. !,eÍ~t , " Regjmentl!ls., Disposi~ões..', costumes, . ou estilos contrarias ·; 
porgue ·,todas e todos : Hei por derregados para estes e.ffeitos sómente , e 
•como delles fizesse ,espedal expecifica · menção ; e este se registará nos. 
-LiYras. da dita Junta ·,.,Cpn.tadoria ~ - e ·Exec:utoria, e o Origi-nal se guar
dar.à ~nlLCa·sa da.iFazrenda ,d.a 1nesma Ju-nta.d}ado no Palado dê Ql:lé-' 
luz J~Iii-~ lt8· de Julh® de í 785. ~ · Com a Assi.gn·atura der Sua Magestade . 

. 
!mpr. 'avulsó. 

'i! r. 

T ~nd~ -eheg~do ~ ·M-i~h~ R;al
0 

P.:esen~a ~om i-mluhitavel ~e~te;a, que-
per"effeito da's · fre<iuentes int•roduo~ões:. de Vioa·gres fabricados nos" Pai .. 
zes ..Esü.ingeims; e ,damume·rosa·'l(I_)uoántidade -de Pipas de-ste genero -, · q·ue 
erãG con·ciluzidras 'a estes Reinos, Jha:v:ião resultado · os incanv:eniehtes de 
ser.v-ir,em- os me&mos :V.inag-res,,p~r.á com elles se cubrir a ftaude ~ dà in-
trqdu.cÇãa· .clandestina' de Vitnhos•-Estralllgeiros; 'que· 'Se inclu]ãó nã§ ' il1es
mas 1P.autídas , .. e t•FlíÚ!mero avúltado ·-ldaS: Pipas ·-dê ~Vin"ag~es : ; l'l-e serem ·es~- 
tes, em mui,ta par.te adulterados ]ior confeiçõe~ ·, e rnislutas ·taes•, que a 
e.xperiencia pdr· swc~essivos elltames tem feitoJ ponhecer que· e!'âo · ~ocivos 
á1saude ·dos Póvos.; •e tem feit'Q· ne<res-sario . qt:H} se mandassem derramar 
eopios-a~ :; quaHtidaBes>tl'elles .,~ _e: de1'SeJ ~rruinar com as ·mesmas· in>troduc
çc5es ·hum· ut~l 'RapH1>1 ;âcr-Comm.e.rcio· .Naeianal,. em" pe,rjui~á dos (Agri'cu·l 
tor~s- dos Vd·n'Ho~ f ·d'e .que ·ha 1-tiã(!) conheci·da abu!ild-aac~·a nes~esu;){;éim)s: 
Querendo obv.ià11 ,a 1:ooc;>s .os ditos· lÍgconvefl.Üentes., é :ioifnarJ' o co'FI'S}liDO 
de h.umg.-er:I,eiJ:l, d:é::que ahuJOdã.b os mesmos Reinos ; .em ~utilidaae · da Agri .. 
cullura delles: Sou se!rvida prohibir absolutamente toda a entrada de Vi
nagres fábri1d.k«fos ~em ·.1?airies,_Es.t'rangeirtls· , f>a-~a ·não.·s~re\m mais admit· 
tidos a Despacho, nem se lhes dar algum nos Pórtos, e Alfandegas , a 
qpe chegarem nos Meus Reinos, e Domínios: , Começando esta prohibi~ 
ção a ter o seu cumprido effeito, logo --que se completarem quatro ·me· 
zes continuas; e contados do dia da data deste Real Decreto; cujo es· 
paço de tempo concedo para consumo das porções do referido genero,; 
qn~ se. -;..aj:ã<:h.·niand:adas !vir .de fór--1- ,r-ou ·se!achem -em· e:ffect:ivà êondtJc:. 
ção~ par~ c;>s ._Fór~ôs rdest~s R.ei.n:.as: .6). Cens~lh?-; da,.Raze~·da; ·o •teil~a assi.rar 
enten.d•·do, e, faça:-e!X:.ébtHa·r ·nesta~conformidai:leí' " J?alacro de ~ Quelu~ · em 
27 ,de ·~Jlulh(i) ' .dé 11-7.-8..-5.; ~ CbmGa.•Ruhllicá cl.e Sua1Ma:gestade·. , · ; ~ · .1 

:-· J... ,... 'I '• ~ ~' ' ( #O 

U 11.1 ~" ': ~J .. A l t" .1 .. C., '. ,.... _ ~ ,; •! .J ~~ 

• •• J ~1b .J'.::. .. [;. "•- G . '7(il ' • 
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S El'(Do-ME presente em Consulta da. Junta do Commercio destes Rei"" 
nos, -~ s.Eius DOipinidst::.Is •dúV.idas que ·hav-iãü , occorrido a6 Desembarg-a
do!:, ··(qne se1"ve, a·e .J ujz. Q..os Fa:llid(!)sr.. parLnião _d.everJ'l.'emettér á Jl'ltesm.a; 
J,unta::~ a ·>Dev~isa ;:vqú~ havia plrooedido~ sobre a IJ!IUebita .(]:e F :ranGiseo 'Se
~;ny , . ·dúwidas· .q~ae-:- o sobu~ciLi«ió' i!.Vlüüstrên fe z: igualmente chegar ;á;- .Minha; 
U.ea1 Pre~eúça,. pedindo_ a -resol~ção ·_deldtas :· .S?u Servida declttrar; que 
~ratàngo.,.se ·.lllo -p1·ese11111e · ca~ei:n d'ID réfenrJlo ;;Fxancisco EegiLy:, que~he· hum 
Estrang;eird plÜV·ilegié.lídó'y,r·não ~h e .. o J u:íz Jbs Fa11ilii<2ls · ff tüz com pêten te p>a
p-a-,j~lga1' :cl!a . boa~ . ou nl"á' fé rrcla sua jquebra, mas c s~m · o seu Juiz GGnser-:' 
vador--;.-rd:evemtlo pm·~·1l&Nt0' rei~wHer..:. <k :@evass~ _que ·se acha eorlcluicla i 
Fne.SI:ha. •Jçmta' , .pàra • q.ue ella >cenyocándo o'Jrefeúdo Conservador, ·ê(mhe .... 
ç~ e julgue ·so.bre a boà. • 0'l!l" m.á fé d9 Éj(!>birelllito fa.llido '" se in qúe :lhe _'Sir
va de .embaír'aço a .P•rcmúncüi- feit~ da n~esl!n-a. Dev:assa segmncl.o a p1:'rix~ · 
ate agora recebida, , por ·quE;) Hei Jp0r· suspenso ·@ efl'eiio deJla 1 até·. que 
pelo.:sQbredrto .modo s€ cori.he.ça ·e décida: a res,peito da boa -ou,mif: fé ;d0 
fa.Hido, para ·q'!le -venh;a a ficai" rio s'ét,it vigor no .c<.iso de se julgar. iu.a;ver 
fallido .de má~' fé., _e· íi.qn_e. seBJ. algm'n ..,eft'eito no outro c~so- de se julgiu· :f ai-: 

· làqp de hoél: '-fé: -So.bJ'e Q que tudo .Reçominen_âo mu]to á >Jnnta· que( se' ha:
ja .com aqu~lla .im,parciaJidade , _e, inteireza i que della Devo espeltar .. ·E 
·em quanto l)ào· Dou as máiores Providencias,. que .r'fenho na Minha. Rreal 
Cohsitilé·a:ção: Ordeno · que prmúsionalmente: ·se · fiêj_ue , obs~trvando ~ que 
quando a Junta mandar requerer aCD Juiz dos Fallid0s Devassa ·po_1· in.: 
formação a 1respeito · d·e :a1gum Estrangeiro Privilegiado, lhe faça constar 
esta qualidade. ~Jar-a - que elle. sem pr·onU:llloiar a. Devassa a remetta á ,Jun.:.. 
ta para. ce:n.Yocar o respectivo Conservador na sobredita fôrma., e .se pro
ceder d'epo~s na · oonformi.dade das Lejs -seg-und9 os different.es casos. da · 
boa ·ou ma fé dos falliclos•. E qu_and!o a . Devassa.-.for ·requerida. contra al-

. gum Vassallo Meu ou Estrangeiro não Pi·iviligiado, o Juiz dos Fal1i.dos 
não r e_metterá a Devássa; mas fa:rá saber á junta que está findá, . e 'sem 
a pron.uneia.r a. irá .relatar na mesma Junta quando por eJla for .conyoca
clo 7 para que ·segun-do-o-que se julgar- s~ haja de passar aos procedimen
tos. ulteriores na fónna das -Minhas Leis , que ficão em todo o seu vigo:r; 
exceptuando sÓJ:ne_nte~ o que por este Real Decreto fica 0rclenado: E por 
quarit0 convem muito evitar ós cunfiitos ele JurisdicçãG., e ' as - ~erplexi
dades que se 1ten:1 e.ncont:irado as'Sim sobre· os processos dos Fallicil.os , . C0:
;mo sobre a Administr~ção .dos · seus bens·, tendo ~nGstraclo a experiencia 
a pouca utilidade que se tem tirado ' do methodo ·que ·se acha.. estabeleci
do: Sou Servida- que .a Junta. faça com esta subír á Minha Real Presen
ça out2-·a GonsÍílta na qual rznanifestando as cansas ele não se conseguiren1 
os saudaveis fi·t1S, a que se dirigelin a.quelles processos, e aqYellas Admi
nishaçõgs, e os abusos que a este respeito. se houverem introduzjdo, a
ponte os tneio's, e m'odos .conducentes a estabelecer n. todos os r~speitos 
huma -Legisl!lção invariavel, e propria para .se c;;6n,seguü·em os fins -que 
em materia tão importante, e grave se fazem necessarios. · A Ju!1f.ra do 
Commercio destes Reinos e seus Dominios o tenha assim entendido, e 
faça executar· nesta confo;ínülade ; remet1:endo huma cópia deste Real 
Decr~to ao Juiz dos F a !lidos para • o execu ta~r pela parte qu~ lhe to· c a. 
PalaciO de Quéluz em \2 d~ Agosto de 1735. = Çom a Rubnça de Sna 
Magestade. · Impresso avulso. 
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EU A RAINHA· Fa~@ saber .aos que este Á.lv:ará vkern: Que !li Pro
curador da Fazenda d'E1Rei Meu muito A~a·d9, :e P·rezado MaricJ.o, e.
Tio me · representou, .que sendo as Serenissirnas Casas de .Bragança , e 
do f11.f.antado em tudo Jrmãs, tant:o a respe't0 dos R.ea.es\ AdJIÜnistrado
res., que para e.llas destinárão. os Augusü.ss.hnos Senhores Reis D . João 
IV. e D. Pedr.p li., como · dás Jin·i's.dioc;ões, Pri.vileg-ios, ;e Regalias, 
coni .que forão ·estabelecidas, fazendo-as cominua...s1 entre atmbas os seus 
mesmos Soberanos ·Instituidores; de fôrma, que não tiaha:- alguma a .pri
)ne.ll.·á.., de qoo não particiq1asse a . segumla ,, com(l) .fôra q.eclaTado....:pqr De- . 
ereto d~ chita Senhor Rei D. Pedro Jf. que ,tJ!anscre;via D. Antokio Çae 
tanonas 2rov.as . a Historia ·Genealogica, governaiH;lo-se po.r jsso._ambas 
pelo mesmo Regim.ento dad0 áqüella pelo dito Senhor Rei ·n. Pedro IV 
em . mil s~iscentos oitenta e sete; s.uccedia poréiu ., . que tend.o a s~renis
S!Ima <Jasa de Bra·g.-anç.a por antiqwss.üno costume·, . que se mostrava da. 
Certidão. que se juntára, o Prjveligio de fazer re;gi~tar as Ordens, qllle 
pela · Junta_, e Exeoutoria da mesma Casa se expedíão a todos os Ma
~;istrados d0 Reino, e de lhes não passar a Meza do Meu Desembargo 
do Paço Certidão de corrent~s, sem mo.strarem por outras, qu-e curnpr.i ... 
J'à@ as ditas Ordens , houvera com túdo o descuido de se não pôr em pra-. 
tic.a o mes.qto Privileg.io pela Junta, e Executaria da Casa do Infantado: 
Cbega11do este descuido hoje aos termos de se não poder emendar pela 
mesma Junta, que não . podia mandar á dita Meza cl.o Desembargo cio 
Pa§o, q.ue não declarasse correntes os Bachareis, ~em que ají)i'esentas
sem as ditas Certidões : o que só Eu podia ord~.nar-lhe ·, em beneficio de' 
h uma Casa tão conjnnta á Minha Real Pessoa, como )Je a do Serenissi
mo Estado do Infantado: E tendo attenção ao que o Supplicante expen
de, e a 0utro.s justos m0tivos, que Me são presentes: Sou Servida con
ceder á Casa do lnfa:ntado o mesmo .. Privilegip, de que usa a de Bra
gànça, par.a que todos os Ministros, -que serv.em os Lug-are,s da Minha 
Real Co.roa·, cumpl'ào as Ordem·, e m~üs dihg·encias, que lhes forem 
.commettidas pelos Deputados ela Junta da sobreitita Casa., e pelo Juiz 

1 E:J\ecutor da Fazenda della; não podendo ser seotenceadas as residen
cia.s , que dere.m dos ditos Lugares , nem serem .declarados correntes, 
para servirem outros, sem prímeiro juntarem Certidões, de que conste 
que derão cumprimento ás sobreditas Ordens. 

1Pelo que: Mando a todos os Tribunaes, Mini~tros, e :mais Pes--. 
s0as, a 'que este Meu Alvará for apres~ntado, que o C\Hnprão, guru·., 
dem, e façã? inteiratnente cumprir, e ~guardar, ~omo nelle ~e c::ontém; 
o qual valera como Carta passada pela Çharicellana, posiq> que por ella 
JJ.ão ha de passar, e .o seu efl'eito haja ,de durar mªis de hum ? e muitos 
~nnos, sem .embargo d.e quaesquér Leis, Decretos~ ou Qrdenações em 
çonb·ario. Dado em Lisboa aos 9J de Setembro de 17~f>.::;:;: Com _a. Assig
n~tura .de Sua Magestade. 

Por Decreto ~e Sua Ma,qestade de 2 2 de Agosto de 
l 7 6 5. , e impresso na lmpreiSá(i) Régia. 
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H A~ENDo . Eu dado. ·~ova fórma á · E~e~utoria das dividas Re;1es p;ete
ritas, e tendo consideração, a que os Ministros, .e Officiaes, que s.e em
pregão na boa aúecadação da ·Minha Rewl Ii'azenda , são dignos: dá. Mi
nha Real AtienÇão, assim. como forã.Q sempre da dos Senhor_es R~is;Meus 
Predecessores; Sou Servida ordenar,. que os· Juizes Executores.,. Fis:caes, 
EsCI·j~·ão; e Solicitador· levem seis por cento, que llli.e concedeo ~b ,.Alva
rá de <13 de Outubro · de .1760, á custa dos Devedores , e E:x;ecuj;á.dQs, e 
que~ lhe sejão pag·os, l<og0 que no Meu Real Erario entrar qual<;_}Uf2r par
tida de. dinheiro, abontando-se aos mésmos Executados sómente o líqui-:: 
do ' para que possã:@ contia).lar-se as execuções pelos restos . das ~uas di-: 
vidq.s; e que destes s:eis .por cento sejão dous para: o~ Juizes E;x:ecutQres, 
hum e meio para os Fiscaes, . oJ.Itro tanto. para 9 -Escriyão, ·e hum :p.a_ra 
o Solicitador, declarando assim o justo rateio , que manda fazer o sobl·e
dito Alvará.:til.e · 13 de Outubro "cle 17'60: O· Marquez ;presidente do Meu 
Real ErariQ o tenha assim entendido , .edaça executar. Palacio de Qué- ' 
luz \2\2 de Setembr?_ae 17.8)). ·• C~m a Ru,brícÇL .de .Su~ Magestade. 

Nos lJ:lanuscrüos de M. Antonio da Fonseca. 

I 

'' l 

E U A RAINHA Faço saber aos ·que ·este , Alva~ á virem ! Q~~ sendo:.. 
Me presente a frequente intr&ducção, que nestes Rdnos se tetn feito de 
Moeda Estrangeira, fazendo-se gyrar no Cbmmercio corno se fosse Moe": 
da P'ortug-ueza, e batida com o Meu Real CunJw : Resultando da. mesma. 
introducçãb, além doreprehensivP-1 absurdo 'de correr 'como Moeda Nacio-

. ,na], o .inconveniente de se lhe ,dar hum .val0r, ·que· eila não teJn .pe19 seu 
leg·itüno toque, e intrinseca estimaç.ã..:>: E p,orque convem muito atalhar 
hum til.amno tão pe1judicial ao Meu Real Serviço,, e ao bem comrnum 
destes, Reinos .com as prov.iclencias , que em ig·uaes cir.cumstancias fize
rão o ohl1jecto de semelhantes Leis : Sou -Servida, que do dia da publica
ção deste Alvará em diante, :nenhuma pessoa, ·de qualquer estado, ou 
condição qqe seja, pertenda que . .se lhe'acceite, em pagamento algtuí:I que 
faça. J\1oed<;1 alg l!una Estrang-eira ·: E _absolutamente p~ohibo, que deHa se 
faça a:eceitação em Repartição algllrnJ,a de Am:ecacl.açã0 da Mü1ha Real 
-FazendéiJ.; e que pessQa àlguma pos..sé\ ser obrigada a rece,beila oomo di
nheiro co:~;i'ente: Per.mittindo. çqm tudo, que possa a referida. M!fteda Es
trangeira 5lér ad·mittida no gyro do Commercio como hum geuei'&· de··com
ffi\l;t.:ação, ~ trooo d~J.do ,, e :t:.ecel9ido pelo valor, peJZo, e seu leg-itimo ·, e 
.:ve~dadei~· o, .to.que; sep1p~~ ·.a apr.àzimento das partés""', e n~o de ~;:~~tra ma:
•neua a-lg·uma , nem debaixo de qualque11 · pretexto , por ma1s· espect®so.-que 
elle sej<:(: E. i~to debai_xQ das penas . s].a .confiscaç~o de toda a M0~da; que 
-se per~en.lil~J.· intrqdl.lzir na_.sobr~dité\ . fórma; e de' m~ndar pm.G:eder cb~:... 
.tra os 1ntNductor.es colll ~_as mais peQ.as !J qtle pelas rylmhas Le1s se achao 
_est~belecida~ contra os que introduzem, e pass·ão Moeda falsa ·u~s.tes 
.:ft.e!np~: . , -.. ~ . 

~ ' Ccc 2 

' ' 
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Pelo que: Mando á Meza do Desembarg·o ~o Paço; Regedor ~da · 
Casa da Supplicação , ou quem seu Cargo servir : Governador da Rela
ção , e Casa do Porto ; Conselhos da Minha Real Fazenda , e do Ultra
mar; Meza da Consciencia, e Ordens; Presidente do Meu Real Eraóo; 
Junta do Commercio destes Reinos, e seus Domínios; e a todos os Ma:
gis111fald:t1>s, Jusüçás, e:. -inaiS p~ssaas, ás. quaes o cumprimento deste Al
vará l:fajff de ·pertencer , qu.e o cumprào, guardem, e fação cnmp.c.ir, e 
guardáir, como nellg se. contém 1 sem d:úvida, ou embargo alg-um, qual-:
que que elle s~ja: E Man<!l:o a? Doutor José Ricalde Pereira de Castro 1 
do Meu Coaselllo; €.-Meu Desembargador do Paço, Cha'llC'eller lVIór des.., 
tes Reirr0s '; é :Beus.1Damini0s 1 que o faça publicar na Chancella1·ia; man ... 
dando í'é-ttleiter os E~emp1ares delle 1 · debaixo d.o Meu Se11o ,. e seu si .. 
nal, .a todas-gs CalileçáS- de Comatcas ,. e Ouvidores das ~erl'as dos Do .. 
:n.atàri§s ;· e• reg~star em todas m~ Repartições., e hagares, a qne t0ca1·; e 
rmnetter ó• Otig~aãl ,. ·pata ger •guardada no Meu Real ArchivQ da Torre 
d:.o 'Fo1tlbo; Dado nO' PwlaGio de Qué1uz em ~o de Outubro de 17Sb. = 
C(i)lrn. a Ass~gn&tilla àa Rainha, · é a do Minist.J:o. 

\ 

Re,qist. na Secr'eta}ria_ ·de · Es~ado dos Negoeios do Reino 
no LivrO. V//; das Cartas, Alvarás e Pattentes ·a fol. 
-,9 vers. , e impresso na Impressão. Regz·a. 

D JOGO laNACIO DE PrNA MANIQUE, Fid~lgo da Casa de Su~ Magesta
de, do seu Conselho, e seu Des~mbargador do Paço, Intendente Gera-l 
t:la Pal.ioia da Corte e Raino ~ Ad~inistrad0r G~ra,l da A lfandega Maior . 
desta Cidad;e; e Feitor Mór ·das mais do Reino, &c. =-Faço saber, que 
havendo· ha huns te1npos a esta péllrte, neste- Reino h-Uitua gl'ande, e uni
versal falta me gentes pa1:a se ÇJC(mpa;:ei:n na AgúcultuJ;a, nas Artes, e 
nas MaJtlllfacturas.r o. que- ptoced·e. de· te!~ffiU desertado das· Ptov.i.n.cias hum 
gt·ande. nlÍl:n;wro d0 lndividuos', qu-e,.sé oceupavão naqueUes ex<ercicios, 
-con.c@rrendo .todos a esta Capita l ; G..em<àe .huns de:ll.es se entregavão .á oCio
sidacle de meNdigar, pe1a faêilid.ade que tinhão em adquirir as esmolas, 
na multidão dos .Convem tos Religipsos-, e Casas particulares., que diatia~ 
tnente .as Qlistri.bwiào; ol1liros se e1-n.p1!ega~ão em rninistedos e trabalhos 
só nrop:t:ios de :m~11es se e:kercitarem as pessoas do sexo fernenino; ou .. 
iros desti.Rando-se a servir nas· Casas dos HalJitantes desta Corte, vaga ... 
vã~ sem commodo pelo e~aessivo número qRe delles b.aviá, de que se se"' 
guia a pvecipüa:rem ... se· em 1atroci.ni€l's ,, obrjg·ados da necessidade cde sus .. 
tentar a vida; e outros em fim viviãe a cargo· de mulheres infeli€es, ser
vindo~lhes para os seus- pecaminosos fins. E sendo da In:i!pecção do lugar 
de Intendente Geral da Policia da Col'te, e Reino, que tenho a honra 
de occapar , o ext~nguir a ociosi.cl!ade . 'para deste modo. evi ül'r os vi cios, 
e to:r::nar ateis ao Estado aquelles. lndiv.idúos que lhe servem de pezo , fa .. 
zendo por esúe motivo dar á exe·cução o qu~ se acha disposto deba·ixo de 
graves penas , na Lei de ~-5- de J u.Dho de 17 60 , na Ordenação -dó. Livro 
-I. -Tit. 4-9 Livro V. Tit; 68; ~·,'f~t. 1~3, e olltrà.S· muitas ma..]sr Ordena-
-ções , Leis, A1v~rás , e Dectgtos , que se 1iem protn·ul-gado-a -e~te respei-
to.: Mando em obsetvàncía de todas as referi~as Disposições a, todos c.s 
Mendigos de ambos os sexos, que dentro de vinte dias peremptoríos ~em-
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ttl'dos (ifa· tada deste, se re.cw]hãoáls:TerJJas dasrsuas natUI'ali:dades,, dte- 
li>ailw· da pena de se U~e i:mpotem as q•I!J,e as S.€lbrreditas, Leis cl-eterminão, 
aos que forem encorntrados mesta Cidade , .. findo q.ue. seja o, termo commi-· 
nado; e os '1lll1e fo em Natt>Jraes desta Cô:e be ·~ oiJ se aGharem nas -oircums-. 
t'ancias· aRontaJd·as n~:~~s refe•ridas Leis, comparecerão pesso~lmenta peran 
te oJir)í)j czom ~.erGidã@ do· Pruro<:ho Cila sua ;Fregmezia; p:grque t:ons1te onde 
forào ba.ti~ado$ 1- e ew conw. se· desobrigá.rãO na Quaresma proxima 1 pa ... 
J:-a eu lhe> .dar~ b_ destin0 a ;liJU!! se ~e~em ' applic.ar ; .Eb declaro outrosim,. 
eJ.lil obsen: aJlleita~ : da·sJ jlá eNpressadas Disposiç<les ~; - qtlle- d.o dia. da,da ta des:.. 
te fi'rn diam1ta, nenhum honliem,de fi.J'Ualquer i.cllacl!e qneseja, poqerá. ven• 
der, p@ces 1 Bü<los, ,AJ!.fe.loa , Frutas ·, Melaço, . Horhlices, (não &ead'Cil es-.. 
t aSI pcrr · Criad(j)R assélllarira1dbs ' ,dins · Hor.te}Õ@'S) Ql!l.éijo, Leite, Peixe; Ma•. 
r is.c:a, AJh_0s 1 P(i)m·acl:as1 P01l.vill1Jus~ , HostiatS , Obr.êas, Me~.as; Agulllas.,. 
A.ltinetes, Fatos velhos·, e usados. ( ex~N~oido- · este- e1m,; qM1e se eNl!pregão 
es que v:ulga,rmen be ·chamão Acle.ll®s,} ·por se:J:€m bo.dms estes 'minisierioa 
só propries clé neHes se occ-upavem· molb:ereSJ, d€vendt;J os hom.ems' em.pre;
gar-se- na Cut}Jtl!l·ra das Campos ,r no exer.cicío das .ârtes, eM,,a·ll.l·lilf-actu·ras 2 

no serviço da Bleediificação lila Cidade, lil:o das. Tropas Reg-ulares· , e no 
da Marinha, debaixo da pena dle· ·s:e Ím)i>0·rem. as. que ,se, achã.a e·s:ta~ele 
cidas pelas sobreditas Disposições contra os Transgresores dellas -a este 
respeito, nas quaes penas tambem serão colilprehendidos aquelles Cria
dos, e . Criadas de ·se-Évi.r ~ oim s:~ ~o dé es·<il'ada abi n~a ,' ou sejão de todo o 
trabalho, e os de Libré que não tendo moles.ti~ . ttstiverem sem se assol
dadar por mais tempo, que o de vinte dias., vivendo em ociózidade sem
modo algum de vida proprio do seu sexo. E para que chegue á noticia 
de todos, e se não possa alegar ignorancia, mandei pelo Porteiro apre~ 
goar este nas Praças públicas-, e depe-Ís·;- -affixallo pelas esquinas. Dado 
el? Lisboa a 8 de Novembro de 1785. = Diogo Ignacio de Pina Ma
mque • . 

. ' -'J 

Impresso r:a . ~mpressão Si/viana. 

' 

I . 
h l 

r. ' 
' • I t I I , I. 

•• 

Em .. Coms~IÍa. d~ ' C~n~elhQ d~ : Fa~ebcl·a ~ Me foi presente sobre C!) reque ... 
rimemlliJ .dos Ex.e·vi.vães · das; -(;)!UatJI@ .Po~fias da, C~made .de Lis-boa, que. se 
o·ocHpà0 Jila ~avrecndação '~QSI_düeit(j).& dms Vinhos que· ISéndo-Jhes permitti ... · 
do p:e)lli) Alv:ará de. vinte e · nove de. Dezembro cih\}; ·mil setecentos cineoen
ta e 'bres, }e:varem Emo·lumenttas· cilils ,partes,. !Lh.~s pr(l)hibir.a a pe.reepqão 
deU.es, o Recebedor· qrué foi• dos dir.eiéos «:!~;; mes.m.o Genere JoaquÍ'•ID· Vi: .. 
ce[i)te de Mou·r.a.,' talvez fila errad·a . inlie!Ui~endal· de ·que a l.ei de .cl&zo:i to 
d'e Nevembro de· mil' ·selet:re lilltos- s·esseofia e cioco , os· cempribend!ia na 
~m.a disposiÇão,: /E J"(!)l~qn;re-· a c difial i1fillhÍ biçãO' JJaeS '<ti3USMI,a> grande perj l!l.i•zo. i 
l\'le s.up:~ica..vão qu.i1zesse: .tilu' f.e1mov·.eHo per. .aqueUe m.oeil0' que f@sse ma>JIS 
com pat.i.vel com a Mi[i)ha J usti~ :- -Ehend(ij cb1oúder~ãro ao refer.ido .. Con 
furma,ndo.,.M:e' C'ID1m o par.eeer~ do·meS'miiD ·<0ons.el-h.01: •Jfl.ei par buN\ ~· .Ja,t <l!J! , 
·que aos. sohredit0 EseFivães:tda arreda'drà~Jãa · d·es "Dirr·eioos dos V.w•hmnlos 
quatro P6rrtos d·a· Cidad'e d'e:Lisboac·perte.n€emr as,E.mo:lEJme.rnttes, que.}aes 
f01'ão dete:nn.inados pel0' menCÍionado A1Dv·a'Bá· de. vinte e · n@ve de -Dezem• 
bre de mil se·~ecen~s ciílleo·enta~ e t-r.es : Q:uerendo po:tém ~livia r. os Meus 
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Vassai'los da obrigação de pagarem os ditos emolumentos, é dar aos rnes~ 
mos Excrivães huma justa compensação delles ainda sendo com prejuízo 
da Minha Real Fazenda: Hei outrosim por bem fazer-lhes Mercê de h u
ma Aju~ de custo ann~al, para cujo effeito se deduzirão de quaesquer 
dos Rendimentos dos Vmhos, e Agoas ardentes que por elles se pagão 
onze por mi·lhar, para ser por elJes repartida a sua importaneia na propor
ção de levarem os Escrivães das Portas de São Sebastião , e dos Anjos 
duzentos mil réis, e O!l das Portas de Santa A polonia, e Alcantra, cen
to e centa mil" réis, cujos respe ctivos pagamentos Jhes serão feitos aos 
quarteis pelas despezas mil!lda's da Meza da Imposição dos Direitos dos 
Vinhos a quem são sobordi·nados, e sem que em razão deste beneficio pos
são pertender Aposentadorias proprias, ou qualquer outra cousa por titu
]o algum. O Conselho da Fazenda a tenha entendido, e lhes mande pas
sar os Despachos necessarios, sem embargo de quaesquer Leis, Dispo
sições, ou ordens em ~ontrario: Pondo-se as Verbas necessarias no Re- 1 

gi'sto do Decreto que baixou na data de vinte e dois de Setembro do 
presente ann'o, que com este fica cassa.do e ele nenhum e.ffeito, e nas mais 
partes onde conveniente fôr. Palacio de Quéluz em i2 de Novembro de 
1785. ::z Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Regist. no Conselho da Fazenda no Liv. 3.0 dos De
cretos a foZ. 2 2 5 • 

. *-*t.e:n*-• . . ' 

DoNA MARIA por graça de Deos Ra.inha de Portugal, e dos Al
garves, d'qoém, e d'além mar, em Africa Senhora de G uiné, e da 
Conquista, Navegação, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persi a, e da 
India &c. Faço saber a vós, ·Superintendente Geral das Alfandegas do 
Norte, que em consequencia da c.Jnta dada pelo Escrivão da Alfande
ga de Bragança em 25 de Julho deste anno, da desordem acontecida ao 
mesmo, e mais Officiaes; que o acompanhárão na feira , que se cgstu
ma fazer na Villá chamada da FriE'ira, da Comarca de Miranda em dia 
de S. João Báptista i Fui Servida, conformando-Me com a vossa infor
mação de 19 ,de Novembro do corrente anno, e resposta do Desembar
gador Procurador da Minha Real Fazenda, ordenar em outra Ordem da 
data desta ao Juiz da Alfándega da Cidade de .Brag.ança, que logo sem 
demora fizesse passar Instmmentos e Certidão a,uthentica das resisten
cias que se achassem feitas aos Officiaes da mesma ,A l{andega, e do mo
do com que fossem impedidos no+ seu exercício, e os · remetesse a vós, a 
quem na conformidade das Rea:es· Ondens. deNera. L0g.o '• ter dado conta ~ 
nesta intelligencia ficareis, para que s.endo. v.os pele .mesmo Juiz da A 1· 
fandega de .Bragança remettido' o mencionado Instrumento e Certidão 
authe61.ica~ hajaes de proceder na .devassa, ou estando ·impedido, a com
mettaes ao Juiz de Fóra mais visinho; e depois d.e pronunciada, e pre
sos os delinquentes se remelter.á pan o: .J 1úzo dos Feit0s da Fazenda: 
mas porque em taes casos de motim se não devem prender. .todos, os qu e 
se achárão· nelle, e na fórma da praza deverão ser J3Ón~ente ·os princjpaes 
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uão excedendo o. número de dous , assim· procedereis. A Rainha Nossa. 
Senhora o mandou pelos Ministros do Seu Conselho , e do de Sua Real 
Fnenda. FelippeNeri deCarnpos a.fez. Lisboa 19 de Dezembro de 1785. 
= Jorge Luiz Teixeira de Carvalho a fez escrever. = D. C~P.tano de 
No1·onha. = João Rodrigues de Sá e Mello. (I) 

. ' 

-ll:egist.-:-&-jfJl. 8:8-V.êtS. Jp:er::iJ~M.p.- dfJ · f:arns. ·d-e 16- d-e De
zembro de 17 7.5 se.qundo se encontra nos manusçri·· 
tos de J. de Mello Freire. 

r~ 

• i;' \ ..... 

~---------------..-. - ~ 
(1) Parece que este caso estaria providenc"ia·do na Lei de !24 de Qutubro de 1764 ~ 

da qu&l parece afastar-se o Ponselho em esti\ :ma Provisiio, e na de 31\iarço de 1769. 

' I 
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A·NNO D·E 1786 .. 

Sendo-me presente em Consulta da Junta da Administração . das. Fabri
cas do Reino, e Obra de Aguas Livres o louvave] progresso, que os Fa
bricantes de meias de seda, estabelecidos na Cidade de Lisboa , e seu 
Termo, tem feito neste genero de manufacturas, em perfeição, e bon
dade, e que á sua imitação se tem já propqgado em algumas das Provín
cias deste Reino : Querendo animar, e auxiliar, quanto justo fôr, a nu
merosa Corpot·ação dos referidos Fabricantes, e suas famílias, para qne 
vejão com satisfação o fruto do seu trabalho, e o levem ainda á maior 
perfeição, tendo por certa a venda, e o const::~mo das suas obras : Con
formando-me com o parecer da referida Junta; e 'com o mais que a este 
respeito Me foi' presente: Sou servida prohibir inteiramente a entrada 
de toda a sorte de meias de seda, de qualquer côr que sej•ão, fabricadas em 
Paizes Estrangeiros; á excep~tão das meias de seda preta , que unica
mente não comprehendo nesta prohibição geral: E mando , que do 
d1a da data deste Real Decreto até o dia~ em que perfixamente se con
tarem quatro mezes, sejão admittidas a despacho a·s meias de seda de 
côres; attendendo a que, o referido espaço de tempo de quatro mezes he 
suiliciente pa,ra chegarem ás Alfan_degas aqnellas encommendas, e rem~s
sas do referido genero, que se acharem dirigidas para estes Reinos: Pas
sado o qual tempo, não só se não admittirá a despacho; mas será a en
trada delle reputada, e tida como contrabando , e sujeita aos procedi
mentos delle. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e faça 
executar nesta conformidade, com os despa.cbos necessarios. Salva terra 
de Magos em 14 de Fevereiro de 1786. = Com a Rubríca de Sua Ma
gestade. 

Impresso avulso. 

I 'J f: 
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Havendo-se por justos impedimentos demorado na Minba Real Assi~ 
goatura alguns Papeis, que · á ella havião subido pelo expediente das Mi~ 
nhas Secretarias de Estado , e T.ribunaes Régios; e não querendo Eq 
que pti!la conti.in!lação dos mesmos justos impedimentos hajão os Meus 
Jl,ieis Vassallos de experimentar perjuizo algum no expediente do~ seus 
negocias, quando a fi~al conclusão delles só está dependente da Minha 
Real Assignatura: Tenho resoluto , em quanto sobre esta materia não 
dou outras Providencias, que sirvão a este respeito_ de regulação para o 
futuro: Que na Minha Real Presença se assignem com Charzcella todas 
as Cartas, e Alvarás ,' que pelas mesmas Secretarias de Estado, Mordo
mia Mór, e Tribunaes subiuem, ou sejão por virtude das Minhas Reaes. 
Resolu~ções, e Decretos, ou sejão do expediente de cada hum a das so-,. 
breditas Repartições: E~'!eptuando porém (e em quanto tambem nã() 
der outras Providencias) as Cartas de Quitação, e outros Papeis , que 
pelo Real Erario sobem á Minha Real Assignatura: E Quero, e Mando, 
que todas as Cartas, e Alvarás, que ~esta con~o~midade ba.ix&rern assi~ 
gnados co~ Chf{-ncella, tenhão a mesma autberitJcJdade, validade, e fé, 
como se fôssen1 assig~nados pela Minha Re.al Mão: Participand.o-se esta 
Minha Real R,ésoluçao a todas as Secretanas de Estado, e rna1s Repar
tições , e Es.t'ações acima declaradas, e ás m~is que conveniente fôr, 
p;r Qartas assi·gnadas pelo Visconde de V illa-nova da Cerveira ·, Meu Mi~ 
nistro , e Se-cretario de Estado dos N egocio_s do Rei no, ·com Cópias des.o 
te Real Decreto, por Elle authenticadas, para ficarem na intelligência 
da sobredita Minha Heal Resolução. O mesmo Visconde d~ Villa-nova 
da Cerveira o tenha assim . entendido , e faça executar. Salvaterra de 
Magos ,em lú de Fe.vereirci de 1786. = Com a Rubrica de Sua Mages
tade. 

Impresso avulso • 

. Aos 16 do mez de Fevereiro de 1786, na Mezagrande dos Agg-ràvos, . 
em presença do Senhor Bartholomeu José Nunes Cardoso Giraldes de 
Andrade, do Conselh0 de Sua Magestade, Procurador da Sua Fazenda, 
Desembargadgr do Paço, e Cbaneellér da Casa da Supplicação; que ser
ve de Regedor das Justiças, se Jêo hum A viso na data de 26 de J anei
ro proximo precedeJ?,te ~ assigfl.ado pelo Visconde de Villa-nova da Cer
veira, Secretario d' Estado dos Negocias do Reino, em que , sendo pre
sente' a Sua: Magestade, qúe na Casa da Supplicação se tem entendido 
çom variedade . de votos, de que tem resultado várias e encontradas de· 
e.isões, o Alvará dé ~f'Í · de 9 de lNoveníbre de 1754, cuja disposição 
manda, ·que ·as posses · no-s casos €XJilressos no mesmo Alvará , fiquem 
transrrüttidas ás pessoas, que a referida L-ai cóntempla, com toda a 'for~ 
ça de posse, . tomadas: corp0raJ e civilmente, para que da disposição do 
dito Alvará .de L'ei .não ' I'est~lte n continuação da variedade , com que 
se tem j ui gado sobre identicas Causas, e nas mesm-as cir.curnstancias, 

. Ddd 
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t•ra a mesma Senhora servida, que se procedesse a hum Assento sobre 
a genuina, literal, e verdadeira intelligencia da disposição do sobredito 
Alvará, regolanc!o-se as partes do referido Assento pelos Artigos ·, ou 
Quesitc"', que baixavão juntos, e assignaàos pelo dito Secretario d'Es· 
t.ado, cujo theor he o seguinte. • 
í 

Quesito prúneiro sohre os hens livres. . ~~ :r. o 

Até que gráo de pa·rentesco se deve extender a disposição. da Lei 
de ·9 de Noven'1bro de 17 54, para se entender. tran~mittida a posse natu• 
ral com força de civil nos herdeiros abintestado, quando o forem de bens 
Allodiaes e livtes? 

Quesito segundo sohre os ben$ vz·nculados. 

Se o filh@ e Netó, e na falta destes o Irmão, e o Sobrinho, que 
a .Lei exprime, e aos quáes faztransínissivel áposse nosbens de .Morga· 
do, em que succederem, designão gráos exemplificativos, óu se a eJJeg 
só se re·string·e a disposição da Lei , sem adrnittir para o benefido da 
posse referida outw algum gráo, que seja conhecido, e que· seja· hav,ido 
por de notório e indubitavel parentesco a respeito do ultimo possuidor, 
ou do seu Instituidor? .. 

Quesito terceiro sohre os bens emprazados. 

· Se ·a Lei nos Prazos, pór falta de nomeação, fàz transmissível a 
posse delles ás pessoas chamadas pelas Leis do 'Reino, quaes devem ri• 
gorosamen t.e ser essas pes·sóás chamá'das pelas Leis á sucessão dos Pra• 
zos, ~.esignando-as e definindo .. as :de ,hutn modo fixo é inalteràvel? -· 

Assentô sobre o prtmeir'o Quesito. 

· E propondo-se êrn deliberaç~p, depois de serio exame, que a gra-
vidade da rnateria J.lede, pelos Desembargadores abaixo assignados, os 
referidos tres Qnesitos, se assenhu, quanto ao primeiro, por hurna qua· 
si uniformidade de votos, que em Linha direita dos Descendentes , . ou 
Ascendentes, se extendia o parentesco para a transmissão da posse in 
infiniturn a todos os gráos ;· e na Linha Collateral, além dos Irmãos e Fi
lhos de }(mitos, ao& mais proximos J)arentes até o decimo gráo, contado 
segundo o Direito Ci'vil, que tiverem hum direito certo· e indubitavel á 
herança do- deflllnto, a que de vão ~mcceder ab in testado; porque· todos 
estes· sa censura de .Direito sé reputào herdeiros Je~itimos. 

r , 

Assento sobre o segundo Quesito. 
. ., r 

Quanto ao segundo, ' se asse~too pgr huma muito átnp1a: plutaii· 
dade de votos, q'ue as pessoàs, de que fala a Lei para a mesma tran~ 
missão da posse nos bens de Morgado, deÊiignão gráoS., exemplificativos 
e não taxàtivos ou r-estrictivcrs ~ porque na Linha direita Descente não 
póde dei.xaL· de se comprehen-d.er .@ :Bisneto; terceiro· Neto, e os in ais se ... 
guintes, os quaes são .jndubitavel1mente chamàdos pelas Leis do Rei nó 
para .a successão d0s Morgados. E na Linha Collateral, além do Irrrtãô 
e Sobrinho-; por identiuade de raz.ão e forqa- d.e ç~mprehenstto, se deve 



exlender a disposição da LE;>i ao parente notadamente mms proxirno do 
ullimo Admi-nistrador, sendo do sangue do Instituidot·; ou o _que tiver 
hum parentesco proximo e in:dubitavel com hum dos dous , vi'ndo todos 
pela mesma Linha, por onde vem ~ Morg·ado, por se mostrarP ""l igual
mente chamado~ pela Ordenação do Liv .. 4. Tit. 100. §. 2. e fin , para 
a successão dos· bens vinculados; porq1:1e esta foi · a int~nção do Legisla
dor , em desi.gnar as referidas pessoas de Irmão e Sobrinho deduzida do 
espírito e ~meote da Lei, que quer; que a posse passe para aquelle, que 
tiver hmm verosünil e mais provavel ·direito á propriedade. Nem o Prín
cipe se f8sse •Ín.terrogado, rw caso· de na ver par~nte proximo com as re
feridas circumstancias, ·disporia de outra sorte; nem se deve entend&r, 
que elle -qu~zesse graduar· para. a transmissão da posse na Linha Collateral 
os mesmos parentes, ql!!.e_ g·rado,u para o direito da Representacão , não 
só IJGt:que isto irnpl:ica, attento o rigor dos termos da Linha D~scenden
te, erii que• a Represenfração tem lugar em todos os gráos in infinitum; 
mas tambem por<Jlle. o direito da transmissão da posse se regola, por rpui
tos differentf's princípios ., os· quaes se dirigem a impedic o enorm.e abu
so, que se. fazia, d~ se apossarem pessoas estranhas dos bens vinculados~ 
e ainda aquelles em gráo remoto e incerto, a quem verdadeiramente nãg 
pertencia o direito da successão-, nem o domínio .dos bens, e nesta pre
cisa e justa consideração ·, . havend@ bum pare.otesco proximo, em que se 
:verifique, sem dependencia de maior discMssão., a certeza e preferencia 
indübitavel deste direito, se deve julgar transmissi~el a posse, até para 
se -oào seguir o visível absurdo de se julgar nos interdictos restituitorios, 
e nos outros casos occun1entes no Foro, a referida posse áquelle mesmo, 
a que pelo proce.sso e. ewideneia notaria do::; Autos, se deprehende não 
lhe dever ser julgada a propriedade. 

Assento sobre ·o iercel'ro Ouesz'to. 

Quanto ao t~rceiro, se assentou por vetos uniformes, que nos 
Prazos de vidas, fa'ltando a nomeação na primeira e segunda, faz a Lei 
transmissível a posse delles <is pess0as chamadas pelas Leis deste Reino, 
as quaes se entendem ser em primeiro lugar os Descendentes, na con-

- formidade da Ordenação Liv. 4. 'Tit. 36. §. 2. Em segut:Jdo lugar os 
Ascendentes pela mesma ordem, seg•mdo a mente e contexto do §. 4., 

, que pr.eler·e a estes os filhos naturaes, e só na falta dos referidos Ascen ... 
dentes chama ao Filho espurio, sendo legitimado, pelo Príncipe, em tal 
fórma, que possa succeder abinstestato, e não de outra ~aneira. Em 
terceiro Jug·ar os Transversaes, em quanto os houver, a respeito dos Pra ... 
zos, que forem de Corporações, ou de pessoas, que n'ão poderem conso
lidar .hum e outro dominio: e a respeito das que forem aptas para aCon
solídação, se entendem chamado's os parentes até ao quarto gráo , con
tado segundo Direi to Canonico, tudo em perfeita execução do § 26 d~ 
Lei de 9 de Setembro de 1769, que ficou em seu vig·or pelo Decreto no .. , 
vissimo de 17 de Ju l_ho de 1778: E para que não venha mais em dúvi-: 
da, se fez este Assento, que todos com o dito Senhor Chancellér assi~ 
gnarão. Como. Regedor , := Giraldes. == Gama. =:: Velho. :=;: Moura. = Doutor Costa. = Doutor Nunes. = V,alle. =Sarmento. ::;:;:::::: Corrêa. 
= Gama 'e Freitas. = Lima. = Velho da Costa. ::::::: Mendonça. ::::: 
Caldeira. =:: Mesquita. = Mattos. = F~rrão. = Castello. =: Vieira. · 

No Lz.vro 2 da Supplicaçáo fo. 154. vers. , e na Col
lecçáo dos Assentos a pag. 455. 

Ddd !i! 
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A os 2 dias do . mez :de Março de 17~6', perante o Senhor Bartholomeu 
José Nunes ·Cardoso Giraldes de Anelrade, do Conselho de Sua Mages· 
tade, seu Desembargador do Paço, ChanceJlér da Casa da Supplicação, 
que serv-e de Regedor~, foi posto em dúvida em Meza grande, se tendo 
qualquer Instituidot· det:ermin .. Hlo certo número de Missas e outras obri
ga-ções, designando Commtullidade ce.r.ta para as satisfazer, e designan· 
do igualmente esmola certa para a sat.isfação das ditas Missas e obriga
ções, e tendo-se julgado por Sentenças transitadas em julgado, e funda
das em ouLras muitas antecedentemente proferidas, que a sobredita es
mola: he demonstrativa, e não taxat·iva, póde, ou deve ter lugar a dis
pos-ição 1do §. 20 da Lei de 9 de Setembro de 1769, não suspenso pelo 
Decreto de 17 de Julho de 17.78, em quanto o dito§. ordena, que os 
.encargos, até agora impostós nos referidos bens enc~pellados, se enten
dão sempre taxativos., e não demonstrativos, ainda que as clausulas das 
-Instituições determina.rem expressamen,te o contrario. E vence.u-se por 
pluralidade de votlils, que a disposição .do §. 20 da Lei de 9 de Setem· 
bro de 1769, não suspenso peJo dito Decreta de 17 de Julho de 1778, 
em quanto ordena, que os encargos, até agora impostos DOS bens enca
pellaclos, se entendão sempre taxativ<'>s, e não demonstrativos, compre~ 
heode os casos julgados antes d.a mesma Lei , em que por Sentenças, 
rque passarão em julgado, se havia df'clarado e decedido, que o's encar
gos erão demonstrativos Dos precisos termos, e pelos annos tão sómente, 
em que as Sentenças, quanto aelles, deixarão de ter huma perfeita e 
e consumada execução, tanto porque o dito §. 20 se acha na dita Lei 
debaixo da rúbriéa de_ preteri to, e tendo as Sentenças por baze e funda
Jllento as clausulas das Instituições, que se achão alteradas e revogadas 
pe1a Lei posterior, não podem deixar de se entender virtualmente com-· 
-p.rebe_ndidas na mesma revogação, como ·seu accessorio, sendo h umas e 
:OUtras éreaturas · do Dire.ito Civil, e por isso igualmente sugeita.s á von
tade do Sup-remo Legislador: como porque devendo-se regular os referi
-dos encargos· pela natureza das prestações e Legados annuos cujas obri
gações se e.n tendem em cada anno renova das, vindo a ter a sua execu· 
ç·ão de. futuro, era conforme ao espirito da Lei, que aquel1es encargos, 
que posto fossem ,juJgad0s antes della demonstrativos, se acha':ão ainda 
por cumprir, devião entrar na sua disposição, para da h i em diante de
verem ser julgados taxativos, bem assim como pelo Assento de 29 de 
~arço de 1770, sobre a inft>lligencia do §. 21, se julgavão compre_hen
dtdos na sua disposição os Legados deixades nos Testamentos antenores 
á sua publiea~ão, em flUe a alma fôra instituida herdeira, e de que não 
havia .aioda Carta, ou Sentença de quitação entregue aos Testamentei
ros; salvando-se peJo outro Assento ·de 5 de Dezembro do dito anno, e 
.pelo outro de 9 de- Abril de 1772, os Legados e encargos, que os d,itos 
TestamenteÍI'OS tivessem pago e distribuído, na conformidade dos Tes
tamentos, ou os Legatarios tivessem recebido em boa fe, ficando só su. 
geitos á disposição da Lei os que estavão ainda por cumprir. E por não 
vir mais em dúvida, se lavrou este Assento, que assignou o dito Senhor 
Chaoéél1ér com os mais -Ministros, que nelle votárão. Como Regedor, 
= Giraldes. :=: Gama.:= Leitão,= Velho. =Moura. = Doutor Nu-
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nes. :::: V a:1le. -=: Saime!ltó. = C0.1t1'êa:. := Gamtr . .:C ·Fr:elta;s . . ~ · 1\1-a:tna~ = Rili>eir,o de Lem10s-. :;:::: :Lima:. ::z:. Velho da' Costa.t =::: "MendtmÇ3 :::::x 
Caldeira. :::: Mesquita:. n r Ma:1ltos. = Bgtto. = Fer:rã0'. =: Yi.eir.a-. 

. ' 
No livr-o ~L· da Supplicaçáo fol. L57. ver.s. , ~ n~ 

Céllleçâo iJJos Assetzt(j)s a pag. 4.59 • 

*--*t.Ç>*--* 

A os ~ dias do mez de Ma;rço d~ 178G; na presença do Senhor Bartho .. 
lomeu José Nunes Cal'doso Giraldes de Andrade, do Conselho de Sua 
Magestade; seu Desembarga:d:al da· P~o ,-:' Chanceller da Casa da Su~ 

· plicação , que serve de Regedor das Justiças , veio em dúvida , se o Real 
Decreto expedido na data de Hl de Junho de 1758, que mandgu obser .. 
v ar o· Plano formado para a: .r.eedifiteaç.ão ·.desta Cap!i.tal , no perib<fó, 'que 
principia =E tudó, não obsta;ntes quaesquer Leis , Regimento.s , Disposit 
ções, Resoluções, 'ou Ordens em eon'trario, e ~em embargo d;:t Consti,.. 
twição Zenoniana:, e Opin~ões. de Doutores , .q.ue permittem . at l'N:llmcia .. 
ção de Novas Obras·, I!J!Uando. i:mpede!Jl. a vista d:o Mar, &c.= a~é á con~ 
clusiio do mesmo Decreto, se de~e entelild.er exemplificàtivamente; ou tar< 
\'{aüvamente, isto he·; se deve fi'ear cessando o exercido da ConsÜ~Illição 
de Zemo em todos os :Báirios· (i}:esta Capital, ou sómemte nos Bairro.s· incen,. 
diados. E se assen:tou , quasi por votos. uniformes, que pelo Deeiteto de 
Hl de Junho de 1758 fieou .ces-sando a Constituição Zenoniana, e a o_pi.., 
nião dos ·Doutor.es 1 que permittem a Nunciaçã? ~de Novas Obras , .. que 
impedem a v'lsta do lWar' assim nos Bairros incendi~rios' C0.IIlO Jl()ScliJais 

· il.a mesma Cid.ade, ei1ttendendo-se .a conclusão do referido Decreto ex.. 
emplificatüra, e não taxa:tivarnente; não só porque nelle se declara"' .q,ue 
a sua disposição cmnprehende ,, além das R~as, em que GS E_dificios fg:rão 
abrazado.s , as outras , q_ue se reduzirem a huma regular symm_etria; .mas 
porque devendo p1ieferi1· e prevalecei a utilidade ptl.blica, cque resulta da 
regularidade e formosara da: · e.ap~ ~al' a tod0 o interesse particular? esta 
mesma razão fundamenta! e. motivo da Lei se deve extender <!- todos os 
Bairms da mesma Capital , e ainda ~ ... mais Cidades do Reino ,. para os 
comprebender na sua determina:ção, poliq.ue o bem público átrahe a si 
es casos omissos, e qu;:~ndo a Lei, ou Constituição do Príncipe tem por 
ebjecto pnocnrar o rnaior eommodo da.Republica, ~ :íJUa inierpreta.ção Jie ... 
ve ser extens'iiVa a todos os casos nella não expres.sos, que por idemtida
d€ de razã(l)) se acharem dentro do sen espill'ito ;_ e aLém deste fundamen
to, ruNito principalmente porque a Constituição Zenoniana, quando ver-. 
cl.adeira seja, depois da. Lei de 18 de Agosto de 1769, que no §. 10. a
bolio todas as restricções, que se deduzem dos 'Fextos do Direit0 Civil' 
dos Romanos , não pó:de fonooar huma excepção á generalidade da Orde
nação do Liv. I. Tit. 68 . §. 9l4, postm que seja conforme aos princip_ios 
e regras do mesmo· Direit<D R0mano em q_uanto faculta hun'la ampla li
berdade para edificar, aip.da com deh-imento do . v.isjnho: o qae se não. 
deve men(l)s entende!',, a. respeito da luz ., do que da vista do M.ar, seiJ
vindo-lhe antes de declaração · e ampliaÇão, quando necessario fosse, o. 
mesm(!) Real Decreto , e outra iguaJ Re'solN~ão dirigida ao Governador.· 
do Porto, para a be>a ordem, r.eg·ularidade, vista, e formosura dos seus 
E~i.ficios :_ E para· qu.e esta mater.ia. não entre-mais em co:utr.oY.ersia, e' 
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s.e entenda a providencia dada no sobredito .Rea} Décreto , éomo dec1a-:. 
x.ativa ·da -Lei geral para esta Çapital, e pára todo o Rein0, na f0rma; 
que rl3quereo o Proctu·ador da Coroa, se .'tiDmou_esile Assen1;o, _qJle assig:
nou o dito Senhor corp. os Ministros e Desembargadores, que a elle as
sistírão c forão voto. Como Regedor, Giralâes. = Gama. = Leitão. = 
Velho. = Moura. = Doutor Nunes . . =. V álJe~ :::::: Sarmento. =: Corrêa. 
= Gama e Freitas. == Matta. == Ribeiro de Lémos. = Velho da Cos
ta. = Mendonça. = Caldeira. = Mattos. := Botto. Ferrão. = Vieira. 

I 
.~ 

l ' 

No Livro 2 da. Supplicaçáo fol. !59 vers. , e na Coll. 
dos Assentos a fol. 462. 

. ' ( 

*-*~*-* 

DONA· 'MARi~Á· ~~or Graça ·d~ - De0~ Rainh.~ . de Portugal, ~ dos Al-
·garves, d'aquem• e dFalém Mar em Africa·, Senhora de Guiné, &c. Fa
~o saàer, que o Ba,lio,>Fr. Duarte de Sousa Coutinho," J?rocurad:or, e Re
-cebedror Geral da Sagrada Religião :de Malta, Me representou por sua 
petição, que Eu pelo· Alvará que juntava, de vinte e dous de Feverei
·ro de mil setecentos setenta e nov-e, fôra Servida providenciar contra 
a conhecida má fé , e fraude, com que os Enfiteutas, e Subenfiteutas 
dos Prazos pertencentes no Domínio directo ás Commendas da mesma 
Sagrada Religião se lançavão muito á sua vontade a Jazer alienações, 
sem correspondencia alguma -aos Laudemios pertencentes ás düas Coni.,. 
mendas, e Commendadores nellas 'provídos; assi~ como iam bem, sem 
correspondencia ás Sisas pertencentes á Minha Real Fazenda: Ao mes
mo-passo porém que com aquella sabia Provideneja esperava a Relig·ião ; 
e seus ·Commendadores, qlll.e o~ Enfiteutas, e Subenfiteutas se absti
vessem; · e o mesmo observassem os Tabelliães, que não fossem os no~ 
meados pelos ditos Commendadores, na conformidade do dito Alvará 
de vinte e _dous de Fevereiro de mil setecentos setenta e nove, ainda 
oom tado a cubiça daquelles outros . T:tbelliães, ac0mpanhada da frau
dulenta· eonducta dos · Enfiteutas, e Subenfitel.!ltas, ti-nhão continuado 
tão atrevida, e dispoticamente, que. hião as alienações continuando, e ti- / 
nhão continuado, como dantes , em fraude daquella Sisa , e daquelles 
Laudemios , de . gue com gravi!!>simo perjuizo ficavão carecendo os Com
mendadores, e sujeitos estes a huma di~pendiosa, e dila_tada via ordina
ria para os haverem, como succedia á· Ordem de S . Bento, que repre
sentand-Me por seu Dom Abbade Geral, fôra Eu Servida _ providenciar 
com a Provisão, que juntava por cópia, determinando com pena de sus
pensão de officio, p0r tempo de dous an.nos, que nenhum Escrivão, ou 
Tabellião fizesse Escrituras de vendas, e trocas, oú de outro qualquer 
contrato sobre bens dos Mosteiros da sobredita Ordem Benedictina, sem 
que primeiro se lhe apresentasse lic.ença dos mesmos Mosteü·os , ou de 
quem seus poderes tivesse. E porque a Sagrada Religião de Malta pare
cia ·Se fazia digna <Je que Eu por Minha Real Grandeza, e Benignidade 
lhe-- fizesse Mercê por ampliação ao mencionado Alvará de vinte e dous 
de Fevereiro de mil set~centos setenta e nove, conceqei·-lhe por outro o 
mesmo, que fôra Servida conceder áquella Benedictina Ordem, na Pro
VIsão que juntava por cópia, e com a ampliação tambem, que fôra con
ceÇlida ao -Collegio Patriaréal em vinte e dous de FevereirÇ> de. miL sete-
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cenlt@S: t.fu:i.~ent~ é seti, ~ ;tj:m ·de qu!é à :tnesfiüt Religião, ou Comn1en,. 
dacl.oreB di€1Ja pudessem gozar do que .I:hes peN.enee por suas C'êlmmenüas, 
e os Etl-fiteutas; e Subén.fiteutaS1

"' e Tabelliães apartarem. de si o dólo, a. 
desordem , e fraude~ e má ool:lduota e~ taes a1i~i,J.ações : Me ped1a lhe 
fizes~e Mercê d~f~rír·lhe :n;ã fórm-a qü.e -s.tipp.licava.' ..E attetldendo ao que 
o S~l·ppl~r~ante representa_'~ e /Por fazer ·M_el'cê, e gra·ça ~ sua, be~,errierita; 
e d1stl:tl!cta Ordem: Hei por bem ::).mphar .... Ihe a Merce; que Ja lhe fiz, 
pQr AlvArá ·ue v>'inte e d'oU:s de Feverei;rg ·@e mil ,seteceB.tGs ·setenta e no .. 
ve aos termos cl..á Ptov:isão @xped.ida a tavor 'do Dom A~baàe Geral da 

· Congr€gaçào <il.e S, Bento ·tgm dez- de Març0 d~ referido aane f e·-ao dg 
.Alv~irá. ul:e vinte e -.douB dre beze1nbro de :mil setecentos quarenta e sete· ~ 
.fará ~Hé. nanlnu~ .ÉsGriv~-o , óu Tabelliã'.t) ; oorn pená de Stlspensão d~ 
se~s G>il'icíos pm-:. téfnpo ti e· UQ'ta~ ann'os ., possão fã:Lim: . !Esci"itul'as de ven
das; 0u, 'tf'o\Jas·., ou tle otttto qualquer contrato de ·lilelis pertentes á Or
d@m de lWalttt, .sem q!li~ p'tifilleÜ'<D lhes sejã:e> apresentàdas as yliGen~as dos 
Corr1lilertda.dbre's , a c~~a·s . 0GlhmeiHlas peí·teneerel'n os ·.re.ferítdbs bens ; e 
sm:n que lhe sej·ão ontr0 sim aptesen:tatlas as Certidões -'em fórilfla: de nca ... 
rem os ditos Gotnmendadg!'es pagos dos Laudemies flUe ·lhl€s pértence ... 
ren'l; ~ isto ainda quê os d:it10s bei.ls sejão arrematados ein hasta pública ; 
porque ainda .neste caso tei!:á lii.gar a refetida pena, ª' respeito do perdi· 
mento., é suspensão dos ,. ofliáos; 1e parà a nu111dade das EsGrit:ara,s, e 
Contratos .. E está P11é'visão Sé Gumpi:irá, -Gemo 'n€lla !se contém, e vale ... 
rá , posto que seu effeito haja de du!ar mais de hum anno, sem embar• 
go _da 'Qrdéna-ção, Livro. s~g-undo? Titulo quarenta ··e~:- contrario. De 
que .se pagou d~ :BoV'ós d1reil.t0s XIUHlhentos e qua.tenlta rels, que se car
regárao ao. Thesoureiro delles a fólhás cento ,e s 0te de L ívt·o primeiro da 
sua Receita, e se registou o Conhecimentq em fórma no Livro quarenta. 

I e dous do Régisto geral a folhas cento e doze. A RAINHA Nossa se .. 
nhma o rnando·!J. por seu especia:l Decreto pelos Ministros abaixo assig ... 
nados do -seu Conselho, e seus Desembargadores do Paço. Thomé Lou ... 
renço de Carvalho a fez em .. Lisboa a ~ de Março de 171:!6. = Thomaz 
.Antonio de Carvalho· .Lima Ca's:tl'o. -=== Jbsé Ri'Calae Peveira dé Castro. 

'• 
Re!fist~da ?'Mt ·Chá1~ce.Uaria Mór .da Cdrte , e ··_Rei'lil.o .. 

no i[A;V'r(f) d0'S Ojfh;;ioR '1: Merds a 'Jot. 3Ei.O. vers. ,, e 
impr. ·a.vulso. 

't. 

(' 

E U A itAlNHA·. FàiÇo s·aher •li.(:)s ·éj_üé este Alv;ará. v1te1n : ·<lue -sendo ... 
Me presente em Cons:U4vta do .Meu Conselho _:da Fazenda ,.-e B sttaâ@; qu~ 

1 tendo · elle man-dado passar hu:rn.:a C<;nntaiss'ã<l> :p~ra: o ÜtJ.vidror Geral dé 
Minha,s terias rconlhe-c~r d>e lmtna ~-a.usa in<tentada cQntra a Garoara <ila 
V iH a de OiRtra. , p01' S.e ent'e:fldet que _o Jtiàz d~ Foca, Presidente &a rne_S!.. 
ma Ca:mara, €:.':1 á.guai·rrmnt•e :(Yatte, e }õlot· co.n;seq_~emJ.:ia suspeito; sen
tenoeandG>-'.a. coiil ~Gffu:ítG> b d'i1lb Ouv.idor Ger.aà, se ag-gravára d>esta s·el!l
-temça; e «i}U.e OS· Deser.nbarg·arl·or~s dos lAg:gravos; a quem fôra distribui- · 
do 'O djl1lo-A.gg·ravo ; 'élil'ílte'S de conhee€l'·em deHe, declarár.ão. por A cordão; 

, que ~od0 ~~~'éfie process@ ·ert\ n.uUb ·; ~r »ãio c0~~tar 1q~'e ~o d-ito C0nse.:.. 
àho tiVesse ra~u.ld::ude pata Cbfic~der se'm·eihantes. Corn:ml]'SSOêS; e p0rqu~ 
'6lle · esta:\<a h~ ·áintigG 'G'0sht~ne tle A$ pas-Sm.· !I it~d-0 tód:o ,G :seu effei:to, e 

.. 
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observancia, usando sempre do seu Regimento, que dava aos seus Mi
nistros toda: a jurisdicção, que tinhão os Desembargadores do Paço, ~ 
Conseli1eü·os da Fazenda para poderem passar estas, e outras semelhan
te!:l Provisões, Me pedia fosse Eu Servida confirmar-lhe o dito Regi
mento; ao -que attendendo: Hei por bem, e por lhe fazer Mercê, como 
So"berana, e Suprema Imperante, approvar, e confirmar. ·o dito Regi
mento, de que o Conselho da Fazenda, e Estado usa ha mais cle hum 
seculo ; e conceder aós lVIinistros , que nelle servirem , a jurisdicção qe 
conhecerem , como Desembargadores do Paço , e Conselheiros da Fazen
da , de todos os negocias , que !Centro das ten-as doadas ao Meu Estado 
pertencerem aos· dous referidos 'rribunaes. Pelo q,ue, mandei passar o 
presente, para constar da dita graça, e confirmação do· dito Regimento : 
E lVlando ao Ouvi.dor da Casa de Minha Fazenda, ~Estado , na falta de 
V édor della, e mais Ministros Deputados do dito Conse)ho; cumprào, e 
iação cumprir, e g-uardar este Alvará tão inteiramente, como nelle se 
conté1n, .sem dúvida, ou embaraço algum, que valerá como Carta passa
da pela Ch8:ncellaria, ainda que por ella não ~aja de pa:?sar, e seu efí'ei~ 
iü haja de durar hum, e mais annos para sempre, sem ~mbargo de quaes- . 
quer Leis, Decretos, ou Ordenações em contrario; registando-se aonde. 
se çosturnão registar semelhantes Alvarás, e remettendo-se delle Copias 
authenticas ás partes , a ~ue tocar. Dado em Lisboa aos 1 ~ de Março 
de 1786. =Com a Assignatura de Sua Magestade. 

Registado na Chancellaria . do Cons.elho da Fazenda 
da Casa e Estado da Rainha, a fol. 205., e im
presso avulso.. 

*-*t.e>*-* 

A os Q3 de lVIarço de 1786, na presença . do Senhor Bartholomeu José 
Nunes Cardoso Giraldes de Andrade, do Conselho de Sua Magestade, 
Desembargador do Paço, e Chanceller da Casa da Supplioação, que s.er
ve de Regedor das Justiças , veio em dúvida, se a disposição da Lei na. 
Ordenação Li•,;. I. Tit. 5~ . §, U ., que ordena, não sejão ouvidos os Réos 
perante o Ouvidor da Alfandega, sem deposito das quantias juradas, pe
los Autores nos pleitos sobre fretes, tem -lugar na questão de ser ajuiza
do por elles hum Hespanhol, o qual offerecendo a Excepção D'eclirrato
ria , para ser remettida a Causa ao Juizo Privilegiado do seu fôro , foi 
mandado, que depositasse os fretes, antes de ser ouvido sobre a Decli
natoria. E se decedio pelo maior número de votos , que este procedhpen
to não podia ter lugar, antes de julgada a Excepçã.o da incompetencia; 
tanto porque ella faz suspender o deposito, e ligar as mãos do Juiz 
para nada determinar , em quanto está incerto da sua jurisdicção, e s~ 
não julga competente; como porque isto mesmo se deduz da dita Orde
nação Livro ,I. Tit. 512. in principio,' e§. 3.

0 1·~z·d . : porque então pode
rão declinar o dito Juizo a seu tempo;· e do §1 1~. nas palavras: E quan;. 
to he ao depositar do din!{eiro , o Juiz o cun;tprirá assím , sem ní~so en'
tender a Relaçao , nem outras aZ9umas Justzças : por quanto ao d1to Ou
vidor damos todo o poder e alça_da para isso nos Feitos , qu~ .ao dito Jui
zo pel·tencem. P'elo que .se mamfesta; que antes de se venficai', que os 
fei-tos pertencem ao J uiz.o da Ouvidoria da Alfandega, nãó tem o ÜuYi-

' 
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dor todo aquelle poder e alçada para o deposito : e como para se :firmar 
a Jurisdição, o meio competente he a Declinatoria, seg·ue-se, que an
tes desta decedida e julgada, se não póde conhecer dos fretes e soldos, 
nem mandar fazer o deposito delles , sem que obste a força e o·enerali
dade, com que se exprime o dito §. 1\2., especialm~nte nas palavras= E 
sendo o dinheiro assi depositado ouvirá as partes = Porque se devem en-
tender do merecimento da acção e defeza, e não da Declinatoria, como 
bem se conclue do contexto do que vai dispondo, tanto á cerca da con
demnaçao do R' o, como do juramento do Autor, e pena que se lhe ha 
de impor, se se provar, que jurou falso . E sendo esta a verdadeira in
telligencia da sobredita Ordenação no dito §. 1\2., confirmada pela pra
xe e Estilo de julgar, e decisão dos Arestos, que he o melhor interpre
te das Leis , e seguida universalmente dos Doutores do Reino , deve el
la servir de regular os casos occorrentes no foro , e applicar-se ggralrnen
te a todos os Privilegjados, que vierem com seinelhantes Declinatorias 
ao dito Juizo. E com maior razão deve comprehender os Hespanhoes 
aos quaes por Traciados de paz, e 1)elo Alvará. de ~B de Novembro d~ 
1688 foi concedido Juiz Conservador com Jurisdição privativa e improro
gavel para todas as suas Causas; pois ficando este subrogado no lugar 
de Ouvidor da Alfandega , goza como tal, da mesma Jurisdiccao e quali
dades, para mandar fazer o depositosito; e por isso, em quanto pende o 
ponto de Jurisdicçao perante o dito Ouvidor, e se não decide a que Jui
zo verdadeiro _pertel?-ce a Causa, se deve suspender nelle, rela interpo
sição da Declwatona, todas as vezes que com ella log·o se Juntar Privi
legio , que a justifique: E para não vir mais em dúvida, se fez este As
sento, que assignou o dito Senhor Chanceller com os Desembargadores 
de Aggravos. , Como Regedor, Giraldes. == Gama. == Ribeiro de Le
mos . = Caldeira. Gama e Freitas. == Fajardo. == Matta. = Mesquita. 
== Doutor Costa. == Sarmento. == Mendonça. == Velho da Costa. == 
Lima. 

No Livro 2 da Supplt'caçáo foZ. 161. vers. , e na Coll. 
dos Assentos a paq. 464. 

*--*t.O>*--* 

A os g3 de Março de 17S6, na presença do Senhm• Bru.-tholomeu José 
Nunes Cardoso Giraldes de Andrade, do Conselho de Sua Magestade . 
Desembarg·ador do Paço, Ohanceller da Casa da Supplicação, que serv; 
de Regedor das Justiças, veio em dúvida~ se estabelecendo a Ordena
ção do Liv. L Tit. 49 . §. 3.", que hum dos Corregedores do Cível da 
Cidade de Lisboa conhecerá dos Feitos e Causas dos Mercadores Ale
mães, e de todos os outros Privihgiados estantes na mesma Cidade, es
ta disposição se deve entender do Correg·edor, que occupa a primeira 
Vara, ~u claquelle, que primeiro entre eUes tomou posse do Lugar, ou 
se as d1tas Causas devem ser igualmente distribuídas por iodos os qua...: . 
ira Corregedores sem pl'eferencia e Jurisdicçào a hum privativa, com 
exclusão dos mais . E se assentou por quasi huma uniformidade de vo
tos, que sendo os Privilegias dos Alemães huns dos mais antigos, que 
tem o Reino, pois tiverão principio com a sua fundação, conferidos pe
lo Senhor Dom Affonso Henriques, pelo auxilio, que esta e outras Na-

Eee 
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c.ões du.;No1·te lhe prestarão no Cerco de Lisbo~, ct~os Privjleg-ios lhe 
t'orão se.rqpre- g·uar..da.dos por todos os ,.Senhores Reis seus Succ.essores; e 
sendo hum delles 'Ler seu Juiz Privatiyo nas, Causas,, que re$pei:tavão ao 
seu Corruuercio e mercancia: corno pela Compilação Filippina das Or
denaç5€s , feita em tempo, que se acha vão estabelecidos dous .COITege
dores do Civ.el da Cidade, foi conferido o poder de. julgar as Causas de 
t>emelhaBie q~alidade a hum d€lles Bo ·§. 3 . " d0 Tit.. 49 . , L i v. L sem se 
especificar, se he o da prüneü·a, ou . da segunda Vara; bem se infere 

. que a Jurisdicçao ficou conforn1e a Direito cumulativamente a amb.os, 
em quanto Sua Magestade o 15:ão declarava por Sua Real Resolução; pas

! sanclo-sfil Carta cle Juiz C<1mscrvador a hum delles , com0 com .effei to cons
- ta se passou nos antigos te;11pos: E sem embargp que, ou· por 'se não 
pedir a dita Conservatoria, ou por qualqueT outra razão, J se. observasse 

. o Estilo de conhecer o Corregedor da primeira Vara das Causas de se
ru.elhantes Privilegiados , como este Estilo eom tudo depois se inverteu, 

·O ultimo estado foi de colílhec.ere.m oumu1atiV<amente todos os quatro Cor
regedores, que. existem depois da nova creação, feita pelo Senhor Rei 
Dom João V. n0 Decreto de 19 de Dezembro de 1Tj.L3, devião as ditas 
Causas ser distribuídas por todos, para se observar buma perfeita jgual-

. dade entre elles, IJ.ão s.ó porque assim o recoroli).endava a Lei geral da 
Distribuição, e a Extravagante de ~.S . de Ab!uil de 179a3 , posterior á di
·ta Ordenação, debaixo da pena de millidade dos processes, mas porque 
no Alvará de 8 de Maio de, 1745 se mandou distribuir as Causas por to
dos os Escrivães do Civel da Cidade, ainda as que pertencião ás Con
servatorias; e militando a respeit<D dos Corre·gedores . a mesma ide.nbda
de de razão, que tende a obviar o prejuízo da desigualdade entre os .Es
crivães, lhe deve ser applicavel em tudo a sua disposição, para que te-

. dos os Corregedores por huma regular distribuição hajão de conhecer das 
· Cq.us•as. dos di tos Pr.)vilegiados ; excep.tuando só os que forem V assnllos do 

Imperador e habitantes das Cidades Anseaticas; porque ·estes tem seu 
Juiz Conservador separado, em virtude dos Tratados de paz e alliança, 
na conformidade das Leis e Alvarás, que lhos concedêrilo, de que faz 
menç.ão o Aviso de 4 de Fevereiro de 1778, diFigic1o a esta Relação. 
Bem entendido, que a sobredita distribuição se observará, em quanto 
por eleição superior não for designado o Corregedor, que deve conhecer 
das Causas dos ditos l)rivilegiados,. ou de outro modo- Sua Magesi.ade 
não provêr a dita Conservatoria: E para que não venha mais em dúvi
da, se tomou este Assento, que assignou o dito Senhor Chanceller com 
os Ministros des Aggrav·Qs, qne f<1>.rão presentes . Como Regeclor, Giral
des . = Gania. = Ribeiro de Lemos. = Caldeira. = Fajardo. = l\1at
ta. = Gama e Freitas. = Mesquita. = Doutor Costa. == Sa1·mento. = 

· Mendonca. = Velho da Costa. = Lima. 
- > 

- .. 
No L1'vro 2. da Supplz'caçáo. Jol, 16 3 , e na CoU. dos 

Assentos a pag. 466. 1 

*-*t.C->"-* 

A o..s ~3 de Março de 1786, , na presen:çru do Senhor Bartholomeu José 
Nunes Canil.oso, Gi]jaldes de Andrade, dm Conselho. de Sua Magesilade, 
J2esembarg-adm: do Paço,. e Çhanceller da.C.a.sa. da. S.upplli(l!ação,. qllll:.e sel'-
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ve de Regedor das . Justiças; veio eni dúvida, se tendo estabelecido a 
Lei de ~o de Junho ue 1774 no§ . ~o. , como hum remedio subsidiaria, 
para serem pagos os exeque:qtes, a adjudicação dos bens penhorados, 

· sem distincção de especie, no I'esü•icto caso de não terem I ·çador na 
Praça, e pra.ticavel só depois de se. reme.tter delle Certidão, que assim 
o justifique , na fórma que determina o §. 18 ; devem omittir-se estas 
prévias , legaes. e ordinarias dihgencias na adjudicação dos rendimentos, 
de que trata o §. \a4; considera:odo~se como não cqlJlprehendida esta es
pecie de bens .na generalidade dos mais , quando a propriedade, e seus 
rendimentos não andárão ainda em pregao, nem forão judicialmente a
valiados, mas só apparecem os Autos das penhoras desses rendimentos 
com huma simples e arbitraria declaração, que fazem os Rendeiros, ·ou 
Inquilinos do que pagão aos Senhorios ex~cutados . E se assentou .por r 
·pluralidade de votoll!; que as prévias diligencias, requeridas pela Lei 'dé 
~o de J unh~ de 177t.L nos §§. 18 e ~o ,. para a adjudicação ·dos bens pe
nhorados , s~ não 1·equerem os precísos termos de se não terem penhol'a .. 
do as propriedades, mas· só o simples 1:endimento dellas, pela declaração, 
que fazem os Rendeiros, ou Inqujli~os, do que pagão aos Senh9rios execu
·tados, por ser hum principio constante e Regra geral estabelecida em to~ 
da a Jurisprudencia :. que todas as vezes que o preço da cousa penhora~ 
da he certo, constante, e notorio, ou porque elle consiste em dinheiro, 
ou em outro semelhante genero, em que cessa o j)erigo do conloio ~ pó .. 
de ser assignado aos crédóres sem solemnidade, .ainda que fosse por Bs .. 
tatu to, ou por Lei requerida nas ex~cuções o11dinarias a reserva dos mo .... 
v eis e outras causas preciosas; em que, · além do preço justo, póde ca ... 
hir nelles a affeição ; e venderem-se por maior valor: o que de nenhuma 
forma podem experimentar os rendimentos em quantidade líquida' que' 
ou passão das maos dos Inquilinos para o Crédor em seu pagamento, ou. 
se depositão para o mesmo fim , para sobre elles ter lugar o concurso de 
preferencia ; pois neste caso rião ha necessidade de avaliação , e he noto
riamente superflua a solernnidade de Pregões. Que acontecendo porém, 
que os rendimentos das propriedades penhoradas não cheguem para pa
gamento da dívida, e ser necessario adjudicarem-se os ren~imentos P?r 
mais annos para sua total extin~ção, qu·e em tal caso, omisso na Lei; 
se devem regular pela natureza das Acções de real por reriJ; e assim co .. 
mo nestas devem intervir as solem~_: lr!ades da avaliação e pregões., assim 
tambem se fazem indispensaveis para a adjud1c.ação dos ditos rendimen-
tos, em beneficio tanto dos Crédores; como dós . Devedores executados, 
pelo maior preço, que podem ter na Praça e só querendo as partes con
demnadas renunciar os Preg·ões , o poderão fazer , na fórma da Ordena-
ção do L~v. III. '~it. 86. -§. ~8 • . E _para não vir mais em dúvida? e d'a;:-
qui em di.ante assim se observe mvwlavelmente, se mandou lavrar este 
Assento, que todos com o dito Senhor Chanceller assigriárão. Como Re
'gedor ; . Giraldes. ::=t Gama. ::::: Ribe:ll·o de Lemos. ::::: . . Câldeira. :::::l Ga-
ma e Freitas . :::::l Fajardo. ;::::::: Matta. ~ Mesquita. ~ Doutor Costa . . :::::: 
Sarmento. ;::::::: Mendonça. ;::::::: Valle. ;:::::: Velho da Gosta. :::::::: Lima. 

No Livro 2 da Supplicaçâo fol. 16-* vers., e na Co}l. 
dos .dssentos a pag. ·469. 

·Eee ~ 
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E U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que ha
vendo entrado em dúvida a Preced.encia, que deveria competir a João 
Rodrigues de Sá e Mello , do Me~l Conselho , e do de Minha Real 
Fazenda, pela Dignidade do Titulo de Visconde de Anadía, de que lhe 
fiz lV!ercê , a respeito dos outros Conselheiros da Fazenda, que nao são 
'Titulados : E achando-se já d<:.:cidida outra semelhante dúvida por De
creto, que 'baixou ao Conselho de Guerra em dez de Janeü·o de mil se
tecentos e seis, para que o Vísconde de Barbacena preferisse no mes
mo Conselho de Guerra a todos os mais Conselheiros de Guerra, que não 
fossem Titulados; devendo ser só precedido por ouüos Titulados de maior 
Dig·nidade, e Preeminencia: Para que para 1o futuro não haja de exci
tar-se a mesma dúvida em qualquer dos Tribunéles Regios da Minha Cor
te, e Reino, quando for conveniente que nelles MP- sirvão, como M i
nistros, Pessoas, que se acharem elevadas, ou for S~rvida elevar a se:. 
I'ne1hantes D ignidades , e Honras: Sou Servida declarar, que em todos 
os ditos Tribunaes Regios , quando nelles se acharem , como IV.bnistros, 
P essoas, que tcnhà'o os Títulos de Viscondes, ou ele Barões, ou que se
jão por Mim elevadas a estas Dig·n_idades, e Honras , devem por ellas 
preceder a todos os outros Ministros dos referidos Trib~naes, que não 
forem Titulados; e assim como serão sempre precedidos nos mesmos Tri
bunaes pelos outros maiores Titulados , como são os Condes, Marque
zes , e Duques , que lhes são relativamente superiores em Dignidade, e 
Jerarquia; he consequente, que os ditos Viscondes, e Barões, por esta
r_em consti tuiclos em ordem superior aos que ainda não alcan<;árão algu
ma des-tas Dignidades, não sejão precedidos por Ministros, que nào es
tej ão r eves tidos dellas, só com o fundamento de serem Niinistros mais an
ügos nos referidos Tribunaes. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembarg·o do 'Paço; Cónselhos 
da Minha Real Fazenda, e do UlLramar; Junta dos Tres Estados, e a 
todos outros quaesquer Tribunaes Regios, que cumprão, guardem, fa
ç~o cumprir, e guatdar o conteúdo neste Alvará tão inteira, e cumpri
damente, como nelle t enho Ordenado, sem dúvida, ou embargo algum 
qualquer que elie seja: E Mando, que valha como Carta feita em .Meu 
Nome, e cGmo se passasse pela Chancel1aria, posto que por ella ·nã.o ha 
de passar, e o seu e:ffeito haja ·de durar mais de hum, e muitos annos, 
seu: embargo das Ordenações, que o contrario determinão. Dado no Pa-

. Iaci(~ de Nossa Senhora da Ajuda em 16 de Junho de 1786. = Com a 
Ass1_gnatma da Rainha, e a do Ministro. . 

Regist. na Seo·etan·a de Estado dos Negocias do Ráno 
no Livro VII. das Cm·tas, Alvarás e Patentes a fol. 
100 vers., e impresso na Impressão Reg·ia. 

*- *..c->*-* 

TENDO coilsideraç.ão. aos justos, e graves motivos que me forflo presen
tes, e necessidade de opportuna providencia; Sou Servida excitar,_e res-
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tituir á sua inteira observancia, a disposiç·ão do Cap. 3.0 da. Lei da Pra~ 
gmatica de 24 de lVlc.~o ut 1749: ·E ampliando a dispoú~ãfO que fez·. o ob.'"' 
jecto da dita d·isposi1~ão, em eonformicla-de d'O qué a este respeito me foi 
presente em cons.ulta da Junta da Administração das Fabricas ,.13 Rei~ 
no, ~ obras de . agoas-livres, com o parece1· da qual houve por bBm con~ 
formar-me. Prohibo absolutamente toda a introducção de todas, e quaes
quer filas estrangeit·as , chamadas pontinha de pesponto, e de Salpico, 
e ainda das fitas lizas, que forem do N: 5fil para cima, ficando sórnente 
livre a ·introducção de todas as mais fitas batidas, e das outras achama
lotada.s, qt~e se destinão ao UJO- dos Habit _, das . Ordens Mili-tares : E 
mando que passado, o tempo de quatro mezes contínuos, contados da 
data deste Real Decreto, se não · admittão a Despacho nas Alfandega-s 
destes L1einos, ;lS fitas qüe ficã-o declaradás, e que toda a introducção 
de.l-las, depois do referido termo se i·epute, e j11lgl!le como hmn rigoroso 
contrabando, impondo-se aos lntroductores das referidas fitas -as penas 
de Contrabandistas, que serão applicadas na conformidade das Leis. O 
Conselho· da Fazenda 0 tenpa assim entendido, e faça executar com os 
Desp~chos necessari~s. Palacio de LisbCJa em 2 de Agosto de 1786. = 
Com a Rubrica de bua Magestade .. 

Impresso na Officina de Antonio Gomes. 

~--*<4»*-* 

\ 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alv.ará· virem: Que ha~ 
'rendo o Santo Padre Pio VI. ora Presidente na Universal Igreja d.e Deos, 
mapdado exp ·di r as suas Letras A postolicas, que começão; Dives in /.11/z·
sericordia Dominus, dadas aos sete de Julho de· mil setecentos setenta 
e nov e ; e /:!-S o-u L r as, que começão: Cum ad univer-sos Christz· Fz'deles, 
daêlas aos . cincü de Julho de mil setecentos oitenta e cinco, á instancia 
do Provedot·, e mais h-mãos da -Misericordia da Cidade' de L.isboa, au
xiliada com a Minha Real Recom ... endação, e lnstancia: Nas Primeiras 
das quaes Letras Apostolicas 6 mesmo San.to · Padre Pio VI. ampliando · 

' ' I ,.. 

~~ b r-v~~ 
} //1.2 'J ; . 

< J_, ... ~ "J r 
~ ...... - r . 

as Concessões, que a favor do H?sP~-"t Real da dita Cidade. de Lisboa 
havião feito, em ben.efieio dos Enfermos, dos Pubres peregrinos , e dos ;_ 
Expostos' os .Santos Padres Paulo III. ' e Clemente VIII. pelos S€US_ 00- r 
t~hecidos Breves.: ·curn Nobis ,. de dezese·is de Agosto de !!Jil quinhentos 
quaren ta e .quatro; e Exponi Nobis, de cinco de Fevereiro de mil qui
nhentos noventa e cinco, mandados cumprir, e guardar pelos Alvarás 
de quinze de Março de mil seiscentos e quatorze, e de vif}te e dous dé 
Outubro de mil seiscentos quarenta e dous, para ser appli clada aos refe~ 
l'idos Enfermos, Pobres, e Expostos toda a iruportancia dos legados não 
cnmpridos, que na dita Cidade de Lisboa, e districto della, e nas ou
tras Comarcas, que são c:omprehendidas no hoje Patriarcado de Lisboa, 

. flOr q ualq uet· modo, e maneira de.ixassem de ser satisfel t.os por quaesguer 
Executores Testamentarios , Administradores de Vinculas, Capellas, 
Albergarias, ou qualquer outro genero de Legados pios: Ext~n~e a to
dos os Reinos, Ilhas , Conquistas , e quaesquer outros Dommws, que 
me são sujeitos , a applic_ação geral de todos os referidos legados não c um.:. 
priclos, ,gu_ardada a fórma das primeiras Concessões: çom expressa decla
ração de que em q.uanto ao que he de novo co~cedido , e he relativo a 
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cada .hum dos Arcebispados, e Bispados dos dibs IVJ~us Reinos, Ilhas, 
e Conquistas, em que não havia até agora ta: L t'Jlli ação; o cumulo da -
importancia dos referidos legados não cumpridos será dividido e1~1 tres 
porções iguaes, para que duas dellas fiquem pertencendo ao Hospital Real 
o e ~- José da Cidade de Lisboa, com os fins at~im a enunciados; e outra 
porção haja de ser applicada aos Hospitaes, que se açharem existentes 
110s ter~·i ~orios dos Arcebispados, e Bispados dos mesmos Reinos, Jlhás, 
e DomH!los das Conquistas respectivamente ao cumulo que cada hum 
delles produzir: e nas segundas das quaes Letras A postolicas o sobredi
to Santo .Padre Pio VI.,. tenJo ouvido a Congt·ega~ão dos Cardiaes De
pu lados para a interpretação do Concilio Triden tino, sobre a con trover-

, sia, que se excitou cqm os Monges de S. Jeronymo do Mosteiro de Be
Jém a respeito das Capellas existentes na. Igreja do referido Mosteiro: 
Declarou, e com authoridade Apostolica constituio a Regra, que se de
verá praticar . para sempre na .applicação dos suffragios, e legados não 
cumpridos pertencentes a Capellas, que se achão fuQdadas em certas, 
e determinadas IgrPjas: Declarando' e determinando que só se devem 
entender exceptuadas da geral applicação aquellas T~apellanias, que di
zem respeito a certas, e determinadas Pessoas: as que respeitã<;> a cer
tos, e designados Altares ; e as -que farão institui.das em Igreps, nas 
GUaes os Instituidores das mesmas Capellas se achão sepultados. E por
·que humas, e óut,·as das refE>ridas Letras Apostolicas, tendo sido man
dadas vêr, e examinar, e ouvido sobre o contheudo nellas o Procurador 
da Minha Real Corôa, se achou que estão conformes á Minha Real Re
cornm«:lndação, e Inslancia · :ácordando-lhes o Meu Régio Beneplacito, 
e ~oberaoo Auxilio, para que tenhão a sua devida, e inteira execução: 
Mando que se executem, como nellas se .contém: E ordeno que todas 
«.~s Determinações A postolicas nellas contheúdas tenhão, por virtude des
te Alvará, toda a força, e vigor de Leis por Mim estabelecidas; e que 
não possao ser aiLeradas, mudadas, ou revogadas sem expressa vontade 
l\·1inha; e qu e por urg·entissimas, e públicas causas fação ser necessaria 
a sua alteração, mudança, ou revogação z Julgando-se conforme a ellas 
nos Juizos, a que o conhecimento dellas pertencer, sem interpretação, 
oú n~odificação algunia. Declaro poré1.0, que com a nova ampliação, e 
extensão, que as ditas Letras. A poslolicas concedE>m dos legados não cum
pridos a favor do sobredito Hospital Real de Lisboa em todos os Arce~ 
bispados, o Bispados destes Reinos, Ilhas, e Conquistas, em que não 
havia até agora tal applicação, se não ai teta, nem ' muda de sorte algu
ma a fórma, e modo da applicação antiga já praticàda, e posta em ob
servancia na Cidade de Lisboa, e nas Comar-cas, que se comprehendem ' 
no Patriarcado della; porque a dita fórma, prática, ·e observancia fica 
subsistindo sem differença alguma no seu pritn~iro, cumprido, e. actual 
estado: e que a nova tfórma de applicação prescripla nas men~wnadas 
Letras Apostolicas só he relativa, e restricta aos referidos Arce.bJspados, 
e Bispados dest~s Reinos, Ilhas , e Conquistas ., em que ( 1) nà? havia 
semelhante apphcaç.ão. Declaro outrosim, que a nova apphcação, que 
na sobredita f~rma se deverá praticar dos referjdos le,gados não curnpri
dos nos Arcebispados, e Bispados, em que até agora não a houve, não 
comprehenderá de sorte alguma aqueiJes legados, e encargos, que se 
não acharem cumpridos até o dia da pub~icação deste Alvará; mas sim, 
---------....... -~-- ------~-----

(1) No Alvará impresso na Impressa R égia faltava ~t palavra = não = conforme. 
ao depois se declarou pelo Alva1·á ·de \e6 de Janeiro de 1788. 
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e tã-o sá1nente agni. ~, ~s ·legados, que se deixár®m de ctHnpdr do dia .da 
. referi d.a. pu.blilca çà D . • •1. "ian te ' · ~em •nen h uma a ttenção , e 1ncl usão ·do 
pr-et~trítcn :E .declaro ultima~ente; que a' resp.eito daquelles. encargos· ele 

. Capellas, que peJas . suas ,Instituições devem ser . cumpridas em certo., e 
. determidado lugar, e Ig,reja, e na falt'a cde cumpriment0 ficão sujeitas á 

·applic.a~ão g.eratl , assilm anliga, coma a modema, não se entenclerá nmn-
. ca q,ue nelles são 'comprebendidos nem os das Capellas,, que ·respejtão a. 
ceHas ·, .•e . determinadas Pessoa:s, n.e,!ll os. das· que tem designaçã0 de cer
to., e àetermi!Jado Altar; nem aquebles 1das Capella·s, que os Inrstituido· 
ves deJI:as.fundá'rão, e JDrdenárão nas lgn~.j .1s, em que elles 1se achào se ... 
pn ltados, por serem l€SLais as excepções pt·escriptas, e decl'aradas na Re
g-ra estabelecida pelo santo Padre Pio VI. nas ditas Letras A postolicas: 
Cum acl-..un.iversos Christi Eideles, na fôrma assim a declarada. . 

E este se cumprir·á tão inteiramente, como nelle se contém., sem 
dóv1da, ou emba1·go algum. E .Mando á Meza do DesemLargo do Paç0; 
Re~· edor da Casa da Supplicação ; Conselh0s da: Minha Real Fazenda, 
e de {~}:ram~r; Governadot· da Relação , . e qasa do 'Portlo; Vi.c~- Reis, 
e Ca !Laes Genenr dos Estados, e Cap1tamas dos Meus Domwws Ul
tramarirJOs; e Relações ex·istentes nel1es · ; e -a todos os Magilittados, .e 
Juslittas de Meus Rein0s, e Senhorios; que cnrnprão , guardem , façao. 
cumprir· , e. guard<Ur na fórma cleste Alvará as refeádas Letras A postoli
cas por elle mandad~s observa:r, · e executar, comforme ae seu theor ·, , e 

·Minbàs Declaraf;Ões. Eocommendar-Jdo muit:0 aos Revererndos Bisp0s ' · e 
Arcebispos que em e~ecução das mesmas Letras Ap0stolicas zelem·, ·e 
\IÍ·giem· pela observancía dellas, cumprindo , e faZt~nd0 cump>~ir o que 
po1· e llas, e por este Me·u Alvará fica ordenado, E ao Doutol· José . Ri
ealde Pereira de Castro, do Meu Conselh@, Meu Desembargador ôo Pa
~0, e Chancel lér Mór destes Reinos, ordeno e.~ue o faça< publicar l'la Chan-

. eel l ari~, reg·istar nos· Livros del la, a que tocar, e ,remetter es exempla
:r;es delle .a t0das as Cabeças de Comarcas, e Ju.gares·a que he costume, 
debaixo do Meu SeHo, e seu sigma): ren:t1ettendo-se buma Cópia authen~ 
tica ~delle com as Letras ApostoJ,icas origioaes ao Arquiwo daSanta Ca- · 
sa da Misericorclia da Cidade . de Lisboa; e este original ao Meu Real 
Arquivo da Torre do Tombo. Da.dC!J n0 Palacio de Lisboa .aos á. ~e S~
tembr€>. -de 178 6. = <?om a Assignahua da Rainha, e a do Mm1stro. 

.t •) 

- ' 
Rer;ist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 

no Livro VIL serve do Registo de Cartas , Alva- ' 
rás , e Patentes ajol. 138. , e Impr.na Impressão · 
Regz·a. ·' 

*--*<e>*--*! 

1" endo o 'fribun"!-1 do Senado da. Ca~ara ordenad'o pelo sat:Jdavel ~di· 
tal de 9 de Julho de 1~65' que nenm.mma pess·oa ele q-úalque.r cohdJçã'o 
E}'a,e .· fôsse ·comprasse peixe dentro' nasl..<l!ncha.s, mas que delilas fôsse co~

"€l'uz;i,Jo a0s' lug-a\res ptáblic€ls ,' nO's qma:es s,e clevia fazer a sua venda , ',por 
.se ~ evitaire:rm as traveS'sias, que resultavão de · semelhante desordem, q~e 
·o ·mesmo ·Senado pertendia obviar em beneficio ·do bem comlillum, tan .. 
,.to· a :· res:p·eito· do. peixe fr.esco_, co1~o do salga.de ., ordenando 'igua~me~té, 
que os pagamentos respectivos .aos Lavapeixes- se fizessem em dmheJJJb~ ~ 
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e não em especie, com declaração, que o ab uso iM~I.llado da mercía, 
havia o Senado por abolido ., para que JJunca j á ...... ,:. podesse ser usado, 
por ser notoriamente prejudicial; e que qualquer pessoa, que em parte 
ou em todo transgredisse o mencionado Edital, incorreria nas penas d~ 
açoutes, e galés, que lhe serião impostas depois de prezas. E como pe
lo lapso do tempo se tem esquecido esta mesma Iouvavel providencia, 
de que. se seguem os prejuízos, que pot· ella se quizerão evitar. 

Ordena o Senado, que de noyo se affixassem estes Editaes nos lu
gares públicos, e nas Ribeiras, para que em tudo se observe a referida 
determinação debaixo das pen.1s comminadas contra os Transgressores. 
Lisboa 6 de Setembro de 1786. = Manoel Rebell<? Palhares. 

Impresso na Impressão ;silviana. 

*-*t.ó-1*-* 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alva"';á virem: Que ha
vendo-se já feito geralmente notarias as desordens, faltas de subordina
ção, irnmoderadas, e enormes despezas arbitraria, e irregularmente fei
tas; e que com estranha liberdade~ de tempos a esta parte, se tem a bu
sivamente introduzido no governo, serviço, e boa ordem das Minhas 
Reaes Cavalherices, em detrimento sensi_vel do decóro, em que devem 
ser mantidas, e em gravíssimo pel'juizo da Minha Real Fazenda: E fa
zendo-se por tanto neGessario, que Eu occorra a tantos inconvenientes ', 
com adequadas, e proprias providencias, que opportunamente restituão 
ao governo das mesmas Reaes Cavalherices a necessaria boa ordem da 
subordinação, da regularidade do serviço, e da só legitima , e ~recisa 
despeza, que nellas deve fazer-se. e extirpem os intoleraveis excessos, 
a que tem chegado: Não sendo por ora possível que pelo meio de hum 
conveniente, e ajustado Regimento se possa obviar a todos aquelles dam
nosos inconvenientes, e excessos: Sou Servida, que desde .Jogo se po
nha em execução, e observancia tudo quanto he conteúdo, e declarado 
nas lnstrucções, e Ordens, que com este Alvará baixão assignadas' pelo 
Visconde de Villa Nova da Cerveira, Meu Ministro , e ~ecretario de 
Estado dos Negocias do Reino; as quaes, em quanto não faço publicar 
o Regimento, que para esta importante Repartição tenho ordenado, que 
se faça, .serão havidas, cumpridas; e observadas corno hum Regimento 
proprio da mesma Repartição; e como ,tal, Quero, e Ordeno , que se 
cumprão, observem , e guardem tão pontual, e exactamente, corno nel
las se contém. E mando ao Marquez de Ma ri alva, Meu Estribeira Mór; 
e a todas, e quaesquer Pessoas, que tem Officios, Empregos, e Incum
bencias -nas Minhas Reaes Cavalherices, que assim o cumprão, e guar
dem inviolavelmente, sem dúvida, ou embargo algum, qualqLler que el-
1e seja. E este Alvará valerá como Carta expedida no _Meu Real Nome, 
e como se passasse pela Cbancellaria, posto qúe por ella não hade passar, 
e o dfeito delle haja de durar mais de hum, e muitos annos, sem embat·
go das Ordena~tões, que o contrario determinão. Dado na Villa das Cal
das aos 4 de Outubro de 1786. = Com a Assignatura da Rainha, e a 
do Ministro. 
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lnstrucçl3es-, e .ordens, que SUA MAGESTADE Manda observar no 
Gove·rno das suas Reaes Cavalhenás; e que sirwáo como T ~gimento . 
dellas ~ · em quanto a este rúpeito' não .. se publicar a Regimento, que 
tem mandado formalizar . 

I. li a vendo-se pel~ ' continuaçtío, e t"alo dos tempos, e pela sen~ 
f;livel alteração, que eNes fazem no estado ·de todos os estabelecimentos 
humanos, e no governo delles, introduzido no das Reaes Cavalherices· 
os m'U·itos abusos, irregularidades; 1€ d-esordens, que são notarias, .e que 
tem chegado a excessos taes, que sendo eversivos de to.da a boa ordem, 
e ml!lito perjudiciaes 'á Real Fazenda ·· de Sua Magestade, tem passado 
já a ser intoleravcis ·,e até escandalosos: E querendo a mesma St?nhora 
ebviar a iodos os .ditos abusps, irregularidades, e desordt:lns; firmar, e 
declarar a authorida 1e; Je campetencia das Pessqas, ás quaes ou inteira, 
ou parcial me'? te es . comrnettfdo o governo, e adminis~r~(;ão das · mes
mas Reaes Cavalherices; e dar para elle as regras provJsiOnaes., qu~ se 
deverãO> praticar invarialvelmente, . em qnanto não der a este respeito, 
e em fórma de Regimento as que achar qu€ são as .mais convenientes ao 
seu Real serviço: He servida estabe1ecer, e ordenar o seguinte. 

2. Manda, e h a rior ' mui to re·corhmendado ao seu Estribeira ·M6r, · 
que ponha em todo o vigor; e plena ,observanc,ia tudo quanto he relaU.
\Io á autboridade, e superioridade do seu importante Cargo, ·e O.fficio, 
assim, e da maneira que a ti verão, e exercilárão todos os seus Anteces
so~es, e tudo quanto .se achar que foi 1:.eeom.rnendado ao seu grande Of .. 
fic10 por Ordens, que não, sejão contmrias ás que ora -estabelece, mas 
sim prÓprias, àjustadas, e concernentes ao bf.!m do seu Real serviço no 
governo, e administração das Reaes Cavalherices, sem que a respeito 
de hum objecto tão recornmendavel haja de .relevar, ou consentir falta, 
ou omissão alguma digna de reparo, nem que com ella se pratique itl-
dulgencia alguma. · 

3. Declara Sua Magestade, que o seu Estribeira Mór h~ o Chefe su• 
perior de todas as Pessoas, que por jualquer titulo, officio, emprego, 
incumbencia ~ ou serviço são empregadas nas Reaes Cavalherices; ou 
seja no governo, , ou na administração, ou no serviço dellas. 

4. Que no mesmo Estribeiro -Mór ha, e reside toda a maior authori
clade pa·ra lhes fazer justiça nos casos occorrentes; para os promover de 
opportuno· remedio nas causas concernentes ás suas obrigac,ões, f!Uando 
se co.nhecer que nellas, ou por· ellas se lhes faz aggrav0; e para as cas
tigar, e fazer castigar como en lender que h e justo, e as suas omissões, 
excessos, e culpas merecerem. 
· 5. E que a elle pertencem em primeiro ; e superior lugar todas as 

disposições ·, direcções, inspecções, obras, e governo de tudo quanto he 
relativo ao sesviço das Reaes Cavalherices, para ordenar, dispôr, refor ... 
mar, emendar, mandar fazer de novo, e manter em authoridaae., e res
peito tudo quanto está compr~hendido , e entra na sua grande reparti
ção. 

~· Declara Su.a ~agestade, que tudo o que àclma fica referido ares.., 
peito do seu Estn be1ro Mór, se não entende, nem fica de modo algum 
sendo applicavel á Pessoa, que por sua Real ordem 01,1 substituir o seu 
lugar, e Olficio, ou servil' nos seus impedimentos, porque essa sub~:~titui-

Fff 
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ç·ão, e serventia será só meramente pessoar, sem "'lÚP jurisdicção, man
do, ou governo algum, porque todo elle ficar éi· subs1stindo no Estribeira 
il\1ór, ,e a elle serão sempre participadas a~ Reaes Ordefls de .. Bua .Ma~ 
gestade ?ara as fazer executar. 

7 . , O Est_ribeiro .d.e Sua Mageslade, cujas obrigações, e qualjdade de 
.serviço pedem h uma contínua, e assídua vigilancia, para manter, e fa
zer manter a boa ordem, a regula1·idade do serviço, e a necessaria eco
nomia no que a elle pertence, he por tudo isto obrigado a cumprir com 
tudo q.uanto ao seu Oflicio pettenoer~ e tudo quanto por approvado ; e . 
Jegitimo costume con;v.eniente ao seu Real serviço estiver em observancia; 
e que por estas InstrUCf(Ões, e Ordens . se nãp achar mudado,. ou alte
rado, por ser esta a expressa clausula com que lhe fez mercê do seu j m-
portante Officio. , . 

8. Todas as vezes que observar que se procura introduzir alguma no
vidade, relaxação, ou variação· na fórma, e modo de tler.viço, que seja 
co.ntraria a algum artigq da boa ordem, regularidade, e economia ·, ou 
.que o possa vir a ser, .para logo a fará cessar, repondo tudo no seu devi
do estado,. e dando logo conta ao E.stribeiro Mór dc.. ..:: buso que conheceo 1 

e do ~omo o atàlhou: para que .ó mesmo Estribeira Mór ou approve a 
providencia, que assim houver dado, ou J,Jrôva no cas0, por ~ aq\lella ma
neira, que a natureza delle, e as consequencias, que poderião .resultar, 
mostrarem ser necessario. 

9. E porque o Estribeira de Sua Magestade, he, pela nal;ureza do 
-seu Officio 7 pela importa,ncia delle, eonqa-nça que merece, e pelo cuida~ 
.do, e vigilancia que ;requer, hum Supei'Ía(endent.e maior, a cujo cargo, 
-depois do Estri beiro Mór, deve estar a conservação da boa ordem , r e~ 
.gularidade, e economia, .coruo ·foi sempre antigo, costume: Declara Sua 
lVIagestade, e ordena, que ao seu Estribeira por nel')hum caso seja lici
to, sem sua immediacta lícen~a, sepal'ar-se. do exercício das suas impor· 
tantes obrigações._ 

1 o. Sua Ma gesta de lhe encarrega, e ordena, que obre no referido 
.exercício com tal exacção, e desinteresse, que todos os mais Officiaes 
delle para baixo o imitem no zelo gue tem do Real serviço, e no honra.,. 
.do desinteresse com que devem enipregar-se nelle: Que elle .faça todo o 
~sforço, para que os referidos Officiaes, e todas quaesquer Pessoas occu
padas em administração, ou serviço, tocante ás Reaes Cavalherices, eum
prão fielmente as suas respectivas obrigações; e para que em causa ne~ 
nhuma se altere a. ordem deste serviço, na regularidade , e ~conomia, 
com que o manda praticar: Que mantenha, e faç~ manter, segundo a 
classe, e ordem do mesmo serviço, a justa superioridade, e a necessa
ria subordinação _que deve haver de huns aos outros, sem consentir que 
pessoa alguma na Repartição, em que se achar , se escuse de cumprir 
as ordens que lhe forem dadas peJa. Pessoa, que reger aquella Reparti
ção; dando-lhe sómente r~gresso, depois de haverem obedecido, parare
presentar ao Estribeira Mó r o caso, em que foi obrigada a obedecer in
:voluntaria, quando o motivo da sua repngnancia contiver razão, que se
ja essencial ao bem do Real serviço, e da boa 01·dem deUe. 
1 J l. E que finalmen Le per si mesmo veja, conheça, e examine corno 
se faz o sel'viço; como se zelão as cousas, que respeitão ás B.eaes Cava
lberices; se h a, ou se praticão descaminhos; como, e por quem se üro· 
gão estes perjuizos á Real Fazenda de Sua Magestade, para os atalhar, 
e cohibir logo na sua origem: Dando, immediatamente que os tiver co-, 
nhecido, e acautelado, conta d~ tudo ao Estribeira Mór, para elle manT 
dar proceder contra os prevaricador:es, como justo fôr. 
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12. Gs Sottat ·· "' lheriços, a cujo· cuidado estão as Repartições, e111 
que se acbão dividlflas aS Reaes Cav.alherices, assim como são subordi
nados aos seus Superiores., semelhantemente . lhes . são a elJes subordina
dos to'clos os Fiejs·, Mqços jde serviço '; e •mai·s P.essoas., que tc~arem <i"s 
sua.s.~ ,Reparti~ões; .e ~.cqu.e pel~ au bhor.ida:de que nelles tem, e sobre elles 
devem ·exercitar, s?rào obrigados à fazer que .. ~odos cumprào ~as (l) briga
çôes:Jq•llJe laes r.espe1tão, e para as quaes forãfll d:o:mados, e estão no Real 
serviço·, se{ll th~s televarrêm as emiss0es, ,e neg.ligencias culpaveis, e mui
to nümQs tol_e.tartem .falta . a)~u.ma. da'q~ellas, q1,.1e ·sendo em si contrarias 
á boa ordem d~st.e serv:iço, tl:azem c®msigo o per.juizo certo da Real Fa-
zenda. • , . : 1 • • • '. · .· ó : 

J3, .Sendo,;cacla h.um ~ dos i:litos Sottas-Cav?-lh'er.iço-s hum Fiscal subal
terno' n,a1 sua Heparüçãe, he. por tanta t ebr.iga!da a atalhar, .e a cohibir 
tudo quanto ter;~ der á relaxação, da boa .ordem, . o ti s.e ··encaminhar a al
guma ·,pre~aricação, de qu~Jrquer genero . que ella possa .ser. Podendo, e 
deve•n Cihi.l pnivisienalmente entender na segurança do prevaricador, quan
do a su~ culna não o escusar de huma exemplar demonstração: E dan
do logo conta ao [ Lribeiro de Suta: Magestade, para que este a dê sem 
perda de tewp.0 ao Estribeiro .Mór, e -elle 1prôv.a no caso como convier _ 
aq H eal serv.i ço, .e ao necessario . ,exém•plo. ... · 

H. O que ·a.ci,ma fica dito a respeito d0s Sottas-Ca.valheriços, se ded 
ve entender pel0 .que. pertenc~ a0 Moço dos Arreios; em tudo o· que lhe -

' he a;pp1i,2aveL., para que assi m,.o'.pratique, e faça praticar pelos Fieis , 
e por tt0das, e quaesquer Pessoas , que a seu eargo tiverem a guarda, 
a conservaç..ão, e a· Jimpeza de tu.clo quanto se recolhe na casa dos Ar
reios, e be propi'Ío della: Se.ndo-- lhe todos responsaveis pelo cumprimen-
10 das óbrigaçõ,es, q1:1e se .lhes encarregão, e en.carregarem, ou seja dis
tributivam e,nte , ou .. seja 'por .ordem, particu,lar, e positiva, conforme a 
regulai"id ade ordi nar ia, ou a · occasião éeXtl'aordinaria fizer ser neeessario. 

15. E passandQ das re.gt:as da Ja,uthoridade, obrigações, e subOJ;dina
ção aos remedios das desordens , e abusos de outras naturezas-: Tendo 
ç ffieg·aà.0 0s qu ~ 'fle pràtieão nas R:eaes Cavalherices a j hliltn cúmulo tal , 
que já n,ão-pern;.litte se_ ne,tardem as providencias, que ·possão removellos :· 
O rdena Sua . Magestade, q1:1e (á excepÇão do seu Estribeira Mór) a nin
guem s.eja licito servir-se d·e cous2 lguma, que pertença ás Reae~ qa
valherices, por hum modo illimit.aào ,. seaão sómente o mesmo Estnbeao 
lVlór, ficando todas' as. mais ' Pessoas sujeitas aos justos, e impreteri.veis 
limites, que abaixo vão G!eclarados,: E recommendando ao referido Es
tribeiroMór, que, pod,encloelleservir-sedetudoqu~nto pertence ás .Reaes 
Cavalherices, espera Sua Magestade, e confia delle, que o fará com to
da a possivel, e exemplar moderação. 

16. O Es~ribeiro de Sua Magestade terá para o seu serviço quatro 
parelhas de bestas muares, tres cavallos, e h uma azemola t E succeden· 
do que alguma das referidas bes•tas se in!!apacite .para poder servir , o 
Estribeira Mór lhe mandará apromptar. outra, em lugar da que est'iver 
i\] capaz do serviço que fazi a . . 

I 7. Os donfessores das Reaes Pessoas; os Mestres do Príncipe Nos• 
so Senhor, e do Se.nhor fpfunte; assim os que forem. das Sciencias, q.ue 
cultivão, como os das Artes Liberaes, e agradaveis; e aquellas Pessoas, 
que vão declaradas em huma, Relação· ; ,que irá com esta's Inst~ucções , 

. terão ·cada ham h uma sege apparelhada, e prompt,a para o serviço. 
' I 8. Q Pagador das Reaes Caválherices ·; o Escrivão dellas, e o Mes· 
tre da Picaria terão cada hum huma sege na sobredita fôrma. Ao Moço 
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fll·~'S {'\-rre.~ôs 1 serão.d:adas- dWis .hestas;,,em~mtimento~ -1 eHas; 'e osF.ei 
tóres .das t.e:guas de sSa1v·at.erra., . di :~:AlZ:ambuja ., e de.Alte.'ll fd@. s,Chão, terãp 
ea.da hum deJ1es 1h-m1tr cavaJlo• para o seu s.enjç0; Alé!ll dt:>s · sobneditb s r; 
se dar.ãCl ~...:n va.lles _áS! P.essoas, ·que vão de.cda-r'adas na segund.QJ Rkl:açlto., 
t'Jliltfl! J trumdb.tm~·· se daDá"cbm esí{ls lasLPuc.ções, 11ara <a ·u&~ qwe • n14~ mesma 
H..e'!élJ~âiozse : nliOt'a· , ··e wu~'lÍtDiguamm<ais.r. 2 ' , •• . · · , .. :c."!' i')1· r.s· f11fl 'h: , 

... 11>. . ffi '('Jer tantcr 11.atlém f~ as Pes&(])Jas ·acima decJaoorla~ .,e e cl-aé que ·cans.
tão- das rêferudas Refa~çõe~ ,~ nenhuma outra ·qUéderuer ' Pessbay p~t9 ~ que 
ai@ agora. se· servisse d-as:- s~ges, bestas, cÇlv.allos, · ~ eriadú'S das Rea~s 
CaN.alh<!'rioes •, se , Jre'de~á · Sjervir daqui 1em diant~ de JquJalq·uer · das referi
das cousas, nem Jhe serão mais continuadas, e permittidas sem .•numa. 
expres~~orCfem de .Suã: Magestade, >participada ··pOli dc&ito ' ao ~seu -Es
tribe~r.o . M6r, para ra fazBv exen10tan: Havendo p>or 'e~te!>s'amenfie J'rohi-
bido. tudt> U • -<lfoe · n ~o .fôr jncluid.o JlOS limi·tes desta Or.dem. r r.· "· 

,20. ·A•!éln clas rs.egas destio~das ~par~ as .J?'essoas ·que ficãodecl~ra<das: 
Or·d qna Sua: Mages~ade, lqu·e es:tt?jão -se1npre promptas nas,.()ocheiTas•dez 
seges âe . reserv.a com lodos os. s.eus pertences, e arr ~ios, para pod~tem 
servir. diariamente no qqe fôr neoessa.rio· ao seu ·Rea· ' jerviço . . .1 • _ 

~ 21. J Prt:lh.ibe Sua Magest~de ..expressamente · a .:t0d•as ·a~ Pessoas; as 
Guaes manda, ou mandar daqui eim dianlle · dar··s'eges. , 1otl11'elávaJ.los pata· 
o seu pessoa] serv.iço, (i}~e as pbssão emprestar a· outra alg.tima0 Pel:l1ile>a, 
ainda que seja. de-baixai do mais especial, e attendivel ·pretexto ' · p-or€Júe 
~ão estes os. ,ordio.aries .pri,ãcipios ,dê todos os abusos tntroduzidos neste 
artigor; e q\llfe Sua Mag..,stade.. quel' de todo remove1·: E isto ~debaixo da 
pena de que áque!le 1,. cqae o contrario obrar, mandará logo ti'tar a 'sege , 
vu~ cavallo, que t&:ouxer em seu serv.i'(o, para mais se lhe não _dar. 

22. Em consequencia. do que fica referido, mandará logo o E~tribei .. 
ro ·MóiU.Iiewlhet' <is'Goçheiras, e Cavalbedces to:das as carruagens, e b~s
tas, qu-e se ·achar.ai1n" no serv:iço de qua•lqu~r f\ess,oa, que não seja.· das. 
que ficãb expressa,mente declaradas, lGU das ·q,tte são contheudas nas di-
tas. Rela~ões . • ~ · • · . 

..23. L og0 que todas as bestas se acharem re.colhidas -ás CavalhéricE>s, 
o Estribeim Mów fará hum a rev.ist·a g·eral em t0das•~ellas, para se esc0-
Jhérem :d·' ntrc t(\)das; · e reservar.em as, mais capazes : para •o de'Cente -, e 
decoroso Estado da Real Qasa de Sn~ Magestade: Dando-lhe eont'a do 
núme.ro absolutame-nte .necessario, e i.ndispensavel ;: em que deve ficar 
:r:eg.ulado; , para com approvaç.ão da mês ma Senhor·a ficar seridcfin(l.ltera
vel; fe.lP~Il~ · que logo cle~)oisd.esta revista· ,' econta .. se haja -dedar pt?mp
ta sah1da a todas as ma1s bestas, que se achar nao serem nece;ssanas. 
- 24. E . porque. á abus iva des ordem no serviço ' das carruagens, e de 
bestas das Reaes Cavalherices foi consequente a outra abusiva desordem 
de h uma multidão excessiva de Criados, e. Moços de 'servi~o; é as Jot·
nadas de Villa Vi<(üsa., e- ontras derào 0ccas iãGl a ·se. tomar huma gran~ 
de qriar:~tidade de Moctos ·, que se .accumulárão 'aos dos Trinta l·•He. Soa 
Mag:estade servida, que destes não 4aja mais do que o prefixg . número 
de Trinta: Que de todos os que actualmente estão . neste exerci:cio , o 
seu. Est~ibeiro Mór escoLha os que melhor ,Jhe pa;recerem para o âito nú
mero; e mande todas os mais, qae não forem necessarios, par~ ·o servi
ço de- que havião sabido; continuando-se-lhes com tudo a dar os. mesmos 
regl'l1ng6tes, e botas ·.que venciiio; e sendo elles com prefPrencia a ou
tros quaesquer, em quanto os houver, torna<tos para os Trz'nta ·, ou pa
ra- os subsültJi.t·é.m, ou~ para ficarem incluídos no seu número, quando 
aiguns .·d'Os sobreditos 6u morrerem, ou faltarem. 
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': ~'5 '· Dos o.ütros •. ~ 'C'· · -~: .. .tq:~Jte S~J i~e.eolherem ,dás rcaS.aSl 'Sde""patJÚÍ:culares ' 
l!>nde se :a€hã:o· ,, e de.:~ ':{ u . ..... amualmente. eX:is{effiJ. na 4Jlávalllel'"..i~~s ,,;•:co'ma 
dos· ,qu.e' s.e acrescentatàn -p~lás· 0eaas.iõe._91s lde,Jor·.mi'íro&l.as ~J far.á: .. a ·Es:t:nibf(ixu 
Mói' revista geral; para de todos escolher o número necessario, ernLque 
hão. de ca:v ... E 'pa1· · veguJá'i" ~iilsfe....rlii;rn..enp am~cidar.á. éi@S. So.ttas...,t.,aveolhe
riÇ®s;; :€fúe. ,peJas. Re'la~0es cl;e tmruaJs} a~rrb.€!$ta~;:q_tl1€T.fldc:rpms;.da, r.ev,is,ta. ·g:eral 
àellaJs fu€~~:.em seri.d(i) ne~e.~savias ~.~ .Íorma],j,s:c:gn!:}J0g-.o m<S.~elaç~~~ des· Me .... 
ços , e rnumerQ. delies ,·nqa.Jf~ .de~ru'líl a·~mlat.t-se.. úals'>.su-a&i:tepe:€ÜV.a& Repar ... 
tições: flii:azen.do·liiJstá ' R~·wlaçã: ·"~:ols ~.à.upiil (:'.MO'ÇÜ>pa·lÍalfO ttpto de· qma1. 
tRe> e-avalias ligeÍriDS.jdhlillm oMàçmqrM:a· i'om~aq.l!l<qllr~ oh~ras•rmru.a:Ues<; hum . 
Moç0 para o ·de tif.•es btcw~:.;·í IDl1l fDirspes>; oé:;líu:liW MÜÇIDJpa;q . . o;•de ' tl'esl po-: 
tros..: , ou-·.t.avaJhus ·d1e Pica,ri·' ~ ,Bm ·ql!láhtord.!irih ~l.\lha:li~m RaJ 1châmaQ.a de ci-.. 
ma 1 .inL~0 se ,a..pi·oknlí).ta , a~ qu.~use,~t-efu arrai.rucbn~:o ·..fu.z tlw·::lio.a> ,Q;11rinrta 6hama
da debaixo ,1 lWr ~ew.àr~~ erl.tão~_-caGhffMo~:o:" de tváütr . de.~ ql.Ta.1tl'o caW. allos }. 
Desjl>ffdrimá to'dos os ~1Ydlis · q'lite eoo-eede:Fem o'vt'Ítmep:r · da~ Regulaçãó-.., como 
d.esnecessa<rios -a0 s0r.v.iÇI!J ~J! ~a;rw•q:ue:.. pe~ssâ'Jo . o:til.•;éliB.pliegaJr-se')1<D ·aas. Tro
pas, oill! AgTioultql'<?. ··d:a~ ISfeHa:s; ( CJW..:en~ ·o:utl!NS. u.teii, ; e JopYaiVeiS appJi..,. 
"""r•Ãos , 1 • , • . • , • • , : • . i • , • . ~ ... UJ~\.1"~ -• ~·~ J Jl -' 0.. -"41 ·-~' lJ 0 .> ,. 4 ) } .J _L) Co t • ;) J • J I ' 

'~6 '~ lSI!l.ia-. :JWfagestade ·já ~a~ia· mdenael9, tflil~ ná !SUa· E' caóa hm!l~vesse o 
nú1n.er0> de) cEm-eaíV'al1.0s,: ,;m pa~a -qllllie l e$ta •Ot~detilil' se: lThiitja de e:X:eo.utar s.eiill 
aH.eraçà'le alg;uma;, . e mão, 'ficgu:! s1r1j ei ta, a i·rute!l~gJem..ci{ls esir:anhars ,. ·e · eon ... 
trariq.s : 'Declara•, o; e <Mal'l.da, que' .m.a ddtá P'iewria 11farjlà. s6men1je: .oç r~feTido 
número de cem cavaldesAeitos ~ ; e nelles m.ümarse ..comprehe:nÇLãó· nein os 
potros escolhidos para a lição , e ensino , nem os qpe já andão n.eUe. E 
para q\1e -hája sem]J:lie aqrJJelle númer0 com]!ll'et@ ,doga .que al'gum dos ca~ 
vallos rncluidos nel1e-:d([)jj, ach21J.de> pe!0.~ Mes,tre.)da J?,icaria poUCD capaz d(j) 
trabalho cl.ella , ! o supl~ir~ ~.cmn outr~ cl.os que~ an. <tlãp na Picaria,, e e~ten
der que se pôde ürcllÚrdlo I:Jef.erid@onúu:ero; e· am&nd~ra: _o GJ:lie hOII!lW"er ti .... 
r ado delle para as Cavalhenees : E :J!>3:l:'a· que. ouJ1•o sim tenha J:>.empm po
tros capazes de ensino, lo_go 9.-l!le: se 'recoJhei~e.!fi daJs n~a111adas ás Cavalhe
rices fará: etn todos a pnme1rar esc.olha: para ficflrem .lp,ertencendo á Pi
ca~~a '; e. dos q~e JJ.estta.lie~11, ~eita 1 a IH~ferirl~ es~oLlia .J fará_ a s~gunda, de
pms de recolhidos do pmneu·o verd€·, e tirara para ·a Pica:1~1a os que a ... 
char qt'lKsào Cf:l.pazes~ ~ ~~.oJ - .. ~ ;-t ·~ •. ,J·· .!,,l. · '· -· .. 

~7 S.ua Mag-estad.e .quer que a F i<e.e>la da! stta ,P.icaria s.e exercite com 
a regularidade que convem; que para ... ~s ... te fim ., além. da assi~.t;elileia, ,que 
ne11a CfeiVe. fazgr todos ·os dias p S€U Mestre·,. iõlssistão Manoel Xavier, An
tonio DiniQ; ,. e. Jos_é de Santa A.w;w.Ja; e qtJe todos os ma]13 Pi~adD1:~s .este:-
j ão, ne·Ma ig·ualment<i promptos paJ:a o ·.,exe.rcicio ;. que thes ma.Qídar fazer 

. o Mes
1
tre ; ' como .lhe parecer;. ,e fa:zenGl.c!. qu.e ..:cada, ,hl!lm!.d<iliqtteide$ ,. que 

para isso determinar , seja encarregado §10 trabalho~ :de d0us potxos , e não 
majs. 

!@8 De todas .. as carruag·ens ,, ~ss~:o d-a's que e~Ú~o eJ;I;1 acLgal arrecada~ 
ção , como das .que ancião em actua.l .S#rv.iço , . eJ..das qu.e Su.a Ma.gestaeie 
manda :recolhe1' ,. o Estribeira Mó~ fàrá~ proceder. a hu~ exacto; .e ôgo.., 
roso Inventario: Descreyendo:::se n...eHe a JJUalidftde_; o .númer® ,, e o esta'"' 
do actual de todas , e cada huma delkus ; 1COlTI J tal .;ela.r..az.a, ,. _e no.nna, que 
não deixe lug·ar a simulações , .' nen.t a_ enganos. Este Jnventario ?-S~im or.,. 
denél:_do, e feito'· será Ja111.çado ,em hum livro para ·, este. :6m d~stmado ( e 
no qual se1 irão dep@is lançando t0dàs as carrua.g~ms , qu~ d~ novo s.~- fi
zerem ) p.oi' _elle se pirocedet•á a . fazer hu~a leg1•tima en:trega de tudo , o 
·que neld-e se contiv;er, ao God'lejl"0 da Real Yessoa .de Sua Mag!=s~ade , 
q!i.e. dep.ois d-e haver assig-nado a 1·eferida entreg}a, ncf:Jix{t obr~g.adó á gt!ar-
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da,. e conservaÇão de· todas as sobreditas carruageLs-. ·e a 'dar conta del
las, sempre que lhe for pedida: Ficando com w a u obdgados .á mesma 
responsabilidade os Fieis das. respec.t~vas Cocheiras , em que ellas esti~ 
verem. 

~9 Na casa dos Arreios se procederá a fazer outro tambem exacto, 
e rigor0so.lnventario, que seja comprehensivo, e demonstrativ0 de todas 
as causas, t!JUe ' entr.ão neste geilero, e pertencem á referida casa: Lan.
çando-se no dito Inventario as mesmas causas pelas suas especies em se
paradas, e ·proprias di·visões, segundo as suas qualidades, e actual es
tado. ·Este lnv..entario., que S..trá· ta·mbem feito em hum livro, que servi
rá de entrada' ·e J;eceita de tudo o que aetu~lmente existir na casa dos 
Arreios, e do que nellar-ao diante for~ entrando , s·ervirá para por elle se 
formar a receita de tudo quanto o Moço dos Arreios , e os Fieis da casa 
delles ficão obrigados a dar conta sempre que lhes for pedida. 

30 Da mesma sorte, e c0m as mesmas divisões, haverá outro livro 
para se lam~arem por sabida diar.ia a:s. cousas que necessarias forem para 
o Real Servjço, assim ordinario , como extraordinario , para serem estas 
sahidas abonadas, como legitimas despezas; as qt;_ ~s nunca o poderão 
ser , senão houverem sid0 feitas p0r ordens expedidas ·por eserito do· Es
tribeira Mór , e otdens que o Moço dos Arreios, e Fieis da casa delles -
conservarão em seu poder, paua com ellas legitünarem a sua despeza, e 
entrega; e para no fim de cada hu'm anno se formalizar hum Balanço do 
que se despendeo, e do que fica em ser , para se apresentar a Sua Ma-
g·estade. ·· 

31 Sua .M~gestade 'prohibe· expresamente aos Sottas ... Cavalheriç0s , ao· 
Moço dos Arreios, e ao Cocheiro- da sua Real Pessoa todo, e qualquer 
em prestü11o de bestas, de arreios, e de carruagens para outro diverso 
uso, que não seja o do •serviço da sua Real Casa~ E que de nenhuma 
<las ditas Repartições possa sahir causa alguma para fóra sem ordem por 
~scriio do Estribeira Mór, para que saiba inteiramente o que de cada 
<la h urna dellas sahe, e possa dar razão de tudo o que succeder. E quan
-do o Estribeira Mór tiver noticia· de que se pertende introduzir algum 
abuso contrario a esta positiva Ordem, reprehenderá severamente aque1-
1es qos sobreditos Sottas-Cavalheriços, Moço dos Arreios, e Cocheiro da 
Real Pessoa, pela primeira vez que commetter este erro; e pela segun
da vez o despedirá do Real serviço. 

3\2 Todos os acima declarados terão por obdgação indispensavel o dar 
huma parte dial'ia de tudo o que no dia antecedente tiver havido nas 
suas Reparbções ao Estl'ibeiro de Sua Magestade, para elle dar huma 
c~mta tambem diaria, e geral ao Estribeira Mór. E nas partes que as
sim derem , mostrarão o estado em que ficão as suas ditas Repartições, 
e o que. aconteceo de novo nellas, para que pela conta, que o referido 
Estnben·o de Sua Mag-estade ha de dar ao Estribeira Mót, ·possa este 
saber as bestas que estão em estado de Serviço; as que estão enfermas, 
e de que; as que se incapacitárão; as que estão em cura; e as que morrê
·rão: e semelhantemente possa sabet o q~e entrou de novo; o que sahio 
da Casa dos Arreios; e o que nella. se faz necessario; que obras, e que 
concertos se necessitão nas carruagens: Como os Criados, e Moços de 
serviço cumprem as suas obrigações; se fazem as suas competentes guar
das, e vigias ; se fi cão, ou não_ recolhidos nas Cavalherices , ou faltão á 
hora de recolher; os disturbios, e desordens que fizerão; ~ os Criados 
que adoecêrão: para por este modo poder dar log·o a cada hum destes 
respeitos as proprias, e opportunas providencias : e porque ao EstribeiN 
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Mór ' devern ser r· ·- ::. ntes todas as cotisas·, que se pa,~são nª-. sua grande 
J{epartiçào, por I:- ~~-· '-'1. s , e mínimas que ellas sejão. . . 

33 Para firmar a regularidade deste serviçp: Prohibe Sua Magesta
de a todas, . e quaesquer· Pessoas, que actualrnetite · tem officios., e. em.., 
pregos de Gove1,·no, e Administr4ção nas suQ.S· Reaes Cavalherices, que 
possào a s.eu 9-rbitrio,. e c.om mal entendida liberdade .estar separadas da~ 
suas pec_,uJiares ob1·igações, por qQalquex tempo que seja; nem menos 
fazellas c.um pxir pol': p.essoa,s t;sl:ranhas , ou. ainda das o c cu padas nas Re;leE; 
Cavalher,ices :L ~Porque toda_s. él-~ Ji,cenças para ausencia~, e par<;~t s!lpprü; 
]m pedimentos, fi cão res~rvada~. a Sua Ma._, 9stade, ou ao seu EstribeirQ 
Mór·, segundo a qualidade, e distinção das Eessoas, e do.l'l Empreg-ç>s, 
havenpo para iste. justa.s causas. 

34 E por qqanto a expenienaia tem mostrado, qne huma d!ts grande~ 
des.ord!,':)Q.S~ qm~ se(deyem promptà~nente l'e1~1ediar, coqsist.e na continuação.,_ 
e arbitr.aria multidão de obras qe çal•t·uagens-; e n~ outra tambem arb.itrari~, 
e contínua mu}tiàão de ebns pertencentes á Casa dos Arreios, çujo cu,--. 
mulo d~ despezas fa7 hlJm obj ecto de c0nsideraYel prejuizo ao E,eal Er~
rio : Orden~ Sua .1 ag:.e~tade, que nenhu,ma P_essoa, qualqJier que ell~ 
seja, possa mandar fazer alg·uma das referidas obras, ainda com o tituJq 
de serem necessàrias ao Rea.J serv-iço: E manda que todÇLs a!'? qu~ se h.ou
verem ,de fazer sejão séme).1te 01:d~nadas pelo .Estribeira Mói p,Pr. Po~·tÇL:o 

. rias sqa~ , as· quae&· fa~·á exp~dw •com pos~tivo conhecimel)to dÇ~, p~cessi-. 
dade pas referidas ob1;as ~ e registar a.n.t~s que ~ej~o enÇregues ao~ Mes:"' 
tres que as hão de fazer. E s~ndei! ·ellas assi~n feita~ em virtu.Q.~ da,s Q.í.ta~ 
Portarias, serão os Mestres deUas obrigados a apresentalla~ no p,ropri~ 
Original com a Rehl.ção das obNs qu.e fizerão, ao tempo da entrega del
las, trazendo somméldQ na m~~an.a R~l11çã0 o CU$to qa$ referidil!3 obras. 

35 .Esta B..ela:çã,0 ass:i).n ÍQrmaJi~açla' e leg·iti.mada sera enü,egue a~ 
Escávão das Cavalherices, com o conhecimento da entrega, que o Mes-. 
tre houver · fe·ito das suas o-bl'as fiª. Casa dos A-rreios ( ~endo ~lias das que 
tem arrecadação,. e hà0 de ir a~s livros da13 entradas, e sahi<.tas) par~ 
que o me~mo Esc-riyão remetia a r~(erida Rel~ç;lo ... ao exame <i_iUe o Es
tribeira de Sua lVlages1tade d~ve fazer da legitimidade, bond~;td~, e ver
dadeiro custo das referidas obras, e possa verificar o conteúdo naq,uella, 
Re~~Çtào : Para que depois distq o 'Fstribeiro M@r a h'aja de apnrovar, 
ou reprovar; e assün ordena~·,. QU lc:cusar q.ue ~!1 metta erp Folha: par~ 
haver de ser pag·q.: E maneJa Sua J,Vlag:~stade:, (_j.l,Ie tod.a~, e qua~squ~Ji 
obras, que se fizerem sem esta Q.ecessana, e 1nd1spensavel fo.J:m.ii!Hl~de, 
e sem o r~ferido eX(\l.nJe , e :fj.scÇtlis.ação ,. nãq só n~o sejãq recebid,as, mas 
de nenhuma sorte p~gas. , . · 

3-6 Ordena outro. sim Sua lV{a,gestade, Cjl.le o rnethod.o, qlJ..~ s~ ha d~ 
pratiçar para o pagameNto das obrf,ts por Folhaft! correntes, e ~4arnina..., 
das, se observe g-~ralm e-nte pqr Folhas. ~m todas. as mais d~pez_as, qu~ 
por qualquer titulq, e modo se hij~.jào d~ fazer n.a~ ~qas Reae~ Cq.vall:;leá
ces : F~z:ndQ-se a~ ç]jt.a.s, .[i'QlQ:a:;; s~glJ.IJ..dP a or~em , e genero, c)asse? ~ 
Repartlçao a que pertencerem, com aquella formalidade qu~ he ~~Gl.ciél 
em toda a Repartição, em que ha arrecadação, e pagamento.. . 

37 E porqu.e ao- Escrivão das Cavalheric;es :fiGará dif}jcuHoso por sr. só 
o poçler aç,uclir aos encargos · q. que fiça ob.rigfl,do, e Estribeira Mór _pro
porá 'a S~Ja lVIa.g-e~tade QU o ~tbi.triQ <Je UH;: d.ar hn•~ Ajudante habll, ~ 
com ordenado competente , qu hum Qffic,ial de Cálculo, e Faze~da, ~ue 
com o Escrivão das Cavalherices tenhão a seu carn·o a Contadoria pn.va-. ~ 

tlv·a, e necessaria desta Repartição. 
' I 
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38 Hum a das mais intoleraveis desordens he · a · q:n notoriamente· se 
está experimentando nas Cevadas, e nas Palh: ,::;, que se comprào para 
as. Reaes Cavalhm·ic.es, no qual fornecimento se tem praticado engauos 
dolos, e até colusões escandalosas com o. prejuizo gravíssimo, que h~ 
manifesto .no Real Erario : E sendo necessario que a este inveterado mal 
se appli'que hu~1 radical' 1 remedio : Sua Mag1estade tem tomado na sua 
Real Consideração este 'ih1portantis hwo Artigo, para ordenat , e estabe
lecer a fórma, e modo de se fazer , o refe1·ido fornecimento, como achar 
ql!e he mais convenient<~ ao seu Real Serv.iço. Manda porém Sua Ma
gestade, que em quanto nàc establ?lece a referida fórma , e modo , se 
continue pela maneira provisi<Jnal; que ora se gstá ptaticaNdo : Recorn
mendando muito ao Estribeira Mór, que ponha em ·pratica tudo quanto 
o seu zelo, e madura experiencia lhe-puderem ministrar, para se obviar 
ás fraudes, que a sua -1nesma experiencia lhe tem feito conhecer:. Pon
do, e mandando pôr toda~ as cautelas necessarias, para que .se não fa
ç.ão as subtracções, e descaminhos, · que se podem. praticar· nas datas das 
rações ; e as que se fazem nas chamadas' .. qazivas, em · que se commettem 
manifestas extol'Sões com os perj uizos , que per si -~esmos se tem feito 
manifestos. . · . 
· 39 Entre as desordens que Sua Mag·estaüe màncla absolutamente e
vitar he a que se está praticando n0 udo quasi quotidiano ele •ba'TJ.hos de 
vinho , que se dã~ ás bestas , sem constar -que sao necessarios , e só por 

. huma introclucçào de costume, cnja 9rigem he desconhecida; fazendo-se 
nos referidos banhos o consu'mo excessivo de hum tambem excessivo nú
mero de pipas de vinho, qué sobem aimportancia grande: E ordena Sua 
Magestad~ ., que nunca mais se dêm taes banhos, e fique par-a sempre 
abolido este desnecessario costume: E quando haja caso, em que se fa
Ça necessaria alguma applicação dos ditos baahos, só se mandarão dar, 
ordenando-o assim 0 Estribeira Mór. 

40 }JoT haver chegado ao Reàl Conhecimento ele Sua Magestade·, que 
o Escrivão das Cavalherices dá occasiào a muitas queixas , levando emo
lumentos pelas Cert:i:dões, e Bilhetes que passa aos Criados, que deJJas 
necessitào: Ordena Sua: Magestacle que não os leve, sem mostrar que 
tem , para levallos , titulo algum leg·itimo determinado por sua Real Or
dem, o qual deverá apresentar ao Estribeira Mór, para o fazer presen
te á mesma Senhora; sob' pena de, se o contrario praticar, ser castiga
do na conformidade das Leis estabecidas contra os que Ievão sala:rios in~ 
devidos, e emolumentos sem lhes pertencerem. , 

41 Manda ultimamente Sua Magestade , que o seu Estribeira Mór, 
fazendo todas as devidas considerações, e reflexões a respeito de todos, 
e cada hum dos artig·os, que ficào mencionados, e dos mais que devem 
entrar em hum completo Regimento, Jhe faça presente tudo o que á sua 
gTande experiencia, pruclencia, e distincto zelo do Real ServÜ(O se of
ferecer como proprio, e necessario para entrar em huma meihodica Re
gulação. Villa das Caldas em 4 de Outubro de 1786. = Com a Assigna
tura do Ministro. 

Registado este Alvará e InstrucÇóes no L-ivro do Re
gisto destinado para as Ordens pertencentes ás Reaes 
Cavalherices a fol. 1. e seguintes, e impresso na 
Impressão Régia. 
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Relaçáo das Pessoas, ás quaes Sua JJ!Iagestade Ordena que se dé t:arrua.; 

gem para o seu serviço , -além das que vão declaradas pelos seus 
Cargos, e Mmisterios em os números dezesete e de-

. · zoito destas Imtrucç6es. · · 

1. Q M;sü~e Fi·ei J~s~ -M~yne , como Confessor que foi do Senhor 
Rei -Dom Pedro, que -está em Gloria. - . 

Ql, O Coneg·o Manoel-Baptista; como Con:fessor que foi da Senhora 
Rainha Mai de Sua-Magestade; _ , · 

3. João Antonio.. Pinto da Silva, Guarda E.oupa de Sua Mageshtde. 
4. O Doutor Antonio José Pereira ·Medilco da Real Camarada mes ... 

ma Senhm:a. . _ _ 
õ. Domingos_ deJ_ arvalho Queiróga ;. em contjnuação da graça, que 

já tinha. em Tempo da mesma Senhora Rainha Mãi. · 
6. Siq~.ão José Martins, pela impossibilidade de servir de outro modo. 
7. Domingos de .Abreu, -Mestre da Real Ucharia, pela mesma cau

~a. - Villa das Caldas em 4 de Outubro de 1786. = Com a 
Assígnatura do Ministw. -

Relação d.as Pessoas., ~s q.uaes Sua .Magestade manda dar cavallos para 
seu. serviço, asszm Pessoas part·iculares, como Criados seus. . 

A -PE·SSOAS PARTIC 'ULARES, 
Cavá!los. 

A José Ma.ttheu_s _ - - - - - - ... ~-
A Manoel de Cerq:ueira .. - - - - - - ~-
A João Antonio - - - - ..... "" ..... ... - - -
A lV.lig·uel lVI~rei~·a ~ - - ..... · - - - - - - - -
A Joaquim O.arv_alh_p _ - _ - - ... - - - ~ - - "" -
A José Teixeira Pilão .. - - - - .:. 

\2. 

~
~- . 

Aos Costas d~ MelécaS ~ - - - .:. - ~-
A João Leonard~ · ~ ..... - ... .... - - ... - "' L 
Ao Niusiéo T-ot( - - ... ... "" - - - ... - - - .. "' P2. 
Ao Musico Marrochini .... '"' - "" - - - ~. 
A Manoel Ar!tonio Cir.urgiãu ... - - - - .. - '"" 1. 
Ao CabeHeireiro novo - - ..... - - ... - ... "' 
A Mathia·s - - - ·~ - - - - - - - - - - - -

..:. 1. 
- ' 1. 

Ao Moço da Cas;;t d.os Arreios - - - - - - - L 
Ao F'eitor das Ego::ts lnfantís - _.. - I. 

1. , A João da Costa Azeitão - - - - - -
A Joaquim da Fé - - - - - - - -
A Manoel Xavier - -' - - - - - -

- - ... ~-

A Alexandre -de B~lm~nte _ _ - - - - - ~ 
NaAzambuja. -- - ~ ... _- - _ - _ ------
A Julio JVIateazzi - - - - - - - - - - -
A Dom Matthe;s Urc~lli - - - - ...: 
Ao Beneiici~do 'fü~otl~eo - . -
A José Pedro-de-Beueye11te - - - - -

Ggg 

!2. 
L 

~-
·\'2. Para algum 
01 passeio, to r- ·· 
"'· nando para 
l. a Cavalheri-
1. ce, 
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A Silvestre dos Reis - - " - - - ~. Para algum 
A Pédro José Franco - - - - - - - _ \2. passeio, tor-

A J ' y · l nando I>ara 
~e 1~ - - - - - - - ~ - - - ~ · a Cavalhari-

A' Priora de Santo Alberto - - - - ~- ce. 
Ao Apontador dos Moçõs da Estribeira - - - - ~. 

- A João L0urenço - - - - - - - - - 1. 
A Paulo Martins - - - - - - - - - - - - - ~-
Ao Cabelleireiro - - . - - - - - - - - 1. 
Ao Filho de Simão Martins - - - -
A José da Silva Alfaiate - - - - - -
A Léandró José - - - - - - - - - - \'.!. 
A Antonio Xavier - - - - - - -
A João Cavalluxi - - - - - - - - - - - !2. 
A José Cavalluxi - - - - - - - - -
A Christovão de Mello - - - - - - - - -
Ao Padre José Simões - - - .. - - -
Ao Çapateiro d'EIRei - - - - - -
A Miguel Luiz - - - - - - - - - - - ~ - -
A Januario Sangrador - _, - - - - - - - -
A Domingos Carvalho Algebrista - .. - - - -
Ao Padre João Domingues - " • - - -
Ao Musico Romanini - - - - - - - -
A Antonio da Costa da Casa da Agua - - - -
A Alexandre Monteiro - - - - - - - - -
A Domingos Damasio - - · - - - - • -
Ao Padre lVIayne - - - - - - - - - - -
A José Maria - - - - - - - - - - - - ·- -
Ao Couteiro d' Alda-:-Gallega - - - - - - - -
Ao Conde de V al ele Reis - - - -
No AlfeiLE~ - - - - - - - - - - - _ - -
A José Dias - - - - - - - - - - - - - - -
A Joaquim da Fonseca - - -
A João José - - - - - - - - - • - - -
Ao Padre F1;ancisco dos Santos - - -

!2. 
1. 
\'2. Para a.lgun.s 
1. passeios. 

1. 
I. 
~-

I. 
1. 

T
I. 
1. 
L 
1. 
9l. 

~-
1. 
I. 
1. 
~-

A Pedro de Alvellos - - - - - - - 1. 
A João Baptl~ta- - - - - - - - - -
A José Alexandre - - - - - - .., ,.. -
A Antonio Ga.rdoso - - - - - - -
A Manoel J as é - - - - - - - - - - - -
Ao Capellãu de Suas Altezas - - - - - - -
Em varias Conventos - - - - - - - - - -

I. 
l. 
1. 
1. 
1. 
6. 

Picadm·e·s , que andáo em cavallos , · e aos quaes se háo de 
dar para virem á Picaria, .e hirem para suas casas. 

A Antonio Diniz - .. - - - - - - - á. 
A José de Santa Anna 
A Luiz' de Santa Anrra 

- - - - - ~
~-
3. A Bento Carvalho - - - - - - - -

A Leandro Machado 
A Mathias saldado - - - -
A Isidoro Fenugento - - -
A Pedr:~:> Ribeira - - - - - - -

\ 

- - - ~-

- - ~ - 3. 
3. 
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A V erissimo J o., . - - - - - - - - - 3. 
A Miguel Antonio Cardoso - - - - . 3. 
A Domingos Carlos - - - - - - - - Ç2. 

A José Carlos - - - - - - - - q',_ 

Aô Filho de José Xavier - - - - - - - - - 3. 
A Felis da Veiga - - - - - - !:" 3. 
A Justino Guilherme - - - - - - 3. 
A Roberto Inglez - - - - - - - - - - - 3. 
A Antonio José - - - - - - - - - - - - 1. 
A Olau de Carvalho - - - - - - 3. 
A Felis da Pampulha - - - - - - ~-
A Manoel Xavier ·- - - - - - - ~-
Ao Filho do Patrão Mór - - - - - - - - - 3. 
Â Antonio Pedro ' - - - ·- - - - - - ~-
A Mattheus Figueira - - - - - - 3. 
A Antonio . Ricardo - - - - - - - - !2. 

Villa das Cald.'.s em 4 de Outubro de 1786. =Com a Assignatura 
do Ministro. 

Impresso com o Alvará desta data. 

E U A RAINHA Faco saber àos que este Alvad com forca , de Lei 
virem: Que sendo as dissensões, e contendas entre os Bispos ·dos Meus 
Reinos , e Domínios , e as Ordens· Militares nelles· estabelecidas , tão an
tigas como as mesmas Ordens : Não bastando até agora par11 as fazer ces"' 
sar·, nem as Sentenças dos Tribunaes competentes, nem as denomina
das Concm·datas, e amigaveis composições, celebradas entre os sobredi
tos Bispos, e as referidas Ordens; e nem ainda os mesmos Assentos, 
Resoluções, e Leis Reg·ias promulgadas nos differentes Reinados dos Se
nhores Reis Meus Augustos Pn~decessores: E parecendó que as ditas 
contendas se terião diminuído, e até inteiramente cessado no presente 
tempo , fazendo-se pelos Bispos , _:-)elos Ministros das Ordens Militares 
a necessaria, e conhecida differença entre os Direitos primitivos, e es~ 
sencia.es do Episcopado, e os Direitos extrínsecos, e accidentaes, que 
só respeitão á l?olicia, e Disciplina; e entre os Diréitos meramente Ec
c!esia;:;Licos , e os Civí.s, de que gozão, por mercê Minha, assim os Bis-· 
pos, como as Ordens dos lVI~us Reinos; combinando~se· , e entendendo
se por este principio, e segundo o espírito dos _Canones, das Constitui~ 
çõ'es Ecclesiasticas, e d:a.s mesmas Leis as suas Is~nções, e Privilegias, 
pão tem succedido assim; mas antes peJo contrario se tem visto, com 
injúria das luzes do .presente Seculo, crescerem todos os dias a mais e 
mais as desordens , e os, ex€essos de hum a, e outra parte ; reputando os 
.Bispos, sem distinção alg·tima, off~nsivos do Episcopado todos, ou quasi 
todos, os Privilegias das referidas Ordens; e estas arrogando a si, e pre
sumindo ter Privilegias, que ou nunca tiverao, ou que já não existem ; 
ou extendendo os que devem ter uso, ·e lhes forão justamente concedi
d~s '· além das concessões, e dos justos limites !;Ielles : . E havendo sido 
pubhcas ate escandalosas semelhantes contestacões em ~1 mesmas, e pela 
P?rfia. com qge tem sido tratadas: depois de mandar .ouvir a IVI~za da Com.
c.Iencia e OnJ.©nS sobre as Repres~ntações, e flue1xas dos B1spos : Que-

Go·o· 2 , 
. 00 

( 
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rendo ·dar. par-a e- fu-turo huma provideno.ia geM.l 5 e . dapáz de term-inar 
por huma vez -tantas desmuens, -ah-Hsos, .e eKcessos de:Jlu·üdieção ;: Fui 
Servida mandai" v-er por-huma Junta -de Ministros do Meu Conselho, Theo-. 
logos, e Jurjsias--, mui-to doutos-, e versados na sciencia do estudo das 
.Leis, e Costumes Patrws; no D-ireito .Público, Ecclesiastico, Universal, 
v Particulaa· deste R·eioo; -·e na Juri-spt•ndeno-ia ;- pr-opria das Ordens, as 
sobredüas Represeni-açães-dos Bi-spos , -Consultas, eParecer da -Meza das 
Ordens, com assistencia do Proeuradoc da Minha Real Coroa: Ordenan-
do-lhes , que c-onferindo, · e pezando- as- razões , -que se offerecião po1· hu
m a, e outr.a parte, fizessem -subir ·-á M irrha Real Presença tudo quanto 
achassem , e entendessem justo, -neeessarie, ·e conveniente sobre t-odos os 
Pontos duvidados: E eonformando-me cem - o -Assento, e Deliberação, 
que de commum aeordo t-omárão os referidos-Ministros, e outros igualmente 
doutos, e zelosos -do serviço de Deos, e Meu, que sobre tão impOTtante ma.., 
teria Mandei tarnbem ouvit·: -Pertencendo--me, como Gram Mestra, Go
vernadora, e Pel1)étua -Adminis1;radora ·das sobreditas Ordens Militares, 
conhecer aexistencia, legitimidade, e-xtensão, e uso dos Privilegias, de 
que gozão as mesmas Ordens; como Prot~ctora, e Ltfensora da Igreja, 
dos Canones, e dos soberanos Direitos dos Bispo;s, conservar, e manter 
jllesas a Authoridade dos mesmos Canones, e 1:-eferidos Direitos; e como 
Rainha, e Senhora Soberana, que no temporal não reconheço Superior, 
promover, e firmar o público· socego dos Meus Reinos, pondo em hal'
monia as dissensões que o podem alterar: Usando dos grandes Poderes , 
que por todos ~s referidos Títulos me comJ;>etem, para, segundo. as in- . 
ten{(Oes da IgreJa, regular, e accomodar ao estado presente, e Circuns
tancias que occorrerem, a Disóplina -Ecclesiastica ext.eTna nos Meus 
Reinos , e Domínios : Quero; e Mando, que aos ditos respeitos se ob-
serve o seguinte. 1 

- I'. De'claro primeiramente, comocr regra' fundam€mtal nesta materia: 
Que os Parocos Freires, e Benefic]ados com Cura de Almas das Igrejas, 
e Collegiadas das Orde11s Militares, ;no que toca á Cura Pasloral, Offi
cio, e J..VIinisierio de Parocos, admini$ttaçtlo de Sacramentos, emenda, 
e correcção dos soos costumes , não tew Privilegio algum, nem isenção 
digna de conservaT-se • E que neste ·àrt]gp são come> os outros Clerigos 
Seculm.·es·, sujeitos em tudo aos -Pre!.:- ios Dioces-anos, e ao Foro Eccle
siastico dos Bispos > de que usarão, na fórina das Ordenações do Reino : 
O que com tudo se não entenderá dos Parocos, e Beneficiados das Igre
jas inteü·amente ·isentas, e a:ffeótas• ôdrr1 a ·qualidade·, que em .Direito se 
chama Nullius Dú:ecesis. · 
- ~. Declaro outro sim; que os Fl'eires Clerigos, que não forem Paro
c~s, ?~ Beneficiados com Cura de Almas, são isentos daJurisdicção Or
dwal'la dos Bispos, e snjeitos .sóníeute aos respeotivos Prelados, e Juizes 
das Ordens; assim em razão da sua Pessoa, bens Fatrimo:niaes, ou da 
Ordem , como das suas óbrigações 7 convenções, .e delictos .: O que iam
bem se entenderá a respeito dos mesmos Parocos Freires, e .Beneficia
com Cura de Almas, em tudo o que não respeitar ao seu Officio, e · Mi
nisterio Pastoral, na fórma acima decla:rada. 

3. Item Declaro, que -os Pa.rodos, e Beneficiados Curados das Or~ 
dens, assim , e da mesma fórma que os outros Clerigos Seculares, de
v.:em em consequencia da sobredita Re.gra, e sujeição respeitar do mes
mo modo os Bispos Diocesanos, obedécendo, e cnmprindo todos os seus 
Mandamentos respeetivos á Cura, e Obrig-ação Pwstoral -,1 conformando .... 
s-e em tq.do com os Rit:os, e Policia Ecclesiastica tila Diocese; e nomea.n~ 
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clo os mtes:m.Cils Bispos ·,l!lru ·Eiollec<ta ao mo seus v·e,r.d~àdeiii'IDS Prdános~ , . -im .. 
mediatarnente .tlllepo~s d0 Hloma.m0 Pon~ifice. 

4. Dedar0 €ohsetqn;e-rutemen\te, ·que .es :Arcl"'ID'itspos.; e Bis·Jil0S de ·Meus 
:Re·inos podem, e devem virs.i ffar as Jgrejas, · e ~aroCDS mas Orf' c ·, pos· 
te que 1seyão i.21e•mtas, nãu 0 SJel!il.do rc.om a ;<iJ,ita qualidade NuUritts l.Ju13cesis; 
€m tudo·,o qlt)e .-toc-ar· •á Cura 1clte Al<ma&, Admirlislraçã·o d'os Sacramentos, 
emendra ~ <e: corr-ee.çãiiJ 'Cih!ls S'8 IIJIS , eostumes: E . ~ue por tamto ·tem . Direito 
para per si, ou Ji>'elos geus \Hs.vtadores mandar vê.JT, e examinar o Sacra· 
rio, a Pia Bap·üsmul, e.os> Santos Oleos., e ;1hençoar solemoemer&te o Po
vo com ·0 Santissim& ·Sacr.amen~to ' , ·mu• por ontr0 madla ~ nas l'nesnms Igre
jas elas Or~en:s) conheo€r, e devassar das culpas, ·e fa ltas d@s Paroiilo~ 
Frei·res ., •e BeJneficiados e!Flcar're:gadms de Gura de Al1ma~, ou sejã0 Paro
(i}Uiaes' e commelt·~iclas em ra0ão ·<do seu Min.isteTio' 0U sejão P~essoaes' 
pois q•ue 1por. todas s·e fa~em ti.gu•almente indi•gnos de!Je; proaunci.allos pe
Jas mesmas culpas na fôrma de Direita; sus.pendellos; e :pôr-lhe~ Er~com
HTendalilbs, .assli·~n, .e .i::lo mesmo wod(1)., e s·e~n differença alguma dos out•ros 
Parocos, e Beneficia, los, que Qão forem Freires: E marado aos Mi:nistrms 
das Orden~ que l'hec·-dreix-ein livre, e· c·umpridamente usar em todos es-
tes casos da .sua ,Juris(IHcção , . . . . 

5. ..JN,a mesma cmJlll.fro.rmidadet d-eclara, que podym as Btspos v·JsJta~ as 
Ermidas,e ·Capellas das .Ordlelils, sitas n.os limites das. suas Paroql!l l<'l·S, 
nãG> se h do eHaiS ecl~·.ficMlas., e fabdca'<illas a é?Xpel'lSas rlas mesmas •wrdler·JS , 
(i)U atile.ctas com a dita ·q.ualida•tde Nufil1."s Dir.ecesis: E prohibo que de no· 
v o se possão edificar Igreja, Ennirla, ou Capella ·nas terras , e 1 ugares 
sujeitos por qu.alquer · mwdo á:s Ordens, -sem licença mlifiha , como Sua 
GraLn Mestra, e AdmJi10istra·€1ora, e do ·Bispo rla nespecliva Diocese. 

6. Declino tatnb>em ,'que ·em t0dos :os casos acima referi·dos, em que 
não houve,rjzenç.ão,, 'ms Parooos Freires, qual!ldo se .jt~Jguem aggravados 
pelos Bi·spos , ou p0r set!ls Mioistws, d·e'Vem reconel' não á !Meza dàs Or
(~ens' mas sim' aos Sup~ri:oJtes E€·des•iasticos caos me,sm®s BispGs' •segun
diO a actaal, 'e presente DiscipliAa; ou ao Jlilizo d~ Minha Real Corôa, 
havendo viulenqia, excesso, om falta de J urisdic~ão: Nos outros cas@s 

·porém, em que, na cahformidade deste Alvará se mandãCl C(i)ll11iServar os 
es Privilegias, e i;zenções da'S ,'Pessoas _elas Ordens , se não po&~erão de 
modo1 alO'ntn lt'nt.uom(('tter os Bispus: .O que muito lhes recCll'Rlrmen.d(j); e 
a Meza l:>O's fará exa·ct'a, e fielmeHte obser;v'a·r, se·&~ 181tnpliação·, Jil1ém di-
Hl i n'taíÍJÇ~ã'O ;iJrg u m a.t ~ . . . P 

7. Ü'l!lfl'osim Declaro, que •. p!ilrte;ncendo aos Bis.p0s, em ao·nse'qltlenc·i•a 
dos S'eHs .Oi rei1tos, e· Obrigaçõ-es -Pastoues, a .norueaçà0 dos- :Encd'lm.n~ea;t .. 
dados nas trresmas Igrejas clas. Ordrelils, no caso de v~caü][a , .e Clllltrbs 
semelHantes ' lH\ f0~tma: · de Oireito; não podem estes ser: obrigados a pe~ir 
á M-e~Á <ila'S Ordens ConfiTtii.~~BÇão da slfla: €Jarta de E >m.comtue.rudação ·, q·ué 
lhes fo;i: lregi-.ti1111'Mnente passada p:e,l@s Birspos, em ~i•rtude do seu Poder, 
e Juris.dicção Ot·'id,i.oaria: E Mando á M 'eza, que íia(:(a ~Iogo , · e · pt:Qlmpta ... 
mente pagar· aos di tos Em~rommendados ·,: a Coro,g·ruil qlll~ lhes· 'Comp:e'lir., 
e liues ' tôrasaignada p·or Lei·, o~ costume geralmen>te 'Observado nas .1gre~ 
jas , e Beneficios das Orclfet:JS I . · ' · . : · -

8." E a ,. respei't()) das · Igrejas, e mai~ Beneficios cilo Ul.tramar ·ae·~ ~u· 
ta, 'om ·sem ella, 9eseja\flld0 acabar ás porfios·as q111es~õ.es. sob~e a J~l!l~rsàlC'
_ção clos Bispos Ultramarinos: -Declaro·, qp.e a ten1 Orcl.tinarJa, ~ss1m, e 
e da mesma fórma que os Bis1pos do Reim) sobre f(i)das. as Lgr..e.Jas , Cle• 
ro, e Povo exi-~t'ente dentro .dos )rimites do~ seus resp-ectiv:(i)s Bispados t 
Que. podem -do mesmo J.m>do ., que elles prover todos ,(i).~ Offitcios, e Cargos . 



1786 

Ecc)esiasticos , que forem necessarias, ou para o serviÇo das mesmas 
Jgrejas, ou para o uso ela Jurisdict(àO contenciosa, que lhes permitto na 
conformidaôe das Leis do Rein{): Que os Freires da 0rdem' de Nosso 
Senhor- ,IP.su Cbristo, Padroeira de todos os Beneficios do Ultramar, po
dem ser provídos nelles, posto que sejão Seculares: Que os Bispos Ul
tramarinos tPrn i'gualmente Jurisdi.c«;ão Ordinaria sobre os Parocos FrPi
r_es, e Beneficiados Curados do · Ultramar, no que .toca á Cura., e Offi
cio Pastoral: Que neste Artigo pertencem do mesmo ·modo, e sem dif
fetença dos Clerigos Seculares ao seu Foro: Que os podem da mesma 
fórma castigar por todo ·o genero qe culpas, Paróquiaes, ou . Pessoaes, 
por não gozarem de izenção alguma / ou Privilegio em todos os casos per
tencentes á Cu~a, e Ministerio Paroq·uial: E que por consequencia, sen
do aggravados pelos Bispos, devem. nos sobreditos casos , ~m que rião 
gozào de izenção, recorrer aos seus legítimos Superifores na ordem , e 
Jerarquia Ecclesiastica, ou ao J uizó da Minha Rea Corôa, na fórma ' 

· que acima ficadeclarado arespeito dos Parocos, eBeneficiados daslgre-
jas destes Heinos. · 

9. E porque os mesmos Parocos, e Beneficiados nos outros casos, 
G ue não pertencem ao Officio. obrigação delVIi.P.iste• 10 Paroquial; e bem 
assim todos os mais Freires · Clerigos, sem Beneficio,' e P-xtr,avagantes, 
são izentos geralmente da Jurisdicção dos Bispos, e sujei tos sómente á 
das Ordens, que a res;pei to delles h e ordinaria, e os Ministros deJlas não 
residem nas Conquistas; e padeceria a Administração da Justiça, se no 
Beino só pudessem ser demandados em razão dos seus contra~os, ou de
lictos: Sou servida nomear, e crear os Bispos Ultramarinos Juizes das 
Ordens, para nesta qualidade conhecerem em Primeira lnstancia todas 
as suas Causas Cíveis, e Crimes: -Ordenando, _que delles nesta qualida
de se recorra immediatamente para a Meza das Ondens. E sou outrosim 
servida, por huma necessaria consequencia de .tudo .o qpe fica reft:rido, 
e por outros justos respeitos, que se fizerão dignos da Mii1ha Real Con
sideração, impôr perpetuo silencio ás Pertenções da Ordem Militar de 
Nosso Senhor Jesu Christo sobre a Jurisdicção Ordinaria Ecclesiastica 
nos Bispados rlo Ultramar. 

1 o. · Recommendo ~ui to aos me'smos ·Arcebispos, e Bispos se absfe
nhão _de todos os Factos, que parec ';! rem por qualquer modo encontrar o 
amplíssimo Padroado de todas as lgrt>jas, e Beneficios do Ultramar, Cu
rados, e sem Cura, unidos, e incorporados perpetua, e plenissimaruen
te na Ordem Milita-r de 'Nosso Senhor Jesu Christo, e que Me competem 
Da qualidade de sua Gram Mestra, e Governado·ra : E taes são as Re
llÚncias, CessÕPs, Divisões; Desmembrações , Uniões , augmento dos 
mesmos Benefic.ios, e o accrescentamento, ou diminuição das Congruas dos 
Beneficiados, e outros semelhantes: E mando á Meza da Consciencja e 
Ordt>ns que vigie escrupulosamente sobre a ·guarda, e conservação dos 
ditos Direitos, e das mais Regalias, e Prerogativas, q~e na dita quaJi
,.dade me pertencem, assim no Reino, como nas Conqmstas. 

r X) J I. Declaro que pertencendo aos Bispos sómente, em razão da sua 
Jurisdicção Ordinaria, co.nhecer das Causas, porque. os Beneficiados po-. 
dem estar a·usentes das suas Igrejas; e· conceder., ou n.egar as licenças, 
como for de Direito (o que muito Jhes encarrego nas suas consciencias) 
não podem os Ministros das O,rdens dar as refel'idas licenças, nem tomar 
conhecimento das que der o Bispo, avet·iguando se forão justa, ou injus
tamente concedidas; nem os Beneficiados serão obrigados a mostrallas ,, 
e ª'presentallas, senão para o caso de lhes l)er necessario mostrar que es-

YJ ---~- / 7 Lr!____,~ J: I! 5/ft-.i.i' . 
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'ti verão lE>gítiman.ente atisen.tes, ou pàra o efreito àf' sf' fhes expedirem 
·os Alvarás das soas congruas, e mantiíriénto ·pele5s Ministro8 competen
tes: üs Beneficiados porém, e Parocos Freires , além Cl licença, do 
Eispo, deverão· tambein pedir, ·e obter a 'da Meza das Orde'ns. 

12. E porque os Privilégios, lle que g·bz.ão os Pr'iores Móres ôe Sant
Iago, e de 'A ví~ para usarem de Vestes Prelatícias; fazerem Pontificaes, 

· assim nos seu·s ·conventos, como ·nas Igr~as Paroquiaes, sitas nos lvga
res immecliata ou mediatam en le sujei tos ás Ordens; conceder lndulgen· 
ci~s; e aben~oar solemnernente o Povo, não se acband'o api presente al~ 
gum Arcebispo, Bispo, ou Legarlo ·da Sé ... e Apostolica, não offendem a 
essencia do Episcopado, e em nada s·e oppõem ao bem ,· e á salvação das 
almas: Declaro, que os J;riores Móres destas duas Ordens po·dem livl;é
lneh te usar dos referil:los PrivilegiQs. E M anâo á Meza da Consciericia b 
Ordens J·hos faça inleiràme'hte gBaJ;âar, assim como toclos os outros Di.:.. 
rei tos hbnorific?s, Prerog<J ti:vas, e Izenções élas Pessoas, . e Bens das Or
dens; regulao-se na sua defeza, e conservação, segundo a letra, e espi::. 
rito do presente Alvará. 

J 3. E este se . 1niprirá tão inteifàmente como nelle se contém, não 
obstantes quaesqt. · J .eis, Ordenações, Regimentos, Assentos, Resoht
ções ,· Pro~is0es, ~stat.U · vd, e Défihicões da~ Ordens, Práticàs, Estilós, 

. e Costumes de julgar, é sem e1i1barg~ do Meu Alvará de quinze de Ja.:. 
neiro de mil setecentos oitenta e quatro; as quaes t.odás, e todos, cómo 
se delles , e dellas fizesse éxpressa , e expeçifica menção, conforn11e ao 
seu pr0prio theor, Hei aqui Jior derogadas, e revogadas, irritas, e cas.:. 
sadas pàra o inteiro eaniprirnento do presente Alvará, em tudo quanto 
a elle forem, e possâo ser contràrias, ficando .aliás em seu vigor. 

Pelo qúe: Mando _á Meza tlo Oeseinbargo do Paço; Meza da Cons~ 
ciencia e Ordens; Conselhos da Minha Real Fazenda , e do Ultramar; 
Regedor da Casa da Supplicação ; Governador da Relação e Casa do 
Porto, ou quem este Cargo Sf:'f·vir; e bem assim a . todos os· Desembar
gadores, Magistrados, Relações Ultramarinas, e Justiças destes Meu_s 
Heiobs, e seus Domínios, qoe cumprão, guardem, fação cumprir este 
Alvàrá, como nelle se contém, sem dúvida, ou embárgo algum , quàl
quer que elJe seja. E Ordeno a .... Dou for José Ricàlde Pereira de Castro, 
do Meu Cons~lho, Meu Deseinbar~aclor do Paço, ~ Chancellér Mór des
tes Meus Reinos, e seus Domlni os , que o ffal.ía püblicar na Chancella
riá; temett.er os Exempláres delle impressos a todas as partes, ás quaes 
se co·stumão remetter. semelhãnt·es; .registando-se em todos os lugà(es, 
ondé se costnmão-registar, e r~mettendo-se o Original para o Meu Real 
Arquivo da Torre dó Tombo. Dado na Villa das Caldas em J I tle Outu
bro de 17S6. = Com a Assignatu'ra da Rainha, e a dó Ministro. . 

Regist. na Secretaria df!. Estado dos Negocias do Réin~ 
. no Liv. VII. das Cartas , Alvarás, e Pat'ci'ttes a 
, fol. 1 t 3. , e Impr. ria Irriph:ssáó Rfgia. · 

Sua Magestade manda remetter a Vo;;sa Excellencia a petição 'inclu
M de João da Màtta preso .iia Cadeã dã Côrt~, ê SêiitiHieiadô em penâ 
ultima: E he Servida dar faculdade àos Ministros pàra Hie Cbmmutarem 
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a Condemnação àe p.ena ultima na ~'Ex~cutor ·d' Alta ,l ustiça para que 
se offerece; :o que partecip9 a Vossa Exce~lencia d'Ordem da mesma Se
nhora para que assim se execute. Deos Guarde a Vossa Excellencia Pa
ço em 9 de Novembro de 1786. (J) = Visconde de Villa Nova da Cer-

eira. = ,.., Jnhor Conde Regedor das Justiças. 

No Liv. 19 da Supplicaçáo a fol: 283. . 

*--li' <O-o*-* 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Meu Alvará vi.rem, que· 
que tendo-se entrado em dúvida se as Pessoas, a quem fiz mercê do Ti
tulo do Meu Conselho, , devião preceder nos Tribunaes Régios, e J imtas · 
ás que. não se acbão condecoradas com este :ritulo; e não havendo sobre 1 

esta materia .h uma decisão clara, e positiva, tem ·resultado que sejão di
versos, e contrarias os us9s, e costumes a· es te res!1Pito em . differentes 
Tribunaes: Que'rendo pôr fim ás dúvidas , que sobre ~s te pontô se tem 
excitado, e regular a precedencía, que deveUJ ter as'P essoas , condecora
das com este Titulo, como já houve por be·m determinar a respeito das 
Pessoas que gozão de maiores Títulos: Hei por bem que todas as Pessoas, 
que gozarem do Ti tu lo do Meu Conselho, prececlão nos Tribunaes Ré
gios, e Juntas áquellas, que não tiverem o referido Titulo , ainda que 
sejão mais antigas nos respectivos Tribunaes, e que se. precedão entre 
si pela antiguidade da Carta doseu Titulo, assim como se p1:ecedem na 
Côrle, e nos Tr1bunaes as que gozão de Titulo superiot· ao do Meu Con
selho, sem emb~rgo de qnaesquer Leis, Decretos, Resoluções, Estilos, 
Usos, e Costumes que possão ser contrarias, os quaes todos hei por de
rogados, como se de cada hum delles fizesse expressa, e especial men-
ção. · 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço , Regedor da 
Casa da Supplicação, Presidente do Meu· Real Erario, Conselhos da Mi
nha Real Fazenda, e Ultramar, Me.za c a Consciencia, e Ordens , Go
'\lernador da Relação,, e Casa do Ji>orto, ou quem seu lugar servir, Real 
Meza Censoria, Junta da Admini~trar1 âo das Fabricas do Reino, e Obras 
de Agu-as Livres, Junta do Commercio destes Reinos, e seus Domínios, 
que o cumprão, e guardem, ·e o fação (cumprir,, e . guardar tão inteira
rn.ente, como neJ.Ie se contém. E ao Deutor José Ricalde Pereira de 
Castro, do Meu Conselho, Desembargador do Paço,. e Chancellér Mór 
d·es~es Reinos; e seus Domínios, Mando que o faça publicar na ·9han
cellaria, e que delle se remetlão Cópias a todos os Tribunaes, registan
do-se em todos _os lugares, onde se costumão registar· semelhantes A h a
rás, e mandanâo,se o Original pa~·a a Torre do Tombo. Dado no Palacio 
de Nossa Senhora da Ajud-a em 20 deNovembro del786. =:Com aAs
signatura da Rainhá·, e a dó Ministro. 

Regút. na Secretaria de · Estado dos Ne,gocios do Reino 
no Liv. VII. das Cártas, Avarás ·, e Patentes, a foZ. 
120 , e impr. na Impressão Regia. · 

----~-___.._ _______ .,..... _____ , __ __, 

(1) Vid. o Decreto de ~7 de Janeiro de )7.97. 
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*--*<e>*-* 

'Dom Francisco Rafael de Castro, Principal da Santa Igreja Patriar
cal de· Lisbo.a ,, do Meu Conse.Iho, e _Refo.rmador Reitor da Universidade 
de Coi tnbra: Eu a Rainha vos envio muito saudar. Havendo tomado na 
JVI in h a Real Consideração o · auxilio, e os meios efficazes, que podem fa· 
cili tat· os uteis progressos das Faculdade:. .1cademicas, e dos Professores 
dellas, e dos Doutores, que se destinào, a reger as suas Cadeiras em 
beneficio' d!i- Causa Pública, e do ensino da mesma Universidade; e co
nhecendo que os meios ll]ai~ p~o~c~os além dos. gue pódem suavizar as 
despezas, que os sobreditos fazem , para se sustentarem, e manterem 
com decencia, são as Collegiaturas e Be.cas nos dous Reaes Collegios de 
S. Pedro, e S. Paulo, durante o tempo das quaes aliviados do cuidado 
da sua subsistencia se preparão com maiores estudos para chegarem a 
reger as Cadeiras . .?as Faculdades, a que são Oppositores; para que to
das as Faculdadef ·A"'· demias gozem dos mesmos opporlunos meios , e 
nào sejão vistas co11, ue · -;;u11lclade, te.ndo os Doutores nellas as mesmas 
homas, e prerogativas entre si, sem distincção alguma de Faculdade, 
que não seja a da precedencia· pelo objecto do estudo de cada h urna deL
las: Sou Servida, que nos ditos Colle·gios de S. Pedw, e S. Pau'i'o haja. 
.sempre huma Coi,Jegiatura, e Beca occupada por· hum Lente~ ou· Dou
tor das tres Fa~uldades, de Medecina, de~Mathematica, e de Filosofia, 
cujos lugares set·ão providos na mesma conformidade, com que 0 são os 
Doutores Theologos, e Canonistas, que residem nos mesmos Collegios; 
e Mando, que havendo nelles alguns lugares vagos, desde logo se pro
vão nell es Lentes, ou Dou.tores das ditas Faculdades, começando pela 
de M.edecina, até ficarem providas as de Mathematica, e Filosofia, e de 
maneira que as referidas trés Collegiaturas, ainda no caso de vacatura 
dell as, hajão de serprovidas sem n)ais demora, que a do tempo de tres 
mezes .contados desde o dia, em que vagar~m. O que me pareceo par
ticipar-vos, para que communicando-o vós ao Conselho dos Decanos das 
Faculdades Academias, e ás Congregações das mesmas Faculdades, fa~ 
çaes/ intimar esta Minha Real Determinação· aos sabreditos Collegios, 
para que tenha a sua inteira e devida execu~ão, a qual vos hei por mui-: 
to rec0mmend_ada, e façaes, que esta se registe nos livros dos referidos 
Collegios, ·e nos dessa Universidad-e, a que tocar. Escrita no Palacio de 
Nossa Senhm·a da Ajuda em 4 de Dezembro de 1786. = ·Com a Assi
gnat--;. ra de Sua Magestade. 

Nos manuscritos de M . Antonio' da Fonseca , 

Hhh 
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ANN:O DE 1787 . 

. Sendo .p.resente a Sua Magestade a Consulta, que a 1\IJ'eza da -:Cons· 
Cliencia e Ordems fe~ subir á Sua R·eal Presença, e com ella a supplica, 
.que Jhe fez o Deputado da mesma OOeza Luiz de Mell0 e Sá com o ob~ 
jec•to d.a dúvid.a, que tev.e ., em se ·lav.rar nova·mente hum a Sentença,. que 
p .osto que assignada pelos mais Juizes, nã0 estava conforme com o que 
-se ~tinha V(i)d.ado, e dever por tanto emendar-se na conformidade do que 
:se a1avia vemcri•do peb pluraJidade de votos: A Mesma .Se~nhora conbecen
·do claramente 'O espirito de inteireza, que animou 0 referido Depu.tad·<t>, 
a ter aq-uella dú-vida, e que a persua~ão, de que (i)b1:ava com justiça, o 
levou .a insistir .eantra a ;prática, de se emm.endarem as sentenças, ain
-da depois de assignadas, em quanto se conser~ão em segredo, e as Par
.tes Jitiga·nt.es deldJas Jlilâlo .tem noticia, ~2mpre <!}Ue he vis1t0, .que as se.(iJ
tenças se não achão lançadas na conformidad·e do ql:le se v·enceo pelo 
.maior n.úmet·o de V•0tos; e conhecendo o louvavel zelo, com que os ou
tros Juizes ll'eolamá.rão a sentença; para ser emendada, segundo o que 
votálrão, e rJa sms,ten,tação de se.ms vot•os, e d:e huma prática util, e bem 
em tendida: He Se·rvida, que visto que a sentença, que fez '(i) objec to da. 
-controversja, e da referida CoNst.rlLa, e Sup:plica, não se h a via ainda pu
blicado, e se conservava no segredo da Meza , se lavre novamen~e na 
conformidade do que se venceo pela pluralidade de votos dos mais I ui
zes Deputados da Meza, e assi1g•liland.e com el les a S.ente:nça emend ada. 
o Deputado Luiz de Mello e Sá, posto que vencido fôsse na parte, em 
que com elle não convierão os outros Juizes, e se venceo contra o sP-u 
voto; e para que esta Real Ordem sirva de Confirmação da sobre di ta 
prútica, para que mais della se não torne a duvidar. O que tudo Vossa 
Excellencia de Ordem de Sua Magestade fará p1·esente na Meza da Cons
ciencia e Ordens, para que assim se fique entendendo, e haja de execu
tar. Deos Guarde a Vossa Excellencia. Paço 4 de Janeiro de 1787. = 
Visconde de Villa Nova da C~.- rvein .. = Ill.mo e Ex.mo Senhor Conde 
de Rez~::nde. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonoeca. 
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DoNA M~RI~ por graça de Deos Rainha de Portugal, edos ÀI~ 
garves, ·d'quém, e d'além mar, . em Africa Senhora de Guiné, &c. 
Faço saber,, que ~avendo respeito a Me representar por sua Peti'tão .a.. 
Vi-gari a Commendadeira do Real .Mosteiro de Santos, Senhora Donatana. 
da Vi lia de A veiras de Si ma, e dos í~eguengos. da Freiria, Arrifana; 
Terroal, e de Alfornel, e de suas terras baldias, e maninhas; ·e da mes
ma sorte Senhoria directa de muitos Prazos existentes no recinto desta· 
Côrte, e em outras Villas, e Lugares deste Reino: Que supposto, que, 
na conformidade da investidura dos ditos Prazos, se não podessem ven
d.er, trocar,. rematar, ou de outra qualquer sorte alheiar sem licença da 
Supplicante, e sem que primPiro se lhe pagasse o Laudemio , que lhe 
pertencia; que muito pelo contrario frequentemente succedia, que os 
Caseiros, e Enf7~eutas os vendião, e trocavão , ou se remata vão , sem 
que precedesse l 11e ~P<~sario consenlimento da Supplicante, e o pagamen
to do seu Laudeu .o; e :K tr que as mesmas trocas, e rematações che
gassem á sua noticia, de _que necessariamente lhe res.ultavão gra'ves pre
juízos, ou da subnegação dos respectivos Laudemios, ou das delongas, ' 
e ordinal'Íos litígios, qt:~e vinhão a ser precisos «pal'ct a sua cobrança : E. 
porque todos estes damnos, e detrimentos ficarSão ·cessando , sendo Eu 
Servida, por Minha Real Grandeza , e Piedade, conceder ao Mosteiro 
da Supplicaote a rnesrna grar:a, que tinha concedido ao Collegio da San-. 
ta Igreja Patriarcal, á Universiuade d eCoimbra, ao Conde de·VillaNo
va, ao D. A bbade Qeral <da Ordem de S. Bento, e a outr·as muitas Com
munidades Religiosas, como se referia nas Cópias das Provisões, que 
offerecia: Me pedia lhe fizesse mercê conceder Provisão, para que ne
nhum Escrivão , ou Tabellião de Notas, podesse lavrar EscriluTa de ven
da, troca, ou Carta de rematação dos Prazos, de que o dito Mo~teiro 
era directo Senhorio, sem que primeiro os Compradores, ?~ Rematantes 
lhe apr(' Sentassem licença da Cupplicante, ou de seu legitimo Procura
dor, €n1 que se declarasse ter-lh r: pago os. respectivos Laudemios, com 
pena de suspensão, e de perdimento dos seus Oilicios; e de ficarem nul
los , e de nenhum effeito, e vigor todos os contratos, que se fizessem 
sem a dita licença; assim, e da mesma sorte, que erão nullos os que 
se ou torga vão, e escrituravão, se m que primeiro se pagasse a Sisa, e 
us Ve ndedores incorressem na pena do cornmisso, verificando-se a l~ es
lr " csraça em todos os bens, de que o dito Real Mosteiro era Senhorio 
cl , ecto. E visto o que allegou, informação, que se houve pelo Desem- . 
~argador Anacleto José de Macedo Portugal, Corregedor do Cível da 
Côrte, da segunda vara, e resposta do Procurador da Minha Real Co
rôa, a quem se deo vista: E tendo consideração ao referido, e ao mais 
C]Ue Me fui presente em Consulta da Meza do Meu Desembargo do Pa· 
ç o: Hei por bem fazer mercê á Vigaria Supplican~e, de que nenhum 
Escrivão, ou Tabellião de Notas, possa lavrar Escrituras de venda, tro
ca, on Cartas de rematação dos Prazos , de que na dita Petição se tra
ta, e de que o dito Mosteiro he direct<> Senhorio, sem que primeiro os 
Compradores, ou Remalan~es lhe apresentem licença da Supplicante , 
ou de se·u legitimo Procurador, em 'llle se declare ter-se-lhe pago os res
fJ ectivos Laudemios, com declaraç .io de ficarem nullas todas as Escritu~ 

Hhh .2 
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ras dos -contratos, que flzesi:lem sem a dita licença. E Mando ás Justi
ças a que pertence~ cumprão, e gua.rd~1~ esta_ Provisão, con~o nelJa se 
contém, que valera , posto qtte seu e.ffmt.G.< haJa de durar ma1s de hum 
ann•• 

7 
_:::-' ornbarg·o da Orde_na9ão, L_ivro IL , Tit. 40 . em contrario. 

:C.e que se pagou de novos d1re1tos qumhentos e quarenta réis, ~que se 
~arregâ.rão áo ·.Th~soureiro delles: a folha~ 8Q .. de> Liv . III. de sua Recei- • 

-- ta, e se reg~stou o Conhecün·emto em fórma n0 l,.iv.ro , quad,t·agesi:J.no ter
eeiro do reg1~-to geral a folhas ~60. "Víers. A RAINH:A Nossa Senhçn~a o 
.Mandou pol' seu especial Mandado ·pelos Ministrqs abaixo assigna.dos do 
seu Co.l'lselho, e seu$, Desembar 6adores, do· Faço·. Th.omé L~tl'l'@nço à a 
Carvalho a fe~ em Lisboa a ô,_de Março de l787 .. = Aa:ttonip Leite Pe
reira de Mello. Vergolin.o afez escreve11. = Mapoel Nicolá~ Este-ves Ne..,. 
grão: =José Bernardo da Gamq. e Attaíde. 

Impresso avulso. 

*-*~*-*' 

EU A RÀINliA Faço saber aos que este alvará virem: Q~e José 
Luiz da Silva Me represent0u, que por ser elle hum dos Arhfices de sin
gular aptidão, co~seguira da Minha Junta da Ad1ninistração das Fabri
cas do, Reino, e. Obras de Agoas 1iv·res, Alvarú com a data de oito de 
Julho_ de mil setecentos oitenta e cinco, para estabelecer nes,ta Cidade. 
huma Fabrica, em que manufactur-1ss.e obras pertencentes ae officio de 
eurives; como pessas respectivas a o:matos pessoaes, casa, Igreja, em 
prata, e em. ouro, assim massiço cdmo embutidos dos referidos metaes, 
e pedras finas; e dourados de vadas cÔTes; e. estab.elecendo com etfeito a 
mesma Fabrica, e fazendo as referidas obras, tinha acontecido., que os 
Juizes do oflicio de ourives do ouro, impelidos dos estimulas da emula
ção, pretextarão·, e fizerão huma visita na dita Fabrica, aprehenclendo 
ao sobredito algumas pessas usadas, que varias pessoas lhe tinhão con
fiado, humas. para se consertarem., le Oútras para fazer semelhantes de 
melhor gosto, fazendo-se da aprehensão hum Acto, por meio do qual se 
via precisado a sustentar hum pleito no Juizo da Conservatm·ia das Fa
bricas, par-a onde foi avocado do Juizo da Conservatoria dos mesmos ou
rives; quando parecia que achando-se. titulado com o predito Alvará, e 
Licença do Senado, não devia supportar esse ineommodo, e muito me
nos a mencionada aprehensâo de pessas alheias : Pedindo-me entre ou
tras co-usas, que lhe liberalizasse hum a providencia adequada, e capaz fie 
o conserv·él!J.· ileso para o futuro das incussões dos mesmos Juizes: E <'l

tendendo ao que allegou, e a ser o Supplicante digno da Minha Real con..; 
templação, por ter dado provas decisivas de s-er hum Artífice habil , que 
excedendo muito ás ordinarias balizas dos outros de identica laboração, 
digna de· se· animar em toda a justa liberdade a sua industria, para fazer 
mais vantajosos progressos; o que tudo Me. fo.i presente em consulta da 
dita Minha Junta, ·com o parecer da qual Fui Servida conformar-Me pe
la Minha Real. Resolução de tres de Fevereiro pmximo preterito, tom~
da na mesma consulta: Hei por ~em fazer Mercê ao dito José Luiz da 
Silva, de preservallo das inquie . ·~Ões dos ditos Juizes do oflicio de ouri
v:es, e que fique isento da sua regü~ .ão, com sobordinação unicamente 
á dita Minha Junta: Pelo que mando,. á mesma Jun.La da Ad1ninistraçãq 
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das Fabricas dó Reino, e Obras de .Agoas liv.res , e a:iodos os lYfinistros 
de Justiça, e J!azenda, a quem o conhe~imento deste Alvar~ p~rtencer., 
o cumprão, e guardem, e .fação cumprrr, e guardar, tão mte1ramente 
como nelle se contém: ,Por •tanto pagou de novos Direitos on jr 1' p··•· e 
quarenta réis, que se carregarão ao Thesour'eiro delles a i~.,_ .... as Ct íaú e 
dezanoiVe verso do.Livro terceiro de sua Receita, ·como constou .por 'hum 
con:heeimen.to em fót~ma, fei>to pelo Escrivão de seu cargo, que sendo as
signado pm· .anmbos., .se registou a folhas duzentas oitenta e nove do Li
vro quarenta e tres do reg·ô.s.to geral dos mes.rnos Direitos, que foi roto , 
ao assig:nar deste, que será registado no Livros do registo ·cl.as Mercês ., 
nos ,da referida .Junta~ e em tQdas as Estações por onde deva: transitar. 
Lisboa 7 de MarCi? de 1787. = Com a Ass~gnatura da Raü3.ha. 

Regútado no Liv. III. do Regúto de Decretos , . e Avi
sos na Secretarúz da Junta da Administração das Fa
bricas do Reino, e Obras de Agoas livres a fol. 7 3., 
e ·mpr. avulso. 

*-*<.o->*-* 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que haven
do Eu pelo outro Alvará de cinco de Setembro de mil setecentos oiten ... 
ta e seis proximo precedente, acordado o Meu Real Auxilio, e Re~l Be~ 
neplacito para a execução das Letras Apostolicas Dive~ in Múen-cordia 
.Dominus, expedidas pelo Santo Padre P 10 VI. OJ!a I' residente ria Uni
versal Igteja de DEOS, á instancia do Provedor, e mais Irmãos da San
ta Casa da Misericordia da Cidade de Lisboa , auxiliada peJa Min1m Real 
Recommendação, e Instancia: Ordenando que fossem observadas como 
Leis as Disp<?sições das mesmas Letras Apostolicas, para o effeito de se 
extend.er a applicação geral dos .-...egados não cumpridos, até então res~ 
tricta ao Patriarcado· de Lisboa ~ a todos os Arcebispados, e Bispados 
destes Reinos, Ilhas, e Conquistas sujeitas ao Domínio da Minha Co
roa; ficando no seu antig:o estado, e fón:p.a, a que já se fazia na dita Ci
dade de Lisboa , e nas Comarcas . do Patriarcado Jella;. e declarando a 
nova fôrma, e applicação, que devião ter os referidos Legados não cum
J.:Íridos nos outros Arcebispados, e Bispados, a que de novo se exten,clia 
aq' '""1la concessão: JVIe fo1 ora presente que o mesmo Santo PIO VI. de
feJ .do a outra instancia dos sobreditos Provedor, e mais Officiaes da 
.;anta Casa da Miserieor?ia, por ~ir~ tambem aux'ilütda, lhes conce
Jco, e declarou, por effeito de graVI~sJmas ca~sas, que lhe representá- . 
1·ão, que das duas partes de toda a nnportanCia elos referidos J,egados 
não cumpridos ·nos Arcebispados, e Bispados de novo concedidos; e que 
segundo o theor daquellas Letras Apostolicas ficavào pertencendo ao 
Hospital Real d"e S. José da dit~ Cidade de Lisboa, :ficasse h~uma s~ pa~
te pertencendo ao referido Hospüal Real, e a outra_ se apphcasse I.nter
ramente á Casa d.os ~xpostos: DeterminJndo pelas Let~·as Apostohcélls, 
que começão Justzs votis assensum, dad J'·' .ws vinte e se1s de NovembrQ 
de mil setecentos oitenta e ·quatro; C' - r a parte, .€lue ficava pertenc,en
do ao dito Hospital Real de S. Josf ,. fosse socc·orr1do,. quanto coubesse 
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na. possihilid~de ., o HospHa.l dos Inválidos de Nossa Senhora do_ Ampa
ro; · e pela o~üra parte a.pplicada á Casa dos Expostos f0sse na mesma 
conformidade .soccorrido o ·outro Hospital dos Incuraveis, chamado de 
Santa Anna. E-porque o conteuclo nas ditas Letras Apostolicas Justis vo
ú., assensum 11e em tudo conforme á instancia, por que forão expedidas_, 
e á Mimha Real Recommendação: Acordando-lhes o Real Beneplacito i 
€ Reg·io .Auxilio, para que tenhão a sua inteira execução: Hei por bem 
declarar, que as sob.reditas Letras Apostolicas Dives z'n Múericordia Do
minus roboradas pelo referido Alvará de cinco de Setembro do a·nno pro
~imo passado, _devem ser enten:lidas e observadas, em quanto á applica-. 
ç·ão das 1rwncionadas duas parfes, pela maneira, e fórma com que ellas 
são novamente applicadas pela disposição . das ditas Letras Apostolicas· 
Justis votis assensum: ficando em tudo o mais em sua observancia , e vi
gor, e com a mesma roboração, e força que se acha ordenada pelo sobre-
dito Alvará. · 

E este se cumprirá tão inteü·amente, como nelle se contém , sem 
dúvida, ou embargo algum. E Mando á Meza do Desembargo d@ Paço, 
Reg-edor da Casa da Supplicação, Conselhos da Minha Real Fazenda, e 
do Ultramar, Meza da Consciencia, e Ordens, Gover1 ador da Relação, 
e Casa do Porto, ou quem séu cargo servir , ~::; <.. t ... , ... s as Relações dos 
M eus Domínios Ultramarinos; e bem assim a todos os Magistrados, e 
Justiças de Meus R inos, e Senhorios, que o cumprão, guardem, fação 
cumprir, e guardar tão inteü-amente, como nelle he conteúdo, para que 
assim sejão c'umpriclas, e executadas humas, e outras das referidas Le
tras Apostàlicas. E ao Doutor José Ricalde Pereira de Castl'o, do Meu 
Conselho, Meu Desembargador do Paço, e Chanceller Mór destes Rei
nos Ordeno que o faça publicai· na Chancellaria, registar nos Livros 
della a que tocar, e rcmeiter os Exemplares delle a todas as Cabeças de 
Comma.rcas, e Lug-ares , a que he costume, debaixo do Meu. Sello, e 
seu sig-nal: r emettende-se huma Copia authentica delle com as ditas Le
tras Apostolicas Originaes ao Archivo da Santa Casa da Misericordia da 
Cidade de Lisboa; e este Original ao ,Meu Real Archivo da Torre do 
Tombo. Dado em nove de Março de 1787. = Com a Assig-natura da 
Rainha, e a do Ministro. , 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocos do Rei
no no Lvro VII. das Cartas, Alvarás, e Patentes a 
foi. 134 vers., e ~·mpr. na Impressão Regia. 

*-*'-0""-* 

NÃo sendo 'da, Minha Real Intenção declarar ainda os P1'ivilegios que 
se devem observar na factura das Recrutas, como na Lei de vinte e qua
tro de Fevereiro de mil setecentos sessenta e quatro havia reservado :i 
Minha. Real Pessoa, para depois de se achar o Exercito completo: At
tendendo com tudo ás mesmas pias representações, que commoverão os , 
Senhores Reis, Meus Augustos Predecessores a isentar das obrig-ações 
da Guerra os Maridos, e Filhos das Amas que criassem os Eng-eitados 
do Hospital Real de todos os :="-.1tos da Cidade de Lisboa , e que ainda 
chegão á Minha Real Presençr1 pc1< Provedor, e Irmãos da Santa Casa 
da lVIisericOl·clia da mesma Cidade . • ~~ Lisboa debaixo de cuja aclminis-
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tração está a C r aà dos Expe>s'tos ~ $o'tl Sei·vida e\n 1quá:í1to Eu hão rnart~ 
dar o con.tra.riô, o111. pela experiencia se àchai· "'qu.e esta provideht:ia nãô 
~orresponde aos Meus Pios desejos, eu a Gaus,a Pública ü não possa ...- ·- ~ 
miUir, que _se observem t_ambem nesta patte os Privileg·ios r ~ ro r " · .. -.os 
Maridos, e f' állles dâ.B r~fEWídas ArflaS p-a'ra H.ãô .serein récrutados, e pelo 
tempo e modo que determihão ·os mesmes Privilegias, O Conselho de 
Guerra o tenha assim entendido, e faça constar esta Minha Real Deter
minação onde convier, para que se lhe dê toda a sua devida, e prompla 
execução. Palacio de Nossa Senhui:a da Ajlida em 31 de Man;o de 1787 . 
= Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Impress@ na Of.ficina d-e A1'Ltoni'O R-odrigues Galhlardo. 

S ENDo-ME pre~ - >:lte , que a Confra~·ia de Nossa S€nh01'a da Agualva na 
Fregue:zia de Be. ·c;, havia alcançado Provisão dos Senhores Reis o Se-1 
nhor Dom João ~ ., , lLc • Avô, e Dom José L Meu Senhor e Pai EJ.Ue 
estão Gloria, para no sltw da Ermida da mesma Senhora terem il'es dias 
de Feira Franca, para con1 as ·esmolas que consgg-u]rem dos Devotos a_. 
cudirem aos 1'eparos e Obl'as, que na mesm.a Ennida se faziã0 necessa~ 
rias: E que por falta de ' lhe ser _confirmada aquella G1•aça que lhes fôra 
feita por esmola, tinha a mesma Confraria deixado de continaar as suas 
Obras, e de pôr_ em fór~a dece~te e propria ao Culto devido á mesma 
Senhor_a, · a refen~a E~tmda: He1 i)or beth e por _ esmola, fazet Mei·oê a 
sobredita Conftal'Ia de lhg confirmai' a referida Graça dos tres dias de 
Feira Franca no tempo declarado na AppostiHa de oito de Agosto de mil 
setecentos e vinle e dous, por que foi declarado o Alvará da Concessão 
da sobredita Graça de dezoito de Outubro de mil setecentos e doze, pa~ 
ra que nos termos da tnesma Apposlilla, e referido Alvará gozem da men ... 
cionada Graça, em quanto Eu o houver por bem, e for Minha Mercê. O 
Conse.lho da Fazenda o tenha ass ... m entendido, e lhe faça expedir os Des-
pachos necessarios. Villa das Calc1 !:l.S em 9 de Maio de 1787 = Com a 
Rubríca de Sua Magestade. 

Registado no Conselho da Fazenda no Liv. IV. dos 
Decretos a fol. 21, 

*--*~*--* 

T ENDo-M:E repl'esentado o MarqüeZ Píesidente, do Meu Reai Brado; 
que as Rendas do Hospital desta Villa das Caldas nãb chegão para a sua 
annual, e necessaria despeza como se verificava. dos Balanços, que su
bírão á Minha Real Presença, e querendo •dar a este respeito eflicaz pFo
videncia pata que nem aos Enfermos se falle com e preGiso Lra~amenlo; 
nem á ·Fazenda do mesmo Hospilal 1 Gl)rimido de_ insupm.•taveis empe~ 
nhos . Sou Servida applicar ao curalivo c_ .nesmos Enfel'mos em augmen
to das sobreditas Rendas o rendime; • , Cl;,. J Terças de Ourem, que se a
chão nos propdos da Minha· Real F a ~e.nda pela ex.tin~ão da Sociedade àe-: 
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nominada de Jezus. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e 
faça ex,ecutar com os Despachos. necessarios. Villa das Caldas em 14.· de 
,lVI:üo de 1787. =Com a Rubríea de Sua Magestade. 

Registado .no Conselho da Fazenda no Lz'v. IV. do 
R e9isto dos Dect·etos a fol. 14. 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará com força de Lei 
virem , que tendo mandado fundar nas terras do Casal , denominado d-a 
Estrella, situado na Cidade de Lisboa, hum Convento do Santíssimo 
Coração de .JESUS para as Religiosas Carmelitas Descalças, e Igreja 
correspondente á grandeza delle: E considerando' que hum tão pio esta
belecimento não podia ter solida, e constante permanencia, sem que 
fosse competentemente dotado com as rendas fundam~ntaes .que lhe fi
cassem appropriadas : Por Carta de treze de Janei··o ie mil setecentos 
oitenta e hum, Fui Servida fazer pura, perpé t•-tw, t.. uTevog-avel Doação 
do mesmo Convento, e Igreja ás ditas Religiosas 5 e nos bens, e rendas 
que lhe ficão unidas, e incorporadas perpetuamente para seu dote, e 
subsistencia elo dito Convento, se comprehenclêri'i'o os bens elo Reg-uen
go da Cidade ele Tavíra, que se achou incorporado na Minha Real Co
roa : E sendo Eu Servida ordenar pelo Meu Real Decreto de dez ele 
l\iaio de mil setecentos oitenta e dous, que o Bacharel Carlc;>s Manoel 
P ereira de Matos procedesse á factura de hum Tombo do mesmo Re
guengo, concedendo-lhe toda a necessaria jurisdicção para reunir tudo 
quanto andasse usurpado, se conheceo plenamente qne o Senhor Rei D. 
Affonso IIL , dando Carta de Foral aos moradores da dita Cidade, re
servou para si, e Real Coroa do Reino os bens, que compoem o dito Re
guengo ~ os quaes pelos seus Almoxarifes os arrecada vão os Senhores R eis 
D. Diniz , D . A ITonso IV . , D. Pedro I. , e D. F ernanclo , constituindo 
emprasamentos regulares nos bens· 1do s~tio ela Ribeira da Asseca, com 
o foro de quotas , de frutos , de quartos , oitavos ~ e de quintos nos bens 
do sitio das Pedras d~ E lRei, Arroio, e Santa Luzia; e nos lVIoinhos da. 
Ribeira da Asseca constituírão Prazos com o fôro de metade de seus ren
dimentos : Constituindo igualmente emprasamentos reg-ulares com o fôro 
de libras antigas nos bens do sitio de Fojo, que repariírão por dez ho
mens bons, cada hum dos quaes pagava cem libras pela igual parte que 
lhe respeitava: Que ele todos os ditos bens assim emprasados, e seur.; 'li
reitos das duas hortas do siti0 da Atalaia, € outra ela Bella fria, do _\,e
lego , e seus· direitos , e da A,dega com toda sua louça , fez o Senhor R~i 
D. João I. Doação de jm~b, e herdade a Fernando A lvares Pereira, ir
mão do Condesta-ve) Nuno Alvares Pereü·a, cuja Doação foi assim con
firmada até á ultirrla Donataria Dona Catharina Constantina Pereira de 

. Eerreclo, que -falecendo sem descendentes, revertêra o Reguengo para 
a Minha Real Coróa no anno de mil setecentos e qtúnze ; e achando-se 
çs referidos bens , e natureza elos emprazamentos, e fôros delles confun
didos , e os possuidores· pagando o que ·querião, sem terem títulos alguns. 
legitimas : para restituir os re;" dos bens á sua primitiva natureza: Fui 
Servida ordenar pelo Meu R eal •.V\ •· ··eto de dezeseis de Outubro de mil 
setec_entos oitentG\ e. CÍ)lCO' e -Real '.h rsolu~ão de vinte e Lres d~ Dezem-: 
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bro do mesmo anJJo , tomada em Consulta do Meu Desembargo do Paço , 
que o Desembargador dos Aggravos José Gil Tojo Borja e Quinhones 
procedesse a nova factura , ou refórma de hum novo F oral para o · · · -

, Reguengo, distincto do da dita Cidade: em cuja diligen~i;:~ ~ _ __ "l

do-se a todas as necessarias informações, e ouvidos por escrito todos os 
possuidores dos düos bens, e dando-se de tudo vistà ao Desembargador 
Procurador de Minha Real Coroa, Fui Servida formalisar o dito F oral 
pelo Meu Alvará com força de Lei de quinze de Fevereiro de mil sete
centos oit nta· e seis. Que na fórma deste, coní.inuando o Juiz do dito 
Tombo na diligencia delJe, medindo, L demarcando por confrontações 
invariaveis os bens que compoem o mes~:o Reg·uengo, e procedendo a 
todas as informações , e exames necessanos para verdadeiro oonhecimen

. to dos bens, que se acha vão usurpados á Minha Real Coroa, e ReglÍen-
go; e dando~ Me de tudo conta pelo l\1eu Desembargo do Paco, se 
conheceo plenamente que esta v ao usurpados á M1pha Real Coroa; e Re
guengo o Làgar de fabricar azeite, edificado no sitio da Ribeira da As
seca'· o Pomar de Arroio, e terras ~nn~xas, ')e os bens do. sitw. do Fojo: 
Que 1g·ualmente estevão usmpados a Mmha heal Coroa os l\1omhos edi
ficados nos Salga " n::J dita Cidade, e Termo, possuídos todos sem tí
tulos legítimos, e Lvntr~-.los ás verbas dos Foraes dos Senhores Reis D. 
Affons III., D. Diniz, e D. Manoel: Que todos os referidos bens se a
chavão divididos, subenfiteut.icados t.res, e quatro vezes, e até vincula
dos, tudo nullament.e pratic·ado contra o Direito de Minha Real Coroa. 
E sendo-Me .tudo presente em Consulta do Meu Dcsembargo do Paço, 
tendo preced1do resposta do Desembargador Procurador de Minha Real 
Coroa:· Fui Servida or~enar por ~inha Real Resoluçilo de oito de Agos
to de mil set~centos oitenta e s~1s, que todos os referidos bens usurpa
dos ficassem mcorporados na Mmha H.eal Coroa; e o que o dito Juiz do 
Tombo os íncluisse nellé, como pertencentes :to Reguengo; declarando 
que todos os . Moinhos edificados e~ salgados da di ta C~ da de'"· e Termo 
fossem emprasados nos actuaes possuidores, pagando porem o foro de me
tade de seus rendimentos; Que o Pomar do Arroio fosse emprasado ~om 
o foro de quota de frutos de quinto: Que o dito Lagar ficasse pertencen
do ao Reguengo, para nelle ser m~i~a toda ~ azeitona CLu~ :ptoduzissem 
os ditos predios: Que os ben.s do ,siLw do FoJO, sendo.diVIdldos em dez 
iguaes porções, ou casaes , ficasse emRrasado cada hum ~elles c?m o fô
ro correspondente ao valor das cem horas da moeda antiga, VIsto que 
pel~ no.vo Foral .s~ não mandava alterar co~1sa alguma n?s. f?ros, de que 
havia Lltulos Iegit.Imos: E que estando os ditos Casaes di VIVIdos em mui
tas porções pequenas, o dit.o Juiz do Tombo os encabeçasse naquelle Fo
re ~ • , que possuísse a maior parte de cada huma. das ditas dez jo·uaes 
l"'O ._(Ões, e cada hum delles ficaria obrigado a cobrar dos mais Fo~eiros 
o conLingen.te que a cada hum respeitasse. E entrando o dito Juiz do 
Tombo a formalisar os autos pertencentes aos ditos bens do Fojo, lHe 
representou pelo lVIeu Desen~bargo d~ Paço, que nào encontrando dúvi
da alguma na reduc(ião das hbr~s, antigas ao va.lor da moeda hoje conen
te, encon~rava fOrém grande d1fliculdade sobre a igualdade do terreno., 
que devena respeitar para cada ·hum dos dez emprasamentos, peJas mui
tas divisões em que o dito sitio se achava possuidu pot muitas, e diver
sas pessoas, que poderião pro pôr para o. futuro, e já. de presente muitos, 
e confusos pleitos sobre a igualdade do 1 . ),_eno, gravaélo ~onforme ,a _mais 
ou menos avultada-producçào daquelJ- .1ar~e que lhe respeitasse: duvidas, 
e pleitos, que poderiào ser evitado , se Eu fosse Servida que os ditos 

lii 
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emprasamentos se reduzissem a huma das prestaçê>es do fdro, de quota, 
de fructos, conforme a natureza dos mais "emprasamentos d0 dito. Re~ 
f: ~ go; o que bem podia ser o quinto, 'proporção, e regra que Eu tinha 
bi•~ ·~ :-~ - ~-> ;~,::>provar, e ordenar se praticasse nos bens do sitio das P.e.,. 
dras de RIRei , Arroio , e Santa Luzia , por Minha Real Resolucão de 
vinte e ü·es de Dezembro de' m.il setecentos oitenta e cinco; tomada em 
Consulta do Meu Desembargo do. Paço: e que igual ·proporção tinha de 
antes já seguido o Senhor Rei D. João I., reduzindo semelhante empra~ 
sarnento de cem libras do dito Reguengo ao fôro de quota, de frutos ., 
de quinto; muito principalmenb não tendo os possuidOl!es dos ditos bens 
~itulo algum legal, que legitünasse a sua posse em taes bens de Minha: 
Real Coroa, a quem indubitavelmente pertencião para Eu po€ler delles 
dispôr: e que evitando-se assim as dúvidas, pelo que pertencia á redu c.,. 
ção do valor das libras, poderião tambem ser evitadas sobre a natureza 
dos emprasamentos, se Eu fosse outro sim Servida ordenar que todo a
quelle possuidor, que dentro nó referido sitio elo Fojo tivesse terreno suf
:ficierite, e avultado, que pudesse fazer hum emprasarnento regular, ti
rando certidão da verba do Tombo que lhe respeitasse : r equeresse com 
ella no Conselho de Minha Fazenda, para , · que cor f<'" .ne o que Eu de
termino no Regimento elos Védores, e mais Ontens ·sóbre emprasamen
tos de bens de Minha Fazenda , se passasse a cada possuidor a sua com
petente Carta de emprasamento, visto que Eu por hum puro e.ffeito de 
Minha Real .Benevolencía, e Piedade Fui Servida ordenar que os ditos 
bens se não tirassem aos actues possuidores: Representando-me junta
mente, ·que como Eu nos Meus Heaes Decretos de dez de Maio de mil 
setecentos oitenta e dous, dezeseis· de Outubro de mil setecentos· oiten
ta e cinco, Real Resolução de vinte e tres de Dezembro do dito anno, 
tomada em· Cons4lta elo Nieu Desembargo do Paço; no Alvará de Lei de 
quirJze de Fevereiro de mil setecentos oitenta e seis , e Real Resoluçào 
de oito de Agpsto do dito anno, tomada tambem em Consulta do mes
mo Tribunal, pelo qual se lhe tinha passado, e expedido Provisão em 
vinte e hum de Agosto do dito anno, Fui Servida determinar todas as 
regras, e provi<lencias sobre os referidos bens , emprasamentos, fóros, e 
direitos deHes , declarando o modo com que devião ser aqrrecadados , e o 
direito que sobre .elles pertencia á MiP.h~ Real Coroa:, Reguengo, e Real 
Convento Donatario : Que para se evitarem de presente, e de futu
l"O todas , e quaesquer interpretações que pudessem haver, Me sup
plicava fosse Eu Servida ordenar que todas as Minhas nferida:s Regias 
determinações fossem incluídas em hum só titulo de Lei, · Fm!al , e Re
gimento, deduzido em Capítulos distinctos, formalizados com toda a ela-' 
raza, e especificação, que pudesse evitar interpretações, declaram' o se 
o ~nome, e titulo de cada hum dos Prazos, e regulando-se os empr<.sa
mentos, successão, e natureza delles, e dando tGdas as mais previden
cias, claras, e especificas sobre os referidos bens, e direito pertencen
te á Minha Real Coroa, e Real Convento Donatario: E que sendo ames
ma Lei, F oral, e Regimento impresso, se incorporassem os exe1nplares 
nos quatro Livros do Tombo, que Fui Servida ordenar-lhe processasse: 
E dando-se de tudo vista ao D esembargador de Minha Real Coroa, sen
do ouvindos os possuidores do sitio do Fojo, que derão suas respostas por 
escrito; e tornândo . a ser ouv1,do o dito Desembargador Procurador de 
lVIinha Real. Coroa, se Me fez 1 'Ido presente em Consulta do Meu De-

\sembargo do Paço; e que conforn, " 1do-me oom o parecer da dita Me
'za, fôra Servida ordenar por M inha Real ResoJuça.o de vinte e cinco de 
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Maio de mil st" Lecentos oitenta e sete, que os emprasamentos do sitio dó 
Fojo ficassem reduzidos ad fôro de quota, de frutos , de quinto, de tudo 
o que os ditos bens produzissem , e Deos neUe désse : E que todas 
feridas Minhàs Regias Providencias se i·eduzissem a hum ";, 4

..: ~ ' _ 

vará com força de ~ei, em que distinctamente se especificassem em Ca
pitulas separados ~odos os referidos bens , rendas , e direitos pertencen
tes á Minha Real Coroa, e Real Convento Donatario. E tendo conside
raçào a tudo o referido; e o mais que Me foi presente pela dita Consul
ta com que Fui Servida conformar'-Me, tomando de tudo pleno co
nhecimento 1 e informações necE)ssarias para obviar para os tempos futu
l'OS toda, e qua-lquer confusão que possa haver nos bens, rendas, e di
I·eitos do Reg·uengo , e do Releg·o , e seus direitos , e dos Moinhos de a
gua salgada da dita Cidade, e Termo, ampliando o Meu Alvará de Lei 
de quinze de Fevereiro de mil setecentos oitenta e seis : Sou Servida por 
este Meu presente Alvará com força de Lei formar hum novo F oral, ~ 
Regimento para a cobrança das rendas, foros, e direitos dos ditos bens, 
e declarar os emprasamentos delles, e direitos, que sobre os mesmos per
-tencem ao Rer ~ Convento Donatario, estabelecendo em tudo hurna re,. 
gra inalteravel, T Mando se observe na forma, e maneira declarada 
nos Capítulos seg·uintes. 

CAPITULO I. 

Todos os bens do sitio da Ribeira da Asseca são emp1·a;_dos e 
foreiros á Minha Re1;1l C_oroa, e Reguengo, com os. foros de quotas,' de 
frutos , de quartos; e oitavos, de tudo o que os mesmos bens produzi
:rem; e Deos nelles der ; a saber ; os predios medidos 7 e demarcados 
-distinctame~te com a~ N den01nina~ões ::::::::::: do Fojo, e Lagar := da Estan
queira da BICa? Gav1ao, Maroz1m ,. e Pombo__:___ do Serro do Miradou
ro == da Cerqumha .·· da Asseca, e Malhad.?- do Alcaide == do Porto da 
Larangeira == da Rócha = da Bodeg·a = da Ribeira de Alportel, e Bar
tanco de Aguas boas :::::: 'de Entre Aguas boas, e Zimbral de S. Domin
gos = da Estrada de Portugal, e Ribeiro do Romeirão =: são todos fo
reiros de quarto. Os predios denominados :::= do Pomarinho ~ dê S. Go
rito; e Paul = da Torre :;::: são foreiras de oitavo. 

O A P I T V L O II. 

;fados os bens do sitib de Santa Luzia, Pedras de ElRei, Ar
l'oio com seu pomar; e terras annexas até á praia são emprasados e fo
-· :ros á lVIinha Real Coroa' e Reg·uengo nos foros de quotas, de fru-

. tos , de quinto, de .tudo o que os ditos predios produzirem , · e Deos nel
le der; a saber: os predios medidos, e demarcados distinctamente, com 
.as denominações ::::=:::: da Amortalhada, e Estrada dos Homisjados == da 
Estrada dos Namorados, e_ Azinhaga da Pintisilga == da Pintisilga, e 
.Poço das Bruxas :::::: da ·Azmhaga do Poeo das Bruxas e Azinhaga d0 
n.ibeiro do Arroio == da Estrada dos HOI~isiados . e Pedras de E1Rei == 
do Arroio; e Estrada dos Homisiados := do Poma'r do Arroio até 0 mar== das Pedras de EIRei ::= da Estrada dos Homisiados, e Praia de San
ta Luzia ::::: de Santa Luzia ~ do SapB I de Santa Luzia. 

~ii 2 
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C A P I T U L O III. 

~ _ , "'' oC! b ens do sitio do Fojo são emprasados, e foreiros ·á Mi
nha Real Coroa, e Reguengo com o fôro de quota, de frutos, de quin
to, de tudo o que os ditos bens produzirem, e nelles Deos der. E 1-p-a.ndo , 

· que o Juiz do Tombo, fazendo em todo o dito sitio as iguaes mediÇões , e 
demarcações, que tem feito nos mais sítios do Reg·uengo, faça a cada 
-huma das fazendas do dito sitio as confrontações que lhe respeitarem, por 
-si tios certos, direitos, e invaria' eis, sem attenção ás partes insignifi-
cantes , que respeitarem de huns possuidores a outros , porque para a este 
·I·espeito se regularem os emprasamentos, se observará o seguinte. 

C A P I T U L O IV. 

Como ü>dos os bens do Reguengo forão emprasados com expressa 
prohibição de se alienarem sem licença da Coroa, e tambem de se divi
-direm sem ella, e grande parte delles ou quasi todos se· a chão divididos 
em glebas subenfiteuticadas, e quatro vezes , e atf> 'Ír'Julados : e ainda 
que tudo o que assim se acha feito sem express~ liceNça, e Provisão Re
gia, deve ficar nuHo, e os predios devolutas á Minha Real Coroa, e R e
guengo: Eu porém por hum puro effeito de Minha incomparavel Pieda
de, e Benevolencia Sou .Servida, que elles se não tirem aos actuaes pos
-suidores; mas regu.lando, e declarando de pre.sente , e de futuro todo o 
Djreito pertencente á Minha Real Coroa, .e Reg·uengo sobre os ditos 
bens, annullo todos os vin.culos, subenfiteuticações, ou outros quaesquer 
_encargos com que os r.eferidos bens se achem gravados, para os quaes 
.não inter viesse expressa licença, e Provissão Regia, ficando os ditos pre
.dios unicamente reduzidos aos pagamentos, e prestações proprias da na~ 
t ureza, e sitio do R eguengo, em .que tiverem a sua situação'. 

CAPITULO V. 

Para .serem regulados os emprasamentos dos ditos bens: Ordeno, 
que todos , e cada hum daquelles possuidol'es, que dentro das referidas 
d emarcações, e medições tiver quantidade de t erreno avultado, e suffi
ciente, que possa intitular-se huma fazenda, e fazer~se della Prazo re
gular, depois de feitos os Tombos a que mandei procedel', requer erá 
.dentro do termo de tres mezes ao Meu Conselho da Fazenda a in vesti
dura do seu predio, e emprasamento, narrando as confrontações , quali

·~ade, grandeza, e valo1· deJle , para que a dita M eza commettendo ;: ;; 
mfm·mações dos ditos requerimentos aos Superitenden les geraes das Al
fandegas do Sul, em quem recahio a jurisdicção dos extinctos Contado
l·es das Comarcas , fazendo as dibgencjas da Lei, pelo que pertence ás 
m edições, e demarcações, e valor do emprasamento requerido, .ouvindo 
as A dministradoras do Real Convento D.onatario po_r s eu P rocurador, a 
dita Meza conceda aos requerentes os seus compet~ntes t itulos de cartas 
de emprasamentos, com o fôro de cada huma das quoías, de frutos Tefe
.ridos , conforme a natureza, e sitio do Reguen.go, em que o predio ti
ver a sua demarca<;ão. Quando porém as porções, ou courellas do,s terre
nos comprehendidos naquellas non eadas demarcações forem muito insi
gnitl.cantes, e encravadas em predio. le hum só poss uidor da maior par
te demarcada, sim ficará aquelle poss ü dor gozando em sua vida os fru-
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tos da· 'dita insignif cante c.our~lla; poré.rn por sen falecimento ficàtá perd 
tencendo, e unido em toclo ao Foreiro, que tiver a maior part.e do p.Fé· 
dio, e fôr nelle encabeçado: E tanto es.te Possuidor, como aqYelle, qu . 
tiver toda a parte. de caqa lwm dos prédios C!l~mar.c~dos, deooi»- ' o f 

tos os ditos Tombos, tirando certidão da demarcaçlio ·, e verba, que lhe 
respeitar, requererá cQm ella na. dita Meza, a qual sem mais informação, 
mandando ouvir o Desembargador Procurador da Fazenda, concederá a 
Carta de em.pra.zamenLo requerida, coA,] o fõ.ro de quota, de frutos, con,. 
for.line a nature~a que conslar da mesma a.uthentica certidão. E para· se 
conhecer o valor de çada hum destes empr ;zameotos, se fará au.to ju.di
cial ·pelo Almoxarife do Reguengo, com dvus peritos. Louvados, ouvidas 
sempre as Administradoras do Real Convento Donatario_. por seu Proqu
rador, e o mesmo original auto se ajuntar á ao requeritnerüo I'}Ue se fizer 
pela dita l\1eza. Teclos os referidos emprazamentos serão de successãq, 
e descendencia legi'tima, para que finda ella, !.orne o p_rédio á Minha 
Real Corôa, e Reguengo com todos seus melhoram entos_, c.oQsolidando
se o dominio util co m o directo. E tedos: e cada hum do,s ditos Foreiros 
no termo de hum . .Jez, depois que lhes fô,r passada a sua competente 
Carta de emprazanl P.n·' o • a apresentarão ao Alruoxarife do Regu~Ago, 
para que no Livro do f t- tnõo , que 'ficar no dito Juizo, se ponh~ & yeç-. 
l;la necessaria á margem do corresp<:>ndente titulo de den1arcaç~9; o qu~ 
tambem se praticará no outro igual Livro de Tombo·, ~i!•ue ~n.a.nd:o gu_ar
dar na dita Meza da Fazenda, com a pena de que nã~ se execg ~a.nctQ, 
todo o expressado neste Capitulo, o mesmo 1\lmoxarif~_ , Ql.J o Super~n ... 
tende-nte Geral das AJ.fandegas, quando assim lhe conste, ton1arão pos
se do predio respectivo, incorporandp o no Reguengo. Os. het:deiro$. po., 
rérn dos ditos Foreiros deverão no tenno de seis mezes, depois de suas 
aquisições, requerer n.a UÍ•ta Me~a Ido Conselho doa Fazenda a confil'ma· 
çào do dito emprazamepto, e dentro do dito mez apresentar a sua Cq,r(a 
~o dito Almoxarífe para igualmente se pôr a verba referida, e se·m con
fusão se ir sempre sabendo quem possue o Prazo conesponden te, e tu
do c.orn as referidas penas no caso de contraven<íão. 

C A P I r: U L O VI. 

O Real Convento do SÇtntissimo . Cora~ão d~ Jesus, Donatado do 
Reguengo, he como tal o Senhor directo de todos os bens., e PFaz.os del
le, e ~ esta qualidad~ dev.e pe~·ceber não só todos o,s Foros qas c\i-ff'eren·. 
tes guolas de foros que pagão o~ Foreiros, mas tar:pbem os Lauqemios. , 
e todos os ,mais Direitos Dominicaes; e da mesma sorte eleve dar as li
c~n"" a5> n~cessarias para as vendas .dos d,ítos Prazos, não lhe pa~ecendo 
con veniente usar nest~ caso do Dirçito de opção; e que chegado~ os ca· 
~os de se consolidar o domínio util com o dit·ecto, ou seja ·por via de 
opção, ou de commisso · , ou de falta de descendencia , deve o (Ile~mo 
Rea1 Convento, e suas _A<;lministrqdora~ gozar os ditos bens; porque ne
nhum embarai(O ha para as ~:nes~1as co.nsolidações, nem pelas Orçlenaçõe$ 
do Rl,'lino , nem peJªs Leis n<?vissimas , que prohiLem as consolid~"' 
ções do domínio util com o dll'ecto aos corpos Çe mão mo.rt_a ~'· por
que nenhuma destas Leis tem lugar nas Communidades, que sao Do
Datarias da Corôa , e que pos.suetn o~ Prazos della , e ~m seu n~· 
me , pois em semt>1hantes termos as d' _ _. conso_lidaçõ~s sao verdade1:. 
rament.e f!útas a favçr da Corôa , o , . nenhum Impeçhcrento tem pa
ra ellas. E como a Doação Régia • o Reguen,go faz q ue 9 Convent_(i), 
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Donatario possa perceber todas as rendas , interesses; e cornmodidades 
que a Corôa haveria d·e p-erc·eber do ·dito Reguengo, se o não tivesse .dua
d 1 deve o Real ·Convento Donatario fazer as ditas consolidacões de hum ' . 
,r ...... . ;r ; ,... r.om ou tro, e gozar de todas as vantagens dellas. 

C A P I T U L O VIL 

· Quando ás Administradoras do Real Convento Donatario n-ã:o pa-
reça conveniente conservarem os Prazos, que se consolidarem ao Reguen
go; lhes concedo todo o pod~H, para novamente os emprazarem a pessoas 
que bão sejào das prohibidas, lavrando-se para esse fim as cornp·eteiltes 
Escrituras públicas t e tanto nestes casos, como em todos os mais, pa
ra que lhes forem necessarias Escrituras públicas, Jhes concedo o privi
legio de T abellião privativo, que será hum dos Tabelliães da dita Cida
de que ellas escolherem, compondo-se na distribuição o perjuizo dos mais 
Tabelliães, para em hum só Cartorio se achar tudo ·!l que pertencer ao 
Reguengo, e Real Convento Donatario, e incorporan do-se nas ditas Es
crituras a original Catta de emprawmento ~ ou verba 'Jo Tom bo, qtre res
peitar ao prédio emprazado: e o novo Foreiro com o traslado authentico 
da di la Escritura, d-entro de tres mezes s upplicar~ a confirmação d'O em
prazamento peJa Meza do Conselho da Fazenda, que lha conced-erá pela 
dita E scritura, não se allerando em cousa alguma a natureza do foro de 
quota, de frutos; conforme os sitias do Reguengo., em que o prédio t i
ver a sua demarcação., e constar da verba do Tombo, no q üal o di to 
nov0 Foreiro no tempo comminado.; e penas estabelecidas fará pôr a t e
ferida verba necessaria. 

c· A P I T U t o .VHt 

P ert ence â Minha Real Corôa, e rlitb Reguengó à Igrejà de S. 
Domingos no sitio da Assecà, dà qual o Real Convento-·Donatario ·toma
rá posse com todos os seu!3 ornamentos, p·ertences, fabrica, e foros per
tences, ao mesmo Santo; e as Administradoras 'do Real Convento man
darão dizer Missa r1a mesma Igreja e1.0 todos os Domingos, e dias Sa n
tos, por ser assim éonyeniente, e Ptil aos povos do Reguengo. Como 
porém os Eremitas de 8. Paulo da mesma Ci 1\ adé possuem hum pré
dío dentro do' Reguengo , que lhes foi deixado com a obriga~ão de 
dizerem Missa na ditá Igreja seis mezes de cada hum armo; e sendo 
prohibido aos ditos Eremitas possuírem bens ilo Reguengo , por lhes 
fazer beneficio, e mercê, lhes concedo a graça de que dentro de hum 
anno, depois da publicaçãb deste Alvará com fo.rça de Lei , trasras
sem o dito prédio em pessoa que não seja das prohibibas, díspensan
do Eu com os ditos· Eremitas; parà que possão empregar o produclo do 

. preço do dito prédio em outro que· se subrogue ao que Jargão do Re
guengo para salisfação, e encargà das Missas com q':le lhes foi deixa~ 
do: E ordeno que não o praticando assim dentro do dito anno, o Real 
Convento Oonatario tomará posse do dito prédio, e ficará obrigado a rnan~ 
d(!r dizer as mesmas Missas. 

O A P I 1' U L O IX. 
' 

Pertence á Minha Real Cv·,\a , e Reguengà, como bens propdos 
della, sem empraz·amento algum, es tres hortas deneminadas =: do Ti~ 
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:ro = dàs Cal!las =-:; da Bellfllfria ...:....:.. as €}U.aes o Real: Col'llvento Oonatario1 

goz.ará sem embaraç0. algum, e fará to.dos os b eneficio_s, e bemfei·lorias, 
«que lhe parecerem_ necessadas ,. utiliz.éilndo-se nas duà·s hor tas de A tala;
da agua, q~e es tl<ÍI n0 mesmo sitio,, a qual não-será: divertida para Dal. 
alguma, além da:s· p:re:sentes1 a.. que- já está destip a da ; e j un ""', uu 1 ml.1~ ·,
di ato aos muros· das ditas .fuontas se não fará qlhlalielade alguma de. edlfi· 
cio, ai'nda q.u.e. seja para u-Widade ptiblica., sem interv·i.r express.a licen~ 
ça, e c.ense..ntimento das ditas .Adrninistraderas, que a poderão conce-
der, ou1 denega·r, parecendo-lhes assim conv-eniente. 

CAPITULO X. 

Pertence á. Minha Real Cor:ôa, e RPguen-go o lagar de. azeite ed,i
ficado ne sibio da Ribeira da> Asseca; e ór.deno que t:oda a azeitona, qu~ 
produzirem os prédims do Regme.lilgo, seja moída no dito lagar com a pe
na de perdimento do mesm·o frtüo, ou seu valor, quando s.ej.a moida, ou 
conduzida para outra p.art.e: E determino, que quando seja preciso ac
crescentarem-se mr.is varas no dito lagar,. ou: fazer-se outro d~ no.vo, pl;l· 
ra se evitar todo, a qualquer perjuizo que possão sentir os Possuidores 
dos bens do Regueng,ó. na '·tlem_mra, ou empate da sua - ~zeitona, as Ad
ministradoras do Real Convento o poderão ll)andar fazer em qualquer p~é
dio do dito Reguen-go, que l·mes. parecer mais conv,eniente. E outro s1m 
ordeno, que quando ás d-~tas _Admiroistradoras paEeça conveniente pos~ 
suirem lagar de vin.ho, o p0derão mandar edificar, ou compr~r li vremen~. 
t.e em qualquer pa.rte da dita Cidade de Tavha que lhe~ parecer conve
niente. E mando que toda a uva, que produzirem os prédio.s do Reguen· 
go, seja conduzida para o dito lagar á custa dos Possuidores com as re-. 
feridas penas no caso de contravenção, e, no mesmo kagar será fabrica
do o mosto, satisfazendo os. Possuidores unicamente o t.r;abalbo das pes
soas que o fabricarem, sem que sa6s-fa<tão cousa alguma pelo uso do la
gar, porque delle resultão outras utilidades ao Reguengo. 

C A P I T U L O XI. 

. Como na primitiva Doação do Reguengo se mostra haver propria 
delle huma Adega com sua competente louça, e tem sido impossível des
cubrir:..se este edificio: Concedo licença ás ditas Administradoras, para 
que pmssão editicar, ou comprar livremente todas, e quaesquer officinas, 
em .que possão, e devão recolher os frutos, que lhes pertencerem do dito 
Regt~e-ngo, cujas offi.cinas gozarão, e ficarão sempre pertencendo á M i
nha Real Corôa, e Reguengo, como bens proprios delle; para os goza~ 
.rem c.omo Domatarias, ainda que as ditas officinas sejão edifica.das , ou 

'== '-Hllpradas com dinheiro pertencenLe ao mesmo Real Convento. 

C A P I T U L. O X II. 

P-ertencem á Minha Real Corôa, e Reguengo todos· os Moinhos , 
e quaesquer moendas edificadas, e que se houverem de edificar na Ri
beira çla Asseca, emprazados todos com a fôro de metade de seus ren 
dimentos; e este mesmo direito, fôro , e t ributo se prat icará nas moen
das edificadas, e que se houver·em de e;'~: car em agua salgada da dita 
Cidade de Tavíra, e seu Termo, que :, ui servida doar ao mesmo Real 
Convento, E ainda que verificando-s~ na Minha R eal Presen ~a com to-
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,«!os os exames , e informações necessaria§, que o réfe,.ido fôi·o dé meta~ 
de devia ser livre, e tirado do monte maior de todo o rendimento dos 
fiilos Moinhos: Ordeno, que, por efl'E!ito de equidade, o Real Convento 

.c•oatar1o satisfaça metade das des.pe:?as que se 1fazem com .Moleiro, 
mós, e rou.izws ; ·e que as mós, que do Reino de Hespanha vierem pa~ 
ra os ditos Moinhos , sejão izentas de todo o direito. Quando pareça mais 
u til aos ·Possuidores dos Moinhos referidos, e ás Administradoras . do Real 
Convento Donatario, que os ditos Moinhos andem de arrendamentos 
se farão estes judicialmente perante o J'uiz Almoxarife, accPitando a con~ 
tento das partes as devidas fi::\nças , que serão obrigadas ás falencias, 
tanto ·a favor do R·eal Convento, como dos Foreiros. Quando porém estes 
t~agão os mesmos Moinhos por sua conta, e os Moleiros possão fazer al
gum engano no ve1·dadeiro rendimento do mesmo Moinho, lhes será es
te estimado por peritos juramentados, fazendo-se auto judicial pelo mes
mo Almoxerife a despezas do ·Moleiro: E os ditos Moinhos andarão sem
pre moentes, e correntes ; e quando se damnifiquem, ainda por qual
quer caso fortuito, cogitado, e não cogitado, serão sempre reparados á 
custa dos Possuidores Foreiros. 

C A P I T U L O ;{IJL 

O Juíz do 'fambo incorporará nelle todos os referidos Moinhos de 
agua salgada da dita Cidade, e Termo, com todas as suas competentes 
declarações, para que sobre elles se observem os mesmos direitos, em
prazamentos, e izenções, que determino nos bens do Reguengo; ficando 
pertencendo em todo pelo referido fôro de metade de seus rendimentos, 
e Direitos Dominicaes ao Real Convento Donatario; visto se ter verifi
cado na Minha Real Presença com todo o conhecimento, e informações 
necessarias, que todos os referid-os Moinhos se acha vão usurpados á M i
n h a Real Corôa , atá possuidos com titulas manifestamente nullos, e 
contrarias ás verbas dos Foraes dos Senhores Reis D, Affonso Terceiro, 
D. Diniz, e D. Manoel, dados aos moradores da dita Cidade. 

C A P I 'l' lJ ~ ... O XIV. 

Nenhuma pessoa fará moenda em agua salgada da dita Cidade, 
e Termo sem expressa licença de Minha Real Corôa, ouvidas as Admi
nistradoras do Real Convento Donatario, a quem deverão pagar o refe
rido fôro de metade de seus rendjmentos: e este mesmo foro , e direito 
se praticará nas moendas.,· que se houverem de edificar em agua doce 
dentro das .demarcações do Reguengo: E todas as outras moendas edi
ficadas, e que se houverem de edificar para moerem com agua doce, 
o_u vento, ainl:la que na fórma do Foral da mesma Cidade não devão sa~ 
11sfazer cousa alguma á Minha Real Corôa, não devião as existentes ser 
edificadas sem a referida licença: Ordeno que todas as referidas moen
das, que se acharem edificadas, sem 1q0e interviesse ~xpressa licença, 
e consentimento de Minha Real Corôa, na fórma do dito F oral, constan..., 
do que fazem perjuizo ao rendimento daquelles Moinhos, serão demoli
das á custa dos actuaes possuidores, visto ser este o direito praticado 
ainda a favor dos particulares. 
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c· A P I TU L O · XV. 

N enbuma pessoa podero-~a, e Ecclesiastica poderão cviUprar bens 
dentro das demarcações do Reguengo; e adquirindo.:os por herança, os 
deverão vender, e traspassar dentro de hum anno em pessoa,. que não 
seja das prohib.idas, porém os actuaes possuidores ficarão nelles conser
vados, faz·endo nos titulas dos emprazamentos renúncia formal de seus . 

· privilegias. E · quando algumas pessoas pertendão nos ditos bens do Re
guengo, e Moinhos de agua salgada instituir patrimonios para Ecclesias
ticos, me deverão pedir Provisão de dispensa pela Meza do Meu Desem
bargo do Paço, ouvidas SE:lmpre neste caso, e em todos os mais, que 
disserem respeito ao Reguengo , as Administradoras do Real Co_nvento 
Donatario. 

C A P I T U L- O XVI. 

Nenhumas nas ditas terras, e Moinhos, que forem emprazados 
pela fórma, e maneira expressada, poderão ser partidas , porque serão 
!Sempre inteiramente conseryadas, conforme a sua competente Carta de 
emprazamento; e não entrarão em Inventario, epartilhas, senão pores
tim~ção, na fórma da Ordenação do Reino, e L€is Extravagantes. E 
igualmente não poderão ser doa~as, hypothecad.as., ou p~r outro qualquer 
titulo alienadas, sem expressa hcença das Administradoras do Real Con
vento Donatario, com a pena, no caso de contravenção, de se consoli
d-ar o domínio util com o directo, e por esse mesmo facto gozar o Real 
Convento Donatario qualquer dos referidos· prédios; sendo as Sentenças 
condemnatorias, e declaratorias nestes casos, e n0s mais do Reguengo 
proferidas pelos Superintendentes Geraes das Alfandegas do Sul, que 
darão appellação, e aggravo para o Conselho da Fazenda. 

C A P I T U L O XVII. 

·Pertence á Minha Real Cc-ôà, e Convento Donatario o Relego, 
e seus direitos para a venda dos v~nhos , que adquirirem dos foros do 
Regu~ngo: E ordeno ,, que nos ttes mezes de Janeiro, Fevereiro, e Mar
cto de cada h.um anno nenbu~a pessoa da dita Cidade, e Termo venda 
.vinhos sem licença das Administradoras do Re.al Convento Donatario; 
e quando a estas parecer conveniente concedelJas, em que serã~ sempre 
preferidos os Foreiros do Reguengo, se satisfará ao mesmo Reai Conven
to a dizima do producto dos mesmos vinhos ; e sem esta licenca se não · 
venderá algum, nem ainda· errl porção avultada, com a pena d~ ser per
dido o vinho, ou seu valor, applicado á fabrica do Reguengo. Quan.cb . 
porém se ·ven(la, e consuma tod0 o vinho do Relego _àntes de findos os 
ditos tres mezes, ficará logo extincta por este ·mesmo anno a referida 
prohibiç-ão; e succedendo excederem os vinhos ' do Relego ao tremestre 
referido, os pode·rão as Administradoras dd Real Uon\:'ento Oenatario con
duzir; e VeJ.?-der aonde lhes for mais conveniente sem embaraço algum. 

C A P I T U L O XVIII. 
-

Os Possuidores das terras, e Moinhos ' .. ao poderão levantar os frutos das 
eiras, lagares 1 e máis lugares competentes, sem avisarem ao Prócurador 
do Real Convento, ou ao Rend~iro dc,J ditos bens, e e~tes serão obrigados 

. !}:k~ 
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a ir na f6rma da Ordenação, e Regimento das Jug~cdas; e fal!ando tan
to Possuidores, como P·rocurador, ou Rendeiro á sua obrig·ação , ficão_ 
s.~..~~eitos ás penas estebelecidas nas mesmas L eis: E nenhum Rendeiro 
dos ditos utaJ5 poderá fazer ·avença, nem contrato com os Possuidores, 
para que lhe ,dem .cousa certa eli.1 dinheiro, ou frutos pela ql!Qta , ·que 
lhe dever~ pagar no tet1.1•po do seu arrendamento, com é!. pe_qa de que 
cada hum dos referidos que fizer o contrario, pagarão da cadeia lannovea-:
do o que se_ montar dire'itamente na quota que se devia pagar, ·para evi• 
tar as posses, que injustamente se costumão allegar p0r semelhantes 

. aven'ias. 

C A P I T U L O XIX. 

O Juiz .da Alfandega da Cidade de T~víra, que até a.gora serve 
de Almoxarife do Reguengo, continuará em q.uanto Eu não mandar o 
contmr.io, e será J~:.~iz das execuções das Coimas pertencentes ao mesmo 
Réguengo, dando de tudo appellação, e aggravo para o J uiio da Supe-: 
r intendencia Geral das Alfandegas do Sul, seu Superior, na fôrma das 
Leis novíssimas, e Regimentos de Minha Fa'Zenda: E comforme estes, 
se poderá conhecer no mesmo Juizo da Super in tendencia ~o r aoções no
vas, ou estas sejão, ·inténtadas pelo Real Convento Don~tario, ou sejão 
pelos Rendeiros do Re.guengo, e mais bens para a boa arrecadaçã~ da 
mesma renda, em que gozarão do privilegio do Donatario para o <li to 
:fim sómente. 

C A P I 'r U L O XX. 

O Dito Almoxarife arrendará em cada hum anno a renda das Cai
mas do mesmo Reguengo, ouvindo sempre o Procurador do Real Conven
to Donatario , . cujo arrendamento fará, não. es,tando JHl dita Cidade, no 
competente tempo o Superintendente Geral das Alfandegas que o deve 

· fazer: E para a regulação das Coimas pertencentes á mesma renda do 
verde do' Reguengo, Mando que o Superintendente Geral das Alfande
gas cdo Su.J, 'vendo as ~posturas das r;n~mas · Coim-as:, eoovindo os Possui
dores dos dito$ behs, e o Procurador do Real Convento Dona,ta.rio, regu
le ·as referidas postt,uas, es'fabelecenJo nellas não· ,só 1o valor das penas·, 
mas tambem a fórrna de soas execuções: praticando o mesmo a yespei
to dos damnos que se fazem nos muros, e caldeiras dos Moinhos referi
dos; e executando t1:1do pela maneira que pratiõão os Corregedores -das 
Comarcas nas posturas dos Cfmselhos. · ~ · 

CAPITU .LO XXI. 

· O mesmo Su)!lerintendente ouv~nd0 (i) Procerador do Real 'Co!il'ven
to, determinará em que pr~clios da Rib-eira da ~sseca devem ser. accres
centados os canaviaes, não só para evitar os damnos ·qtle -causa a Ribei
r-a, mas porque delles resultão utilidad_es ae mesmo Reguengo, obrigan-
' do os Possl!lidores dos prédios que assim o execu-tem, im:pO:H.d0-lbes as pe
nas que lhe parecerem justas, as quaes com as das mais Coimas serão 
applicadas á fabrica do Regu engo. E para arreca:d ação do producto das . 
Coimas se fará huma arca de tres chaves, que h uma terá o Almoxarife, 
(:)utra o Escrivão do Reguengo, e outra o Precur-a·dor do Real Conven
to Donata-11io: e o referido prodnc1o não se despendt-'flá em outl'a cousa -
mais que no concertq das Ei3tradaa., Pe:nles { Pe.·flQ;J, e limpeza da fri-
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beira da A sseca. f1nando porém na referida Ribeira seja preciso fazer-se 
alguma limpeza, ou concerto, para o g·asto dos quaes não seja sufficien
te o produclo que .nesse . tempo se achar no Cofre, se fará tinta pelos 
Possuidores dos bens do Reguengo, procedendp para todo o referido nes
te Capitulo approvação do ~uperintendente Geral das Alfa1.-!e'g<ís. 

/ C A P I T U, L O XXII. 

O dito Juiz . da A!fandega, Almoxarite, ouvindo os Possuidores 
do Reguengo, e o Proctirad9r do · Real Convento Donatario, com appro
vattão do Superintendente Geral das Alfandegas, ·do presente prodúcto 
das Coirnas rn'andará fazer duas officinas proprias para serem recolhidos 
o~ gados, que se acharem fazendo damno , nos lugares vedados, cujas 
officinas serão feitas h uma no sitio da Ribeira da Asseca, e outra no si
tiE> das Pedras de E! Rei, no sitio em que parecer mais conveniente. E 
tanto estas obras' coh10 todas .as mais' que se houverem de fazer db pro
duelo da dita fabrica, serão sempre feitas com approvação do dito Su
perintendente, e· f'Xec~.Itàdas as regras, e Regimentos que tenho ordena
do sobre as Minhas Obras Reaes. E para se conhecer o producto da mes
ma fabrica, haverá dentro 'do dito Cofre dous Livros', hum de Receita, 
e outro de Oespeza, rubricados pelo dito Superintendente, para que es
ta pelos termos, que a cada hum dos Livros corres-ponderem , e nelles 
fôr lavrado, tomar annualmente contas, conforme determino no seu Re· 
gimento, sobre as outras ar_recadações de !Winha Fazenda. 

C A P. I T U ·L ó XXIII . . 

A todos os Possuidores , c Moradores do R eguengo, Hortas. , e 
> Moinhos concedo o privilegio de Reguengueiros, conforme a Carta que 

aos ditos foi dada pelo Senho' Rei D. Affonso Quinto; e ·oão serão cons
trangidos a servirem os cargos do Conselho; e serão e~cusos de· Thesou
rarias, e de fazerem vigias, guardas, e darem aquartela~11entos, e go
zarão de todos os privilegias, dos quaes estiverem de posse os Po~suido
res de bens de outros Rêg·uengos , como se aqui fôssem expr:essos. E to
dos os ·que forem contra estes pri v ilegios , serão emprazados pelo dito Juiz 
AlmGxarife, pat·a dentro de quinze dias comparecerem perante o Meu 
Desembargo do Paço a dar a razão porque os cQntravierão. 

f c A p-r TU L ..-0 XXIV. 

De todo o éoti teu do; e de tudo o· tnals que se acha expresso ,nos 
Regimentos de Minha Fa,zenda, Lizirias, e Paús , sobre a culttmi dos 
ditos bens, e mais ordens sobre arrecadações _de Minlra Fazérida, como 
se de cada hum a tjzesse aqui expressa mençfío: Mando, que em tudo, 
e por- tudo se observem; e que o Superintendente Geral das·Aifandegas 
ao Sul .conheça devassamente todos os annos dos transgressores do que 
determino neste Alvará com força de Lei, e mais ordens, e protedacon~ 
tra elles criminaJ,menLe. E o dito Almoxarife observará o conteudo, e o 
mais declarado no Regimento dos Almoxariftis, e ordenações da Fazenda. 
E prohibo ,a todas as m~is Justiças, _ Governos, e empregos da dita Cida~ 
<ie de Tavrra o conhecJmentd de todas as causas, e cousas pertencentes 
ao dito Reguengo, e ó.1ais bens; 

Kkk \2 
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C A P I T U L O XXV. 

O Dito Juiz do Ta.mbo processará quatro Livros, como lhe orde ... 
ne1 na lVJ_in~la Real Reso·lngão de oito de Agosto de mil setecentos oiten
ta e seis: hum para ser depositado no Real Arquivo da Torre do Tom
bo; outro no Conselho da Fazenda; outro no Cartorio do R~al Convento 
Donatario; e outro no Cartorio do Almoxarifado; e em cada hum dos di
tos Livros incorporá o·s exemplares impressos, que deste Alvará com for-
ça de Lei lhe forem remettidos. ) · 

. - Pelo que: Mando á Meza do Meu Desembargo ·do Paçó ; Presi..: 
oen le do Meu Real Erario; Rege dor da Casa da, Supplicação; Consel·ho 
de Minha Real Fazenda, e do Ultramar ·; Meza da Consciencia, e Or
dens ; Governador .da Relac(ão, e Casa do Porto; Senado da Carnara de 
Lii!iboa; e bem assim a todos os Desembargadores, Corregedores , Pro
vedores, Ouvidores, Juizes, Jostiças, e mais Pessoas destes Meus Rei
nos, a quem este Alvará com força de Lei, Fora], e Regimento perten
cer, que o cumprão, e guardem, e fação inteiramente c-umprir' · e guar
dar com inteira, e inviolavel observancia, nãdobstantes quaesquer Leis, 
Regimentos, Foraes, Resoluções, Alvarás, ou Costomes, e Sentenç.as, 
que sejão em contra•rio: por- quanto todos~ e todas, do Meu motu pro
prio, certa sciencia,. Poder Real, Pleno, e Supremo, derogo em fórma 
especifica para este effei to sórnen te, ficando aliás em seu vigor, corno se 
deJles, e delLas fizesse éspecia.l menção, e aqui fôssem incorporadas. E 
ao Doutor ~osé Ricalde Pereira qe Castro do Meu Conselho, e Meu De-

. sembargadór do Paço, e Chancellér Mór destes Reinos; e seus Domí
nios, Ord$no que o faça publicar na Cbancellaria, e registar nos Livros 
della, e ID{lis partes a que pertencer; e que os exemplares delle, sendo 
impressos, 'clebaix:o dê .Meu Sel!o, e s~u sigBal os rehJetta ao Censellío 
de Minl1a Fazenda, aos Meos Prbcuradares Régios da Corôa, e 'Faze o~ 
da, ·e aos Desembargadores Juizes das mesmas; e quatro dos ditos exem
plares os rernetta ao dito Juiz do Tombo, e os mais ás partes a que per~ 
tencetem, e o Original S!3 depositará no Meu Real Arquivo da Torre 
do Tombo-: Dado, e passado na Vi lia das Caldas em I de Junho do an ... , 
no do Nascimento de n0sso Senhor Jesu Christo de 1787. =Com a As
signatura da .Rainha, e a do Ministro. 

Reoist. na Chancellaria Mór da Córte, e Reino no Di-
J / 

· vro das Leis a fol. 81 vers., e impr. na Impressáo 
Regi-a. 

Sendo-Me prese~te, em Requedmento dos Comrnerciantes da Praça da 
Cidad·e do Porto, e me outras Pessoas interessadas na Companhia já fin~ 
da de Perrnarnbuco, e Paraíba, que havendo-se estabelecido n0 anno · 
de a 780 h uma Junta para Liquidar, arrecadar, e repartir os Fundos, 

· e Interesses da dita Compa-nhia 1 não tem havido até o presente effeito 
algum do mesmo Estabelecimentu, porque os Adoaistas se achão ainda ' 
agora sem notiçia do estado dos seus Cabedaes, que dizem haverem-se 

. ' ~ 
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divertido para -ditferentes Negocias, sem consen.ti~ento , nem. appro~ 
\'acào dos Interessados. 

' E Mandando Eu sobre €lsta importante materia ouvir a dita J un
ta da Admin~slração· d0s F~Hldos da referi•da C:bl;IlparJb.ia' Ja o UCI. Rt pu&-. 

· ta, e do Balanço 1 que com ella fez subir á Minha Real Presença , se 
mostra a grande falta <de Cobrança, e Liquidação d·e Contas, que ames
ma Junta tem tido: E porque este Negocio se faz digno da maio.r atten
ção, pelo muito que nelle in te ressa a Fé Pública, fazendo-se já repara
vel a demora, que tem havido, em pr-ejuízo dos Interessados , que na 
boa fé entrarão com os seus Cabedaes ua dita Companhia. Hei por bem 
Determinar, qu~ a sobredita Junta cuide logo: ·Primo; em fazer venda 
de todos os Effe1tos , e Navios da Cornpanbia, e d-e todos os Generos 
pertencentes. á Marinha della, visto que inutilme~te se conserva , evi
tando-se ?es~e modo o prejui.zo que poderá. haver na maior demora, e as· 
despezas mdlspensaveis com a . sua conservação: Secundo; em Liquidar 
as contas de todos os Devedo.res, e de todas, e quaesqner Negociações 
da Companhia, para de tudo se extrahir hum Balanço claro, que seja 
patente a -todos os Interessados, a fim de verem nelle o estado dos seus 
Cabedaes, e se capacita~em da boa Fé, com que quero se proceda: Ter
tio; em evitar todas as despezas superfluas, ·e desnecessar.ias : Quarto; 
em fazer todas as possíveis diligencias pela Cobrança, e Ar~ecadaç~o das 
dividas, fazendo que produza o seu_ eJfe.ito, não só o. Privilegio tle que a 
Companhia gozava, mas tambern todas as outras Providencias; que pa11a 
este effeito, em di\•ersas occasiões Fui · Servida dar; ficando a J.uTJ ta ~:es
ponsavel pela falta, qne houver da. ·sua parte, ou da dos seus Adminis- . 
tradores; devendo representar-me os obstaculos, que embaraçarem as Co
l;>raoças, para Eu os remover, quando assim seja necf:'>ssario , ou para 
dar as mais Providencias, que os casos pedireiD: Quinto; em satisfazer 
promplarnente as dividas passivas da Companhia: Sexto; em ir satisfa
zendo aos Interessados, pelo que fôr apurando, os Interesses, e Capitáes, 
que a cada hum respeitar: Septirno; e finalmente em dispôr as Contas 
de modo, que annúlmente se repita hum Balao~o , para se hir sempre 
fazeudo patente aos Interessados o estado dos seus Cabedaes ; do qual 
Balanqo subirá hum a Cópia á M.uha Real Presença, para que assim Me . 
seja constante se com effeito se c~'-:!!pre invioJave]mente esta lVJinha Real 
Determinação. A mesma J onla que administra os Fundos da Companhia 
Geral de Pernambuco, e Paraíba o tenha assim entendido, e faça exe~ 
cutar, e execute tão inteirarnen.te, corno neste se conlém, sobp.ena do 
Meu Real Dezagrado , e das mais, qne conforme as circu~nstarrcias. , 
resel'vo ao Meu Real Arbítrio. Villa dasCaldas em 5de Junho de1787. 
- Co.m a Rubrica de Sua Magestade. 

Impr. na Offiàna ]}Jm·azzi-ana. 

-'i<-*<.C'*-* 

Ü Guarda Mór da Relação participe a todos os Escrivães da Casa da 
Supplicação, que da data desta em diante, fiquem obrigados a escreve~ 
J:ern nqs Aotos hum termo, por onde "onste o dia, mez: , e anno , em 
que lhe forem preparados com assigna tura, e a levarem-nos na primeira 
conferencia seguinte á Distribuição; ficando tambem , ol;>rigados os Dis-
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tribuidores a examinarem, quando· lhe forem apresentados, se trazem 
o dito termo·, e a distribuírem-nos na. me~ma conferencia; e faltando al
<runs delles ao referido, ficaFá suspenso do seu Officio á minha <Ordem· 
para o que 1iqu: estaRegistadanaRelação. Lisboa 16 deJunho .de 1787: 

Na Supplz'caçáo no L.iv. 20 fol. 24. 

*- *...::n"-* 

E U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará com força -de · Lei . 
virem : Que havendo tomado na Minha Real Consideracão levantar da 
.grande decadenóa a que tem chegado -as Pescaôas destes :k.einos, .e Illi.as 
a;djacentes, e da qual tem resultado consãder.avel detrimento á N a:v~a
ção, e Marinha; e tambem consideravel falta de huma .gr<mde pa.rte da 
subsistencia dos Póvos do continente respectivo a cada huma das referi
das Pescarias, e ainda do interior do Reino; e que a :r..umerosa porção 
de familias , que vivem deste tráfego, o vai desa,mparando, por ach.a.r Ile'l

le a sua ruina, em lugar da utilidade, que por este meio procurava: E 
havendo ·Eu ao mesmop tempo conhecido que os excessivos direitos, con
tribuições, e gabellas, que se achão impostas· sobre o Pescado, ass·im 
fresco, como secco, e salgado, tem sido, e são huma das causas ., que 
tem concorrido para a sobredita decadencia : Querendo Eu animar ·as 
Pescarias destes Reinos , e Ilhas adjacentes de hum m~do., pelo qual não 
só fiquem gozando das mercês ; isenções, e privilegias, que lhes lor·iã.o 
concedidos pelos Senhores Reis Meus Predecessores; mas ta.mbem paTa 

· que delle possa resultar hum vantajoso prog:resso ás mesmas Pescar.ias ., 
e (L Marinha, em beneficio geral da: commodidade, da abunclancia, e d.a 
subsistencia dos Meus Fieis VassalJos : Sou ,Servida ordenar aos ditos res
peitos o seguinte. 

lVIando : Que do· dia da publicação deste Alvará em diante se c!.em 
· livres ele quaesquer direitos, contribuições, e gabellas ( seja qual for a · 
sua natureza) em todos os Portos des'tes Reinos, e Ilhas adjacentes, os . 
Pescados que as pessoas, que os colherf'm , trouxerem para o seu sust-en
to; sem que .nisto intervenha excesso, fraude, ou malícia, que se co
nheça ser tendente a fazer abuso desta liberdade. 

Item : Mando : que pelo tempo de dez annos contados desde G dia 
da mesma publicação deste Alvará, e nos qnaes a e:xperiencia deverá 
mostrar se a utilidade publica corresponde a esta pro:videncia, .para Eu 
a ampliar, modificar, ou alterar, como n ecessario for -, a benefi<;io da. 
mesma pública utilidade, sé não cobrem nos Pórtos das matanças·, e 
Ilhas adjacentes sizas, dizimas velhas , 0unovas, impostos, ou outros di
reitos, e contdbuiç.ões, que estejã.o em observancia, e costume de se re
ceberem, seja qualquer que for o tilulo, ainda o mais authentico, e o 
mais especioso, daquelles . Pescados que se seccarem : Tomando-se, e 
gratuitamente aos Arraes, ou Mestres das embatcações hum a circuns
tanciada entrada das quantidades, e qualidades· dos Pescados, que de
clararem debaixo .. de juram~nto ,, especi1:icando o lug'ar, .a que elles se di
rjgem, para lhes fazerem aquelle beneficio. 

lVIando semelhantemente qne seja livre de todos os referidos direi
tos, pelos mesmos dez · annos acima declarados, todo o Atum salgado, e 
flU O houver si~o peo;;eado nas cost~s do H.eino do Al.gélrve ;_ totlo 0 .Peixe' 
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que das Ilhas adJdce:nte-~ possa vir salgado a este Reii:\o; todo o Peixe 9 
qu_e se pes.car nas costas do_ mesmo Reino, e for salgado; e assim mes
rpq toda a Cavalla, e S~rdinh<:).; á excepçào da,. que se cplher, ou entrar 
P.Q Porto da Cid<J,de de Lisl;loa, ou vier pela sua foz; pore;_ e_ o ~erto eon~ 
sum_o, qu~na dita Cidade t~m a Sardinha em fr~sc_o, fa:t.; tambem certo 
o lucro, que póde resultar desta Pescaria. Com dech;ração porém, de 
qúe, em quanto ao Pei~e salgado neste Reino, só deveL·á ser isento dos 
referidos direito$ aquell~, a que se dá o nome de escalado; e em quanto 
á Sardinha, a que sómeate se chama do tempo, de carzregação, ou empi
lhada, e de nenhum<~:_ sorte a. salpicada:" Praticando-se a r€lspeito · de to
do o Peixe, que se houver de salgar, a mesma fo~·maligade das entra
das nas. Casas Fiscaes, que acima ficao declaradas, para o Peixe que se 
houver de seccar. 

E para se obviar a toda a transgressªo, e fra1.1:de, que se' p~rten
da introduziJ:: Ordeno aos Olfieiaes; ou interessados na Gas_a Fiscal, on
de se houver dado aquella entrada, -que avetiguando, e çonhecendo que 
as ditas Pescarias se nao empregárão no destino, pa~;a que se d.eo a en~ 
trada dellas, e que se VBJldê.rão, e consumírão em fresco, pa.ra logo., ~ 
executimamente arrecadem todos' direitos, que deverião ser pagos- 'nq g.
cto do despacho; além da pena do descaminho, logo que lega.! , e com
petentemente se tenhão julgado as denúncias, que n~st.~s casos ~~ p_e., 
rem, e que ordenQ se possão dfl-r nest;:t especie de çontrav~nç~9 em pú.,. 
blico , ou em segredo : Ordenando outro sim _, que nq caso de ~u.e as _};e""~ 
feridas Pescarias s~jào transport.adas para fóÚI. dos territoriQs da~ Casa.s 
Fiscaes , em que se houver dado a entrada dellas para os r~féridos bene
ficios de se seccarem, ou salgarem, ·sejão as pessoq,s, que houver§m ga
do as sobreditas entrad;:ts, obrigada_s a a,presentar .nas Casas Fisc_aes, em 
que as clerão, certidões dos Esorivãe~ das sizas çlos districtos , a que se 
dirigírão para aquelles bene:ljcjós, pelas quaes conste em como satisfize
rão ao objecto proposto da sua conçlucçào; e isto dentro d~bum mez pe~ 
remptorio, e improrogavel, contado do ~ia, em que hQuverem dado ~ en
trada na respectiva Casa Fiscal; e debaixo das penas acima declaradas, 
que , "lhes poderão ser ~inpostas pelos IQesmos factos da falta da apresen-
iacào das referidas certidões. · 

, Item Mando: Que para s& evitarem os enganos, e perjui?OS qu~ 
se podem seguir da má fé , e da fraude de algu_ps tran;;gressor~s ~Jil de
trünento da. Minha ReQ,l Fa.zenda; e dos mai~ jnteres_sados neste§ dü·ei~ 
tos, e impostos; além· de ficarem os Arrfl,es, e Me§_tre~ das ernl}arçações, 
sendo r"espGmsaveis na.s referidas cireunstancia$ á sab§l;faç;ão de t~dos os 
direitos, e sobreditq.s penas, o fiqliem tam bem sepdo a§> ;mas CQ_m,p.anl]..a,s _. 
ead_a hum per si., e htJm .por to.d.os, e subsidiai··ia.rpente o~ l}_)l"9,PJ."ig>s d9nos 
das emb:arcaçõ.es em stt.as pessoas, .e bens, como quem. 9~ apprbvou pq.
ra trabalharem neHas : . E sendo pCDrém a conj.rave;~~ap prat_ic~qa pelos 
conductores, :ficarão com elles l'esponsaveis os seus socios, e aquellas 
pessoàs, cóntra as qu.áes se' verificª-r e_tue ccmcorrêral), ou derão auxilio, 
favor, oú conselho para· s-emelhantes descaminhos .._ _. ' . 

Item lVfando : Que toçlo o Pescado S<?cco , 91.J $fl.lgado nestes Rei
nos , e Ilhas adjacentes possa ser transportado por terra , ou por agua em 
embarcações nacionaes; sem lhe ser pos~o embaraço algum, e sern_ qu_e 
pague direitos algun§., po!!Lagens , almotaçarias, amostras,_ ou c~ntnbUI
ções , , de qualq11er natureza que el}es sejão; posto que ha.Ja antigo .uso, 
costume , e estilo de se pagarem, ou por sabida, ou entrada, ou consu
mo; porque de todos ( por ·mais especiosos que sejão ). Hei os ditos Pes-
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cados seccos, e salgados por livres , e isentos : Podendo as mesmas em
barcações descarregar livremente nos htgares, a que chegarem, sem qua"" 
lidade alguma de. entrada, sem. ~m~lumento, por .mais insig·nificante ,. e 
ténue que elle aeJa ; e sem obngaçao . de t•ecE)berem a seu bordo guarda 
algum que respeite a este g·enero ~ Ficando sómente obrigadas aos exa
mes , e visitas dos Officiaes das outras arrecadações , para nos casos o·c..:. 
correntes poderem averiguar o qye necessario for para o conhe·cimento 
de descaminhos de outros generos, ou fazen~as, que occultamante tra
gão, ou se animem a trazer. 
· Item Mando : Que todos os Officiaes, ou. Pessoas encarregadas das 

administrações respectivas, que cobrarem, ou pedirem os direitos, con
tribuições, gabellas, impostos, e emolumentos, de que por este Alvará; 
Hei por isento, e livre o refm·ido Pescado secco, e salgado, incorrão nas 
penas de p.agarem em tresdobro ~ favor dos pmjudicados, ou de quem 
os denunciar, o damno que assim · houverem causado, e rio perdimento 
dos Ofiicios que servirem, sendo Proprietarios delles; e do valor dos mes
mos Otlicios, sendo sómente serventuarios; além da inhabilidade perpé
tua, que lhes será declarada, para nunca mais servirem quaesquer ou
tros Oflicios de Justiça; ou de Fazenda. 

Pelo qu~: Marido á Meza do Desembargo do Paço; Presidente 
do .Meu Real Erario ;a Regedor da Casa ·da Supplicação; Conselhos de 
Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Meza da Consciencia, e Ordens; 
Senado da Camara; a todos os Desembargadores, Correg·edores, Ouvi
dores.,.--M'agistrados, . e mais Justiças, e Officiaes, a quem o conhecimen
to deste AlW:trá deva, e haja de pertencer, que o cumprão, guardem , 
fação cumprir, e guardar tão inteira, e inviolavehnente,, como nelle se 
contém, sem interpretação, modificação, dúvida, ou embarg·o algum 

. qualquer que elle seja,. ou cogitar se possa: não obstante quaesquer Leis, 
Ji.,oraes, e Privilegias, ainda que sejão daquelles, que requerem ·expr.es-· 
sa, especifica, e · formal derogação ; porque todas , e todos · derogo·, por 
dever a todos prevalecer a utilidade , e o bem da causa públjca. E ao 
Doutor José Ricalde Pereira de CastrQ, do Meu Conselhp, e Meu De
sembarg·ador do Paço, Chanceller Mór . destes Reinos, e seus Dm:pjnios 
Ordeno .que faça publicar este AlvaFá na Chancellaria, passar por ella, 
e registrar nos livros della a que tocar, remettendo os exemplares delle 
debaixo do meu Sello, e seu sinal a todas as partes , a que se costumãp 
remetter . semelhantes. Leis ; e que será outro sim registrado nas Esta
ções Fiscaes respectivas, para .que se tenha sempre prompto, -e presen
te; e se faça mais xecommendavel a observancia delle tão literal, exa
cta, e cumprida mente, como nelle se contém , e Eu Mando que se cum
pra; e sendo no seu proprio Original remettido ao Meu Rea:l Archivo da 
Torre do 'fombo. Dadó na Villa das Caldas em dezoito de Junho de 1787. 
= Com a A!3signat11ra da Rainha e do Ministro. -

. . . 
R-egist. na Secretarz'a de Estado dos · Negocias do Rei-. 
· no no Livro VII. das Cartas, Alvarás, e Patentes a 

fol. 147., e impr. na Impressão Regia. 
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DONA MARIA, por Graça de Deos, Rainha: de Por' 1gat·, . e des 
Alg{lrves d'aq:uem , e d'além Mar. pm Afl'ica, Senhora de Gumé, e 
da Conquista, Navegação, -e Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, 
e da India , r-x>c. :faço saber aos que esta Minha Carta de Lei virem , 
que constituindo a escolha de livros· bons, e ut~?is a principal parte da 
educação do homem, por apàmder nelles a so1ida, e pura_ doutrina, e 
pura dot!trina, e as suas obrigaçõe~, assim~> Christãs, como Civí.s; e per...:· 
tencendo por esta causa á Igreja sómente o poder de deciara1·, e definir 
o Dog·ma, e a Doutrina, e consequentem_ente o direito de ci:mdemnar os 
livros nocivos, prejudiciaes, ou suspeitosos á ~elig·ião; e aos Princjpes· 
igualmente como ta:es , o de proscrever o:-: . que forem contra.r.ios á socie-' 
dade Civil, e á economia, e constituic es positivas do seu Estado, e :i 
utilidade _, e soceg·o público dos seus v: ssalios; e ainda aos que se oppu
zerem á Religião, e á Doutrina, não só como Protectores da Igreja, e 
dos Sagrados Canones ,_·mas na mesma qualidade de Principes, Senho
res, ~ de Supremos Magis.trados Politicos ,/ e por depender da_ sua -lição 
·a mesma felicidade temporal: Considerando EIRei, Meu Senhor 5 .e Pai, 
que está em gloria, que estes importantíssimos dirt;:itfJs, que por-parte 
·da Igreja os Bispos do Reino, e os Ministros çlo SauLo Offi.cio, e no seu 
Rea:l Nome exerci~avão os Minis~ros da Meza do Desemba1·go do Paço, 
não erão ainda tratados com toda aquella exactidão, que Elle desejava; 
pOTque não cabendo no expediente dos gravíssimos ·neg·ocios das suas ins
pecções V§rem, e examinarem per si mesmos os livros, ' e mais papeis , 
como era necessario, commettião o. exame, e approvação. delles a Cen
sores externos, qu.é regularmente se não int_eressavào como deviào sobre 
o relevantissimo ·objecto ·, que se lhes confiava:- ·Ü mesmó Senhor, além 
de outras muitas sábias, e justíssimas providencias, com que q_uiz oc~ 
correr á honra, e reputação de seus V assallos , tomando' .qa sua Real Con
sidt:ração, _que os gTaves inc0nvenientes, que se havião seg·uido daquelle 
methodo praticado sobre_ o exame , e censura dos liv·i·os , ndo podiào ces
sar, sem que este negocio se commettesse a huma Junta, ou Corpora
ção de homens escolhidos, que em razão do seu Officio vigiassem cuida~ 
dosamente sobre elle: Foi Servido pela sua Lei de 5 de Abri-l de 1768 
crear a Real Meza Censoria: E porque a filta qe_ corréspondencia nil
quelle tempo com a Corte temporal de Roma não consentia pedir-se a 
approvação do Supremo Pastor da Ig-reja Universal, necessaria, e ind!s
pensavel na parte que respeita ao Dogma, e á Doutrina; por cuja: cau-

. sa o mesmo Senhor houve. por bem -crear Censmes natos da Meza 0 Vi
gario Geral do Pàtriarcad~ ,_ ~ hu~ I.p.quisidor d? Santo Officio, propos
to annualmente pelo Inquisidor Geral destes Remos, e .. seus Domínios ~ . 
Conformando-me com os Reaes, e Piissimos sentjmentos de ElRei Meu 
Senhor, e Pai a este respeito, ajudan:â.o as suas sábias intencões ~ a i,ns
tancias Minhas, o Santo Padre PIO VI., ora Prisidente n;t Universal 
Igreja de Deos, delegou no Tribunal, e Ministros, que Eu nomear pa--
1'<1- entende1~e_m_ sobre a permissão, e P!"Ohibição dos livros em l\1eus Rei
nos, e Dommws 7 aquella parte da súa jur.isdicção necessaria ~ seg-u_ndo
as mesmas Pias , e Religiosas intenções de_ ElRei Meu -Senhor, e lVIi
nhas, pela Bulia, qt~e principia: Romanorum J;Jontijicum; dada em Ro
ma aos ~9 de Novembro do anno de 1780 ~ que Mando ao Tribunal exe
cute : E . na sua con~ormidade, para o fim de manter, conserva-r, e de-

. .- . ·LU ·, ~ .. 
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(ender os Sagrados Direitos da Religião, de que sou P.rotedora em l\1eus 
Reinos 

9 
e Domínios, a Lite~tuxa .• , Polícia, e ,Reputação de Meus Vas

sallos, e os Meus Soberanos Direitos, usando nesta parte do SupremG 
Poger temp0ral (, qu~? t0do · Podero~o_ M~~ Gonfiou, dep0is de ouvir opa-· 
recer de muitos Mm1stros doutos, de boa, e sã consciencia, e muito 
versados na sciencia de arp.bos os Direitos: Declarando, e amplian,do a 
sobredita Lei ·de õ dy 1:\.b.ril d€ -1761:1, , Sou . Servida ordenar o seguinte: 

I. Que o Tribunal at~ agora denomin.ado da Real lvleza Censoria se 
denomine d~ hoje em diante Real Meza da Comissáo Ger,al sobr-e o Exa-
me, e Censura dos Livros. · · · 

II. Que se çomponha .de hum. Presídente, oito Deputad0s, hum Se
cretario, ~ mais Officiaes precisos .para a sua deeencia, _e expediente, 
p;:tgos peto ,modo,. que presGreve o H.egimento, que tenho formado para 
o governo do me'smo Tribunal, G qual sgrá Supremo; e o Presidente, 
Deputad_os , ·Secretario, ~ mais Olliciaes delle gozarão das mesmas hon
ras, priv-ilegias,_ e direitos., de_ qQe gozão pelas Minhas Lei.s o Presiden
te, Minist17os, Sécreta-rios, e mais Olliciaes dos outros Tribunaes Su
p~·emos qa Minha Corte. 
~ IIL · ~ Prisidente. ~erá _'hum Ecclesiastico il;üellig·ent~, sabiõ, de gran

de auq1ond'Bde, rzelo, e VIrtude , e ta;}, que po~sa desem penbar a gran
de confianc~a, que delle faço, para bem servir e seu Officio, segundo 
cuml)re ao serviço de Deos, e Meu. . . , 

IV:. Logo que for por 1\~im nomeado, se~â ob1·igado a pôr em execu
ção tudo quanto recommenda a sobr~dita Bulla: Romanorum Pontijicum, · 
para assim exercitar o seu emprego, tan.to que houv~r j urado nas mães 
do Chancelier Mór do Reino satisfazer com fidelidade, e diligencia as , 
O.brigações do seu càrgo. 

V. Os oito Deputados . serão igualmente nomeados por Mim: E de
~endo ser todos d~ potoria literatura, e illibados costumes, . conhecida 
prudencia' e cheios de numa total imparcialidade' de hu:rn g·rande amor 
da. Justiça, e de hmn ardentissimo zelo do augmen.to da Religião, e do 
bem da ,Pa,tria, ser ao de ditferentes profissões, e estados, com tanto que 
quatro clelles sejão sempre Theologos, tirades todos, de modo .ordinario, 
dos Ministros do Meq Conselho, e doí:> Meu.s Tribunaes ~ e <!le ambas as 
Ordens do Clero Se.cular, e Regular f~os Meus Reinos, e. Domínios, que 
sejàQ Doutores, Lentes, ou Oppositores ás Cadeiras da Universidade de 
Co-i.ml;>m; ou que pelo menos tenhão exercido o Magisterio nas suas res
pectiv-as _Ordens : E -ainda que nas materias relativas ao Exame, e Cen
sura «ào')ltrinal dos livros, e is penas Ca.nonicas, que este Tribunal po
derá impôr, devffo sómente ter voto os l\1istros Ecclesiasticos , a hum 
dos quaes, ordenado de ordens Sacras , que be~ lhe parecer , designará. 
o Ca1:dial Patriarca para fazer as suas vezes no mesrnB Tribunal, nos ou
tros negocias com tudo, que este oomprehende debai~o da sua inspec
ção, terãQ igualmente voto todos os Ministros, de que elle for compos
to. Cada hum dos Deputados tirará .sua Carta, que passar-á pela Chan
·çellaria; e todos jm·arào perante o Me11 Chanceller Mór de bem cumpri
r.em 09 seus em pregos : Exc~ptuo 1, porém , desta regra aq.ueUes Deputa
do§, - qu~ estiverem ·em actual sérviço na Real Meza.Censoria, a. quem 
4,ouv,er por ,bem nomear para servirem no novo :rribunal dq. Real Meza 
d~( Çomnrissão Geral sobre o Ex<uue, e Censura dos livros, por Decreto 
]Y,{~m; qs quaes ·emYirtud~ deste, e dojm:amento, quej[~ derão, sempre
.cis~() d~ nova Cq,rtg. ~ tGmaFão a sua posse, e te1;ào exercício; e para se 
l.lw_s fa~e.r ass?Q.t!pnento do HQV_0 . or lenado, e o ireceJverem, se pQrçl'.o aª 
necessarias Aposiillas nas~ Cartas que já -tem. 
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"': V1. , ~~ Sec11e1f-c~,tio, ·que hóuv~l' , de h~mea~ pará_ servir o Tribunal ; de'" 
Verá ser ,Pe;;soa de mujta probidade, 1~telhgenc1a, e s~gredo: E log~0 
que J:ritaJLa _sua Carta, e houver tomado JUramentor de saLlsfazet cóttl CUl-' 

dado ~ · e diJige11cia. as obrigações do seu Officio, o ~residente lhe dará 
po§se -, p,oré.Jil sendo Eu Servida nomear para este Empr.ego o actual. Se~ 
cJ;etai ic;>_, ) la Real Meza Ce~1soria, se observari oJ nesme> que fica . .dito a 
respeito cl(')s Deput(!dos-.. . . , ' . . _ . . . 

YII.. Ó P.residente terá o pámerro.lugat; e asse'hÜ!> no -Tribunal; ê 
o principal · direito de ptopôr as cousa:s, e negoGios <da sua iríspecção; 
Presidir~;com voto de qualidade a todas as ·ConfetenGias, e p0de1·á con
vocar oJ;l Ministros e:x:traordinariamente nos dias, ·e occasiões etn q_ue a. 
neces_;;ülade _Q pedir : Fará eonsultar-Me os easos mais graves que occor
rerem, _quÇtndo assim for conveniente: E . na sua falta, e. impedimento 
presidirá· ~m ~ seu luga:r ,o Deputado nui.is antigo emtre os Eecles~a·stioos·. 

VIIL O :principal officio do Tribu ·al será o Exame, e Censura dos 
Livros , Estampas, e. de todos os pap is , qm~ houverem de se imprimir , 
estampar,- e corr~r impressos, tanto dos que j~ se aehão introduzidos nes-: 
tes Reinos , e seu !:i Domínios , eomo dos que nell€s entrarem de novo) ou 
seja pelofJ portos .de mar; ou pelas raias ~eGcas -,. permittindo os que jul .... 
gar bons; e prohibindo os nocivos, ou suspeitosos ; assim . á Religião, CO"

mo ao Estado, não só com as penas espirituaes proprias do supremo· po-. 
der da Ig_reja; mas com as temporaes de prizão ~ degredo., multas pecu'" 
niarias, como Tribunal Regia; e pol' participação da Minha Real Juris .. 
dicção, _no que muito encarrego aos Ministros delle suas consciencias, 

IX. E porque com a. Instituiçãq; e Erecção deste Tribunal deve ces"" 
~ar por virtude da sobredita Bulla a jurisdicçào des J.VIinistros do Sant(} 
Offi.cio da Inquisição d.os _Meus Reinos; e Domínios; que em razão do 
seu mi:qisterio, e com Beneplacito dos Senhores Reis Meus Antecesso-
res censuravão os livros na parte p1'incipalmente respectiva á Fé, á Mo:.. 
ral, .e bons costumes; Mando~ que o não fação de hoje em diante, e que 
este Direito seja pl'ivativo do Tribunal da Real Meza da .Oommissão Ge~ 
1·al sobre o Exame , e Censura dos livros , que Sou Servida como erear , 

, e fundar de novo por esta Minha Carta de Lei FundamentaL . 
X . E por quanto aos Bispos; cada hum na sua Diocese; e Territo

rio, compete o poder dado pol' Clrristo Senhor nosso, para apascentar as 
ovelhas , que lhes farão confiadas com o pasto salutifero ; de que neêes
sitão, e o Direito ü1sepaxavel da razão _do Episcopado , de plantar; Cor
rigir , prónibir ( ao modo sem pl'e da Igreja) o que lhes for nocivo , e de 
alguma ~orte puder perjudicar á verdade da Religião; e á santidade da 
Doutrina~ e por conseque:t;1da a j urisdicção de eondemnar as livros máos 
em que se cóntiverem maximas errada_s, reprovadas, e contrarias ao qu~ 
manda, e ensina a Igreja_ nossa Mài' Vara fazer cessar todas as dúvidas. 
que §e possão offerecer em qualquer tempo sob1'e a authoridade dos Bis~ 
pos , e d!i!ste novo Tribunal : Declaro , que não he da Minha Real Inten"" 
ç~o, assim_ como nunca ~oi da de Meu Aug·ust? ~ai; e Senhor, que es-
~a ~m. gl?na 1 que aos BI.spos .?'esta parte se d1mmua causa alguma da 
JUnsdlcçao, que pol' Chnsto Senhor nosso; e pela Igreja lhes foi dada : ' 
E Mando que usem della em todos os casos; e em toda a sua e:xüm~ào ,_ 
e lhes prometto, como Filha obediente , e devota da Igreja; o Meu Real ., 
e Poderoso Auxilio para o seu livre uso, e e:xercicio. 

XI : . ~orém como ?s. mesmos Bispo~, Gomo_ tae~ 1 ~ão tem poder pata 
penmttlrem, ou proh1bnem; que os hvros se 1mpnmao, e carrão . e pa-
ra estabeleceJem penas temporaes ~ ma.s sim; e tão sómente para 'censu-. 

LU 2 · · 
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.rarení ,,:e decfararém a Hol!ltrina .: Mélindo peios -jmtos motiV:'os ·, 'éfue .~erão 
;eausa á : cr~a,ç,ão .deste {if.ribulilaL, · cpre .a Ji>~rm)ssãre, rapj:n:ovaçao~, ~e~ro'lli
·hJ.C.ào.,dos lli'V;Tos., .e quaesqnier ·otitrós ~ papeis, sejla p.r.ilvàitiva ;da .!l;llh-i.nspec .... 
J;ã~, e que roR Bispos nesta parte .. se .não intrarnettãré : Ql!íandó· por~ri!l a
-charem: )que nos. useus Bispad0s cor-rem ·alguns livros m~os , .e; p--e.rig·oses 
..!po.dem :, ~eid:e.."1_€nken:u•..a.:1?ào .cl.o .seu jA.:I.to; te Sagralilo .M.i,taisterio, 1~ensurar~ 
e. sendo ne~~ssario, fazer o s~u O~cio ao m~s1:n0 'Fribunal, ;··para }m;h:(.: 

· ili>Ir ql!te 1corrao ., te' .dam-as proncl.enc1as necessaroas, o cp!le mu1bo lhes re-
commendo; ou recor.r.érem a Mim immccliatamente. · ·· · 

XIL :E :para ·.que tambe.m em m.enh"'!.lm tempo possa ltaver jtú~idas a 
.omtr~ . qualquei.· respeã.lto, sobre . a autl110rida:de d.este ''Xribmnal .nas Inaterias 
.cla JSUa JÍ;nspec.ção .: Mando, '<qme elle-tenllua jaJ!iscli:cÇao-: ifnéi'5atini, re· e:x:<:du-

b a so .. lím~ t0dos , os Veudetl@res, ol1r .Mercadores de l~vtos ; 'E§tampaGlo~ 
res, L .Í!'Yir.ei-1:C>;s, e Impnessores·; sobr~ . t?clas as Orfifie,i•tl~s de~ I~ prensas, e 
:Est ampas,Jojns., e arma~eNs de .. qtlaesquer d~Ds~obredlltes · ; sobre todas as 
;Liv.1·a:rias. des Meus .Re•iilil.os , 1e Dnminios , publi~asL, -e privaUás , ou se~ 
jão de Oommunidades ;. -e lCqrp@raç.ões-, ou de !ij_Ua~sqtter Péssoas~a~·ticula
res, para que ..nellas se :não impTimão, ou reirnprirn ã:o, '€Stampem, rete
.nhão , ou jelil.cadernem , v..endão ; ou .cl.ellas se d.iyulguem , -ou espá1hem em 
.púb.!.ico., por qualq'l\er .titulo que· possa haver,· Livros, lQ:bras; Estampas, 
.;>Jl l?ap~is, ·por minüpos <!J.Ue sejãlq, qme não houv..erem &ido ex;aminaâos, 
-e appr.oy_ados pelo mesmo Trib;unal 5 ou que por elle tenhão si-d'ô p~ohibi-
-dos sem permjssão sua: E poderá ünpôr aos dosobeclientes não só as pe-
nas .. esperituaes ·de suspensão, initerdicto, e excommunhão, para que o 
a:.l!lthorãsou. :a: B.uJla d0 Sant~ssi.mo Had!te ii?IO VI. ;aJcancada a I-nstancias 
J.\llin'has, mas tamb)em as terriporae$ .€te yrizão, degredo·, e oú·tl~as '; reg u
Jando-.se neste caso . .em indo pelos .Sag'rados Canones , ftlinhas Ordena
.ções, e pela Lei de 5 de Abril de-1768, que Hei por bem confirmar em 
.tudo,. que não for .. contrario a esta M iNha Carta. de ~ei. 
:. XIU. Se pelas Sagi·adas Congregações· do• lndex , ou da lnquisiçã.o 
.de Roma, forem concedidas licenças a alguns elos Meus Vassallos para 
t~1:em, ~ou ~erem livros prohibidos : . Ordeno ) que não tenhão e'ffeito sem 
serem apres.entadas ao novo Tribunal-da Real M·eza .da Commissão Ge
l·ai ·, . na eonfonnidacle da Bui.la .ele Sua Santidade, para constàr da -yer
pacl.e das alle,g·açõ·~s, e da iclon:eiclade -'los Impetran-tes·; e os que as im
p etrarem , OJ.l dellas usarem clandestinamente, terão as .mesmas penas, 
.que por M inhas Leis são impostas aos que em Roma requererem contra 
.~s graças concedidas ao seu Rei ., e Senhor. · 
, . XIV. Para melhor se conseguir o fim proposto no ·estabelecimento 
deste Tribunal, sempre que o julgar· conveniente, visitará por algum dos 
Deputados, ou mandará visitar por qualquer dos Meus Ministros ( pas
sandp-lhes para isso as ordens competentes ) todas as referidas Livrarias 
das Communidades, .e Pessoas particulares, e -as ditas Officinas de Im
pressões, lojas, ·casas, e armazens de Livreiros, Vendedores, e IHerca
.dores de livros, e mandar:i dar-lhes busca; e da mesma sorte a qualquer 
outra casa, e lugar suspeito, e indicado de Impressão, ou retenção de 
livros, ·que não forem approvados. 
XV~ A todos os- Administradores, Juizes, Officiaes de Alfandegas , 

e. C~sas de Despacho, aonde chegarem livros, ou qaaesquer papeis im
pressos, e Estampas, ou estas hajão de pertencer, ou não aos mesmos 
livros_, que venhão de fóra, ou ainda de dentro destes Reinos, ou por 
t~rra : Ordeno, que fação nelles apprehensão , e sequestro ; e não os en
.txÇ)gªrão .ás Partes. a quem pertencerem, sem que apresentem Despacho 
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do soor~tilito "frilYim'ál' ;S'ohpéna <te S}t~pensâ!o dds· slrus>pe§iJe'~,tíiPos ·OO.t 
cios, e-da Minha Real ·I®digfiação. , , 'l,'. ~· · 1 ·- .: , "' • •• 

XV[ C0'P]o ·por •esta Minha Ca:rta d~ Lei1·filYa:-3'efo~·ª'dw aí Oràen~.fi~é 
no 'Fittl'<1l'' l o~: de> Livr<D V. tendo o noto· lir<ibana:.I ')ia .JR.~wh M~'ia da-Géín:t 
mi:ssão .Getal -t0<la: r a ·Íríspe'cq;<ii€>1 sohl.rgr ãl ãtp}i>r(;5-V-~dàõt9 . • /5 r~piM'·ãjÇ~& dtt~l J:p 
vrgs., -c[l!H~ houverem tde_ se jmpril'nir, tarrtõ ,.pel;. que ~est>~ita;. Lá•·ab!th~i 
dade àa Igveja, c0mo" ao Meu 'Supl'e'ltlo Pocl.ev: G!u-eY(li·; e rMãndb·~1 tf.liª 
de .hoje :em d·iante s~iãa expedidos por '€1Ste:mésmo .... 'F-.J:iburial ' bs pr4v·W& 
gios, (i_JUe Eq fl@l' Sel'vida concedér:, para se •I1àl0 imprimtre1i.Rf·I~~fus}, ·J:e 
que pm~ elle tambem ts(ilja p>'ósta~ a taixa · ~ , ~oth~~ G>s'-'<11:lf(l5 ' hbuVl~i'E:§tnr·R~ ê~f 
rer impressos nos Meus Reinos, e Domi>D~ios ,•·sé!h .tthnbaYgo e1e: qlftilqyel' 
Lei' Dec~·êto' OH. AJvará em contrario' que n~stá: '~Pté H é-i pG>l· a i ro
gadG>s, corno fle de Gada hum delles fizesse especial Jmertr;'âo. . • ·.• ~ : 
· XVII : Sendo a AclminisLração ,c. e Direcção· dtis 1Estudé!>s 'da& "'E'seGll{~ 

1\rlenores destes 1Reinos, e s!i!us D t>mh ins, e d:'0' Rea;t CoUélgit9 d6s·· No-' 
bres, hum d?s relevantes objectos , . ie s,ue estava. ~nGal~tég-ád'à ~a~ Real 
M e21a Censoria desde a da;ta, e pubhc,açao do Alvara de 4 de J,un.lrrêf1dê 
1771: Mando, que o novo 'Tribunal da Real Me~à d~- e01nmissão Garàl 
f?Obre o E~arne· , e Censm-ra dos livros, continue assim, 'e · do ·íííesm 0 .m.g
do na mesma importante inspeccão', ·e que rrella:· sf:! sirva 'âó mesm'ó · Se-~ 
eretal!io que Eu houver nomeado para a Censura : E porque sob:t~ La.Í'e
forma, progresso , ~ e adiantamento dos. mesmos Estii~o~, ElRei. M~ •8~ 
:nhiDl', e Pai deo muitas, e sábias ptovidenóas-; ·ein.stí!tJ,-cções: :· J1»rb <rur an:.. 
do imitallo, e mostrar aos Meus Vassallos o mesrnc; romof ás $eii:mdas ~~ 
eonnexas em todos os tempos com · a felicidade, pod~r, e reputá4ãG>< ·-do 
Estado : Ordeno , que o Tribunal examinando com a ·madureza;· e c-iru 
eumspecção devida as •c:litas instrucções, e mai~ providencias, ·adres'.:. 
tando' ou diminuindo @ que entender,~ e tiver mostrado o· tempo' é- à 
experiencia ser acertado , Me proponha , e faça consúlt.'lr o que cenvi€}~ 
para Eu resolver o que Me parecer justo, e proporcionado a bem do pm-
gresso, e adiantamento dos mesmos Estudos. -

XVIII. ConsideTando Eu que a m.esma Direcção d~s .Escolas tem 4ú1-
ma necessaria combinação . com a administração da Cdllecta ~o Suhsidi@ 
Literario, estabelecido para a s .1stentação dos Mestres, e Professores~ 
que hurna, e outra não podem su~sistir sem mutua, e con~'Í.nua corres
pondencia, que a diuturna experiencia tem mostrado ser diffiéJl ,de pra
ticar separaGlamente : Supprimindo a Junta da ArreGadaç-ãd, e Distribui-

. ção da Collecta do Subsidio Literario, creada pelo Alvará de ro de No-
vembro de 177~ , que Quero fique - em seu inteiro vigor ; e observancia 
em tudo o que não for contrario ao que determino nesta Carta de Lei : 
Ordeno , que o Tribunal da Real Meza da Commissã€> Geral sobréi ~· Exa-
me , e Censura dos livros faça em tudo as suas vezes·. . . · 

XIX . E sendo indispensavelmente precisa a cons'ervacão d'a- Conta
doria, e da Thesouraria para a arrecadação, e distfibuic'ão ' da mesma 
Collecta: Quero, e Mando, que huma, e outr'a fi·quem s~bsístindo de 
baixo da inspecção do sobredito Tribunal, ao qual devérão r·es-pondei· com 
as informações que lhe forem necessa,rias nos c'asos occmrentes·; recenB.e
cendo juntamente como Superior o Deputado Inspectt>:r;, a qNem elle tri
ennalmente nomear, que deverá sempre ser hum dos seus Ministt·es·i.Iiais 
perito em contas. 

XX. Para que em nenhum tempo possa servir d.e repare óeeur.ar-se o 
mesmo Escrivão dei Thesoureiro Geral do Subsidio Litteratio, e cl.os or"' 
denados dos Professores no officio de Contador: Ordeno, ~l:le esfies Em-:'. 



ptegos.·Ae),hoje. em di:ant~ não ·estejão ·em hum· s6 }ndi\ i duo; e Determi
no que além 'do dito Escrivão'· e Thftsoure~ro h_aja bu{ll Contador, que 
~enha á seu carge a -.Coatadoria; a .qoa:l, ·assim como .. tambem a Thesou
rarict., ·sevão djrjgülas pelas ,oe>vas Jnst-rucç.ões, e Regimento, q,u'~1 tenhq_ 
c~r:d~nado _p.arã as disposições· te.ndentes. á bóa atrecadação , e dlstribui
.ção ga;;m~s:ma· Colleota, , e qQe .. çom ~stá Minha Carla .de·,Lei baixão as
fl!gn~das. pelo V~sconde de Villa N.0v.a da 'Gerveira .,, ·do Mem ConselhiD, 
e Me!l. J.Yljnjst·ra,- e .Secretario de Estado dos N eg0cit>s do Reino: Fican, 
~o com .tud.0 em s~u· intei-ro vigor, e observancia naquella parte, em q_ue 

. lhes nãorforern oppostas, as In~trucções por onde se tem regulado desde 
'()_ !JS(ab~]e_cimento deste Subsidio. r . • • ~ 
- ~ -',N.X.I ... , O Uesembªligador Procúrador da Min·ha Corôa será ouvido nas 

· materias da .Inspecção âo Tribunal todas as vezes que _el·Jas disserem al
g-um respei:to. a.os Direit'os, e Regalias da mesma R~al Corôa ; e deverá' 
jnterp.ô.s o ,se_u offi~io, ou· ver.balmente indo ao Tribunal , no qual terá 
'assent~ _ç~_~0··nos Tribu•naes, ou p')r escrito; não só a respeito dos livros, 
e _ p.!l_peis sediciosos; offensivos da~1uelles , e do socego, e paz pública, 
mas ta_llJb.ern dos que forem contrarias, e perigosos á UeJigião , e á pu
r~za. !Ias costumes , " d~~;que tanto depende a felicidade temporal, para 
et(eito de ~serem c_ensurados, e prohibidos. · 
- XXIJ. - tJ)s clias destinados para as Sessões rlo Tribunal se·rão as se
guncl.as, e quintas feiras de tarde, rião sendo feriadas; e sendo"'o , nas, 
sext~s feiras proximas seguintes; entrando-se no despacho ás duas horas. 
de inverno, e ás tres de verão, e durará por tempo de tres horas. 

XXUI. , Terá .este Tribunal jurisdicção Civil, e Criminal pam tudo 
o· que fôr concernente ,ás matedas da sua inspecção; expedindo no Meu 
Real Norn_e Provisões, Portarias, e todos os mais Despachos, que cos
tumão .sabir dos outros Tribunaes Supremos de Minha Cqrte, que todos 
qs l\1j. nis~I:_os, Qfficiaes de Justiça, e Pessoas; a quem forem dirigidas. 
as sobn:lditàs ordens, serão obrigadas a cumprir o conte1.ído nellas debai
xo das penas de emprazamentos, suspensões, e das mais que se julga
rem ,cqmpetenles < E nenhum Magistrado dos Meus Reínos, e Domínios 
poderá julgar~se corrente paFa requerer Despachos sem apresentar cer-
1idões do Secr.e~ario do sobredit~ Tribu,al, expedidas por seus Despa
chos- por. onde conste que em to_das as Repartlições cumprio as Provisões, 
Ordens, e Despachos, que por elle lhes farão expedidos. 
_ _Pelo que: Mando á Meza do Dese.mbargo do Paço ; Inquisidor 
Geral dos Meus Reinos, e Domínios ; Real Meza da .Cornmissão Geral 
sobre o Exame, .e Censura dos livros; Conselhos da Mi.nha Real Fazen
da, e do Ultramar; Regedor da Casa da Supplicação ; Presidente do 
l\1eu Re_a} Erario; M eza da Consciencia, e Otdens ; R e I ação ·, e Casa 
do Porto; SPnado da Camara ; Reformador Reitor da Universidade de 
Coi_mbra; Vice-Rei, Governadores , e Capitães Generaes de todos os 
Meus Domínios U ltramarinos, e Ilhas Adjacentes, Corregedores, Pro-

. vedo~~s, Ouvidores, Juizes, Justiças; e mais Pessoas dos Meus Reinos:, 
e Senhorios, a quem o conhecimento desta pertencer, que a cumprãn, 
guardem, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente , como nella se 
con.tém, sem dúvida, ou embargo algum, não obstantes quaesquer Leis,. 
Ordenações_, Privilegias, Regimentos, Decretos, A lvarás, Disposições, 
Provisões, Costumes, ou Estilos contra dos, que todas, e todos para es
te effeito sómente Hei por derogados, como se de todos; e de cada hum 
delles fizesse especial, e expressa mP.nção, ficando aliás em seu vigor. 

· E ao Desembargador do Paço José Ricalde Pereira de Castro , do lVleu:. 

' 
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.Conselho, e Chance]Jér Mck do Reino_, Man.do que a :f-aç~ prrblicar na 
Cbancellaria, e que della se remettão exemplares a todos os :Tribuflaes, 
Ca·beças de Comarcas, e Vil1as destes Reinos, -e seus Domínios, regis
·tando-se em todos os lugares, aonde se costumão reg.ist~r semel~antes 
Lejs, e r.em~ttendo-se o Original para a Torre do Tombo. Dada 11a Vil
la das Caldas aos 21 dias do mez de Junho do Anna do Nascimento de 
Nosso Selilbor Jesu Christo de 1787. (J) = Cem a Assignalura da Rai- . 
nha com Gu~rda, e a do Ministro·. · · · . . 

. ( 

Regist. na Secre.tatia de Estado dos Negocias do Rei
no no Livro I. ' da Real Meza da Com missão Geral 
s_obre o Exame , e Cer11su;a dos livros a fol. l. , e 
impr. na Impressão Régia . 

EU A RAINHA Façq s~ber aos que este Alvará com força de Lei 
virem: Que havendo-se conqecido por hUIÍia successiva experiencia, que 
o Impmsto ' do Subsidio Litterarío, estabelecido por ElRei Meu Senhor, 
e Pai, que €stá em Gloria, pela Lei ae dez de N'ovembro de ·mil sete- . 
.cento~ setenta e clous, para ser appl·icado ao El'lsi.flo P1iblico ·.da Moci
dade destes Reinos·; e seus Domínios, tem na p~áüca alguns ioconvenieri
tes, e contém al-g umas desigualdades, qúe ·só a mesma experiencia, e o 
trflto do tempo podião dar a conhecer : Pois que consistindo o referido 
I mposto nestes Rein.os, e Ilhas Adjacentes, em hum real de cada cana
-da' de Vinho;· em quatro réis de cada cl:l.nada de Agua ardente ·; e cento 
e Sf3ssenta réis p0r cada pipa de Vinagre~ na America, e Africa em hum 
reál de cada arratel de carne; e nas mesmas partes, e n'.a Asia dez réis 
em canada de Agua .ardente, das que se fabricão nas terras dos refed
dos Dominios; ba nas quotas sobreditas ·.algumas desig.uaidades, de que 
tem resultado abusos, que se devem atalhar: Re,cluzindo o referido 1m
posto áquella maiot· igualdade, _ ue podem admittir os que tem semelhan
te natureza ; para que a arreca"d? ção clell€ se faça mais exacta ; se des
terrem <J.!guns abusos introduzidos na mesmélc arrecadação ; e se haja rle 
conserv.ar, e prover de novo, onde convíer o número de Mestres- , ,e de 
Professores dos Estndos JnetJOres em be·nencio públicg , e partiéolar dos 
n1eos fieis. VassaJ.Jos : Sou servi-da declarar , e rnõdificar a sobredita Lei 
.nã maoejra seguürt.e. 

I. Mando: Q.ue da publicação deste Alvará em diante fiquem izen
t?s. os ~ovos _destes Reinos; e I-lhas Adjac_entes da contribuição do Sub
sidlO L1tera~19 _ da Agoa ardente; e do Vmagre, que extrahirem; e . .fi
zerem do Vmho ; porque a mudança ; e ' nova •preparação deste generCi> 
os não deve obrigar a que paguem segunda vez este Imposto: E ordeno 
Qutrosim, que em Ioga-r da Colleéta, que até agora se cobr.ava dos Vz·· 
nhos Verdes, paguem os Collectados, que tiverem prodncçôes deste ge- · 
:Ilel'o, o. unico Imposto de cento e vinte réis por pipa: não sendo justo 
que á v1sta da grande differença do valor que ha d0s VinhGs Ver..des 80s 

--------------. ·------------~~ 
(1.) Vid. o Alvará de 2'2 de Agosto de 17'91, a Leí de 17 de Dezembro de 1794, 

Alvará deBO de_Julho de 1795, e Decretos de ·1~ de Júnho de 18!23 , e de 6 de Mar-· 
ço de 18~4. 



.456 '}78'7 
/ . . . . . ~ 

. Maduros se cobre o mesmo Subsidio de huns, e de oi!.Lros: Bem enten-
dido, que em não chegando a pipa, pagará cinco réis por . almude. 

·. 11. Item. Mando: Que nestes Reinos, e Ilhas Adjacentes cbhtri-bua 
·· para o_ Subsidio Litterar~o o Vinagre, e ~gua ardenle, que não .forerp 
· extraludos do mesmo VInho; pagando-se, e · observando-se, a respeito 
'destes gene.ros, o que se acha estabelecido pel·os paragrafos Segundo, e 

· Terceiro •«ila sobredita Lei de dez de Novembro de mil setecentos seten-
. ta e dous. . 

IH. Item. M.ando: Que_ pelo que respeitá aos Dominios Ultramarinos 
se observe o que na sobt·edita Carta de Lei está determinado. 

IV .. Item. Mando: Que todos os Legados; ou Pensões, que se tive
rem deixado, e da~ ui em diante se deixarem pará supprir as dt>speza~ 

. dos Estu~os, e que . se não acharem reduzidos por legitima authoridade, 
e p~der, se entreguem nos Cofres da A rrecada(;ão da Collecta do Sub
sidio_ Litterario: a cujo :Em os Ad1 inistrador'es, e 'fes;t amenteiros, assim 
p•íbhcos, como particulares; devE . ,~manifestar no Juizo , .onde se fizer 
a di ta arrecadação, a irnpor'tancia dos ditos LI" gados, ou Pensões; e nel
]e entreg,ar as suas sommas no fim de cada anno pai·a com o mais rendi-
mento se . lhes dar -a devida, e competente applicação. · 

V . . .Jtem. Mando: Que nos tempos , em que· os sobreditos generos,_ 
de que se h a. de extrahir a Collecta Litteraria, esti ~verem recolhidos nas 
adegas, ou casas em ' que se acharem, sejão os Donos delles ob'rigados a 
rnanifestallas, sem malici~~ ou dóle, perante· os Ju-iz.es respectivos, que 

. farão descrever ·estes manifestos, e os de que tl'ata o paragrafo antece
dente, em Livros· distinctos; pl'aÜcando se no expediente desta arreca
dação o qu~ lhes fôr determinado· p·or. lnstrucções da Real MPza da Com'

. ' ··missão Geral sobre o Exame, e· Censura dos Livró's, á qual pela Minha 
Carta de Lei de vinte e hum de Junho do presente anno fi'cou perten-
cendo a an·ecadação, e adnlinistração deste rendimento. . 

VI. Item. l\1ando: Que no acto, em que se fizer qualquer manifesto~ 
o ~scrivão, que lavrar o Termo, passará h uma Certidão ·, ou Bilhete, 
por elle assignado, ern que tamhern declarará as forças tio Termo que la

· ·vrou, e se entregará ao Manifestante, para servir a todo o tempo_ de pro-
. v a ao mesmo manifesto. 1 

V li. Itún. . Mando: Que os respecti•ros J uizPs cumprão, como devem, 
assim . corno os Manifestantes, tudo quanto lhe.s fica determinado, debai
xo das penas, contra os primeiros, da suspensão dos SAUS lugares até mi- . 
nha mercê, nos casos, em que por omissão, ou negligencia prejüdica
.rem o rendimento .da Collecta Litteraria; ((contra os segundos, do per
dimento dos generos, que occultárão ao Manifesto, ou çom o equivalen-\ 
-te delles, em todo, e qualquer .tempo em que seprovar odólo. Nasmes- . 
mas penas incorrerão aquelles, que rnanifestarem Vinho Verde e~ lugar 
do Vinho Maduro movidos do interesse que lhes resulta de ser menor 
o Imposto, gtié vai' determinado para os · V2"nhos Verdes. E i,gualinente 
serão punidos o.s Testamenteiros, e os Administradores com o tresdobro 
dos Legados, ou_. Pensões, que sendo applicados para as d'espezas dosEs-
tadi;ls; os occultarem ao devido Man ifesto. . 

V J H. Item. Mando: Que as Denúncias, que se derem em bPne'flcio 
da Fazenda ·de Subsidio Litterario contra os ·que de1inquirem n9s seus . 

. . manifestos em prejuízo püblico, se tomem em segredó, sem já mais se 
declarar 1quem farão os Denunciantes; ficanâo a arbítrio destes darem 

., Denúncia do gehero, ou Legado oceultado em h uma Cidade, ou \~ii
Ia, no Juizo, e Escritorid de outra; passando-se a este fin1 os Officw~ 

I 
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necessarios para a apprehensão do que se denunciou, ou do equivalente 
delle; com tanto que a diligen·cia seja feita peJos Officiaes do lug{lr, on
de se achar o .genero , .. ou Legado, que foi denunciado. E outrosim: Or~ 
deno, que o producto do s~questro, depois de liquidado, se divida em 
tres .partes iguaes ; a saber: huma para ·o Escrivão das Sizas, que to
mou a Denúncia; outra para a pessoa, que deo a mesma Denúncia ; e 
a outra parte para as despezas, que se devem fazer pelo Cofre do Sub
sidio Litterario. 

IX. Nesta. maneira Hei por decla~:ada, modificada, e reformada a so
bredita Lei de dez de Novembro de mil setecentos setenta e dous , na 
parte sómente ' em ·que vai alterada, ficando em/ tudo o mais na suaob
servancia, e vigor. 

· Pelo que: Mando á l\'Jeza do Desembargo do Paço; Presidente .' 
do Meu Real Erario. ; aeal ).VJeza da Com missão Geral sobre o Éxame, 
e Censura dos Livros; Conselhos da l'jinba Real Fazenda, e do Ultra
mar; Meza da Consciencia ., e Orden ; Regedor da Casa da Supplica
ção; Goveruador da Relação, e CaJa do Porto , ou quem seu lugar 
servir; Senado d.1 Camara; . Vice -Reis, e Capitães Generaes dos .Meus 
Domínios Ul traminos ; Ilhas dos Açor~s, e da Madeira ; e bem assim 
a todos os Desembargadores , Provedores , Corregedores, Ouvidores, 
Juizes , Justiças , e n1ais Pessoas destes Meus Reinos, e Domínios, a 
quem o conhecimento cl.este Alvará houver de pertencer, .que o cum; 
prão , guardem , fa!(àO cqmprir , e guardar tão inteira, e inviolavel
mente , como n~elle se contém, sem dúvida, ou embargo algum , qual
quer que elle seja. E ao Doutor José Ricalde PPreira de Castro, do Meu 
Conselho, e Meu Desembargador do Paço, Cbancellér l\1ór do Reino, 
Ordeno, · que o faça publicar na Chan,cellaria, e que remetta os Exem
plares delle debaixo do meu Sello, e seu sigqal a todos os Provedores 
das Comarcas, Ouvidores das Terras de Donatarios, e Minist!'os, a qu~ 
se costurnão remetter semelhantes Leis: Registp.ndo-g-e em todos os Tri
bunaes, Camaras das Cidades, e Villas destes Reinos, Ilhas Adjacentes, 
Domínios Ultramarinos, e mais lugares a que pertencer; e remettendo
se o Original para ó Meu Real Arquivo da Torre do Tombo. Dado no 
Palacio de Lisboa em 7 de Julhc de 1787. = Com a Assignatura da Rai
nha, e a do Ministro. 

Re_gist. no Livro. L do Regislo da .Real Meza da Com
mz'ssáo Geral sobre o Exame , e Censura dos Livros , 
na Chancellaria Mór da Córte e Reino á fol l 04; 
e zmpr. na Impressão Rlgia. 

1nstrucçoes de Regimento, que a Rainha Nossa Senhora houve por hem 
opprovar para a Arrecadação da Collecta L1:~tera·ria nas Comm·cas 

destes Reinos; Ilhas Adjacentes, e Capitanias Ultramarúws. 

' 

Sendo. presente á Rainha Nossa Senhora, quê muitos Jui~es de Vara 
~ranca, e d~s O r di na rios, daquelles a _quem está commettJ?o .o ~arrol.a
mento dos Vmhos, Aguas ardentes, e Vinagres para a Contnbu1çao Llt
teraria ,-se tem portado neste expediente com froxidão, e desacerto; con
sentindo huns que os Escrivães, que lavrao os Manifestos , sejão igual-

- lVlmm 
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mente ThésoHreh•m; dGs seus productos; outros não imi ando contas aos 
Recê1>etlores nos devid.o's tempos, deixamdo-os por isso compensar com 0 

rendimento de lrun:s anhos, o alcance que tinhão na:s contas dos outros; 
ê finalmente não toma:ndo conhecünento dos Manifestos que se fazião 
deixando a arbítrio dbs mesmos Escrivães o isentarem desta Collecta, e1~ 
todo, ou em parte, ãos rnorado~es dos seus districtos, no que se t em se
guido g1·avé d:amno ao Stabs~dio Litterario, ~ desobed-iencia ás Leis, Al ... 
var:ís, .e Instrucções com .que se estabeleceo o referido Imposto, para hum 
fim tão utiJ' qual he b do ensinó público: e nao sendo bastante' para e
vitar estas, e outras desordens ~ as repetidas Provisões, que a Junta do 
mesmo Subsidió expedia aos ditos Juizes, avivando-os nas suas obriga-
ções, estranhando a h uns a negligencia, e castigando ·a outros pela omis4 
~ão : He a mesma Senhorà Setvida reg·ular de novo as obrigações dos so-

. breditos Juizes, e Escri\tães, nó que l'~speita aos arrolamentos, e arre
-cadação do Subsidio Literarib: ( '"rlêhando q~e se observem as presen-. 
tes Instrucções, sem contradicç·ão : ">U inter-pretação alguma, debaixo das 
penas estabeJ~cidas no paragrâfo ~-.;timo do Alvará de sete de Jul.ho de 
mil setentos oitenta e sete, e das mais que for Servida determinat; fi,. 
cando assim nullos quaesquel" outros Regilnentps, Inst.rué':ões , e Provi-<
sões, que se tenhão expedido de'sde ó estabeJecimefito da Collecta Lite
raria até o presente , ,em tudo .o que sé oppuzerern ao que abaixo se de
termina. 

TITULO I. 

Das óbrzyações dos Supérinte1~d:~ntés da Detirnà dás Fréguezias do Tétmo 
desta Cidade , pelo que respeJta oos arrolamen.Ws da ContrihwÇão 

Letteraria. 

§. I. Aos Superinterrdentes da Decima: da.s Freg-uezias do T ermo de 
Lisboa pertence a factur:a dos arrolainentos dos Vinhos, e das Ag-nas ar
dentes, e Vinagres, que não fotem extr-alüdos dos mesmos Vinhos, pro
duzidos, e fabricados nos Jul.gados dos serrs districtos : e do mesmo mo
tlo lhes compete tomar conhecimento do·s Legàdos, e Deixas, qü.e se ma· 
llifestarem , por sere'ín instituídos pai"a Estudos; assim como mandar to
niar os Termos das Denúncias, que f'~ derem em beneficio da Fazenda 
do Subsidio Litterario, respondendo _, e dando de tudo hum a exactissima 
conta annual á Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame, e Cen
sura dos Livros. 

§. Il . Cada ··h.um -dos ditos Superültendentes p-assará revista ás ade-. 
gas, e casas dos Julgados ·dos s-eus d'istti-ct'Os: alH ex::nninad. os Vinhos 

_que se recolhêrão, e ~s Aguas ardentes que se fabricár'ão, aque11as que 
não forão extrahidas dos mesmo-s Vinho-s; 'e do que cada hum dos .Colie
ctados declarar ; mandat·á lavrar Termo pelo 'seu Escrivão, que o assi
gnará esrê, e o mesmo Colledardn: l-embrando-lhe, qt1e se houv·er dólo 
no manifesto, será infallivelmente pi.i.nid.o com o perdimento do genero 
occuli.ado, ou com o -equival~nte ·deUe, ·em tbdt>, e qnalquer t empo que 
assil11 se provar, para se repartir o líquido producto em tres partes jguaes ; 
a saber: huma para a pessoa 'que der a Denúncia; outra para o Escrivã()) 
t)Ue a tom ar , e lavrar o T'er'm'O ; e à reslaflte patà se appiicar com ·o tnlús 
·re:rrdimento ás despezas, para que he d'estinada a CoUec'ta Lité'raria , -co .. 
mo o determina o Alvar·a <!e s'ete de Ju.qht) dlê rnil set..e-cBntos oitenta e 
sete nos §§ . VII. e VIII. Desta tevista sel'ao exd'uirdos os :arinaz·ens <lé 
deposito , que 'OS t'rrer·cadores P'Ortug·t!J.te~e.s, e Estrau geir-o·s tein nos ~ru!but~ 
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bios desta Cidade á.té o rio de Sa.cavem , e alguns na outra banda-; por
que os generos que alli entrarem , pelo decurso do anuo, e os que ainda 
existirem , ou já pagárão a Collecta nas t..!omarcas, d,onde vierão trans-. 
portadqs, ou o hão de pagar na Meza dos Vinhos, quando lhes quizerem 
dar extracção para embarque, ou p·ara o consumo da terra, não appre
sentando a Guia authentica que os acm~panhou. 

§. III. Os ditos Termos serão lançados em hum. Livro, ou Caderno, 
que ha de haver em cada Superintendencia, proporcionado ao número 
dos Collectados dos seus districtos, e seni. numerado, rubricado, e en
cel'rado pelo respectivo Superintendente: escriturar-se-lhilo huns imme
diatos a outros pela ordem dos números, passando seguidamente da lau
da esquerda para a direita, e pondo por titulo no principio de cada pa
g·ina o nome do Julg·ado, até se concluir o número dos l\1anifestos que 
:tizerão os moradores delle. Para cada hr.m dos Julg·ados que se seguirem 
haverá a mesma prática, principiandc sempre nova lauda: na margem 
esquerda . de cada Termo se porá em 1lgarismo o número das pipas, e 
almud.es dos generos manifestados, e na direita a quantia de réis que cor
responde á Collecta. 

§. IV. Para que cada !!um dos Collectados saiba o que manifeitou, 
e não possa errí caso de denúncia allegar ignorancia, ou attribui:r a diminui
cão do seu Manifesto a erro commettido pe1q E scriYão, este lhe passará 
~o acto do mesmo Manifesto hum Bilhete , ou Ce:rtidão extrahída do Ter
mo, pela maneira seguinte. 

N.0 (A.) 
'= A folh. do Livro dos Manifestos para a €ontribuição 

Literaria do anno .... ( B. ) . .. fica debitado (C.) , . , ... 
. . . pela quantia ..... . ..... ·. · ... . .... ( D.) ... Rs. $ 
do Subsidio de . . . (E.) .. . de Vinho . . . . (F.) , . . que 
teve na Colheita do mesmo anno, e de . . . . ( G. ) ... , de 
Agua ardente, sem ser de Vinho, qQ.e fabricou desde a Colhei"' 
ta proxima preterita até o presente, declarando ser o total que 
recolheo na srra adega da . . . · ... (H. ) .... . . , .. e de co=-
mo assim o disse, assig·nou Termo, pelo qual tambem se obri
gou a pagar o valor do genero , que em qualquer tempo cons ... 
tar que foi occulto ao dito Manifesto .. . .. . . (I. ) , .. , .. . 

Estes Bilhetes se estamparão em oitavo, e servirão não só para gs ditos 
lVIanifestos, mas tambem para os que se fizerem nas Comarcas destes 
Reinos; e peJo seu contexto saberá o Escúvão como ha de org·anizar os 
referidos Termos. 

(A.) Neste lugar sE! porá o número que tiver o Manifesto. 
( B. ) Neste lugar se porá o anrio a que respeitar a Colheita, 
(C. ) Idem ...•..... • .. o nome do Collectado. , 
( D.) Idem •.....• ~ • . • , a quantia .que pertence á CoUecta; escrita pqt e.xten-

. s~, e no lugar do cifrão, em algarismo, 
(E. ) Idem · • · ......... o número das pipas, e almudes de vinho. 
( F .) Idem ....•.••••.. a qualidade de vinho, isto h<:l, verde oú maduro. 
( G.) Idem .......•.... o número de pípas, e alq:~ude-s de Agua ardente. 
(H) Idem .... , ...•.•• a terra e Comarca, onde está situada a adega. 
(I. ) ldem •• •.•• •• •• , • a Terra, dia, mez, e anno em que se fez o Manifes

to, e a assignat~<.~ra do Escr~vão. 
Mmm !2 
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. §. Y. Os lVIanifestos do;s L~gados, e as D~;m{u'lcias que se der~m; 
ou eUas sejão d~ Legados oceultos, 01,.1 de generos sonegados, ou final
mente, ainda que pertenção a olJ.tra Superintenclencia, Cidade, ou Vil
la como o determina o ~·VIII. cl,(1) sobredito Alvará, se tomarão por Tcr-
1n~ em hum _Liyro para isso destinado, que se expedir;J. ~a Contadoria da 
Fazenda do Subsidio Litt.er.ario para cada huma das referidas Superin-.. 
tendencias, .depois de: ..estar numerado, rubricado, e eucerrado por hum 
dos Deputados do Trihm).al. Em cada lauda do mesmo Livro se lançará 
hum só Termo de Manifesto, não omit6ndo nelle a.s circunstancias pre
€isas; e em cada folha se laYJtará hum só Termo de Denúneia, ficando. 
a lauda do verso para a hquidt,tção do sequestro, e para os conhecünen
tos de recibo da partilha, qae logo se deve fazer peJas partes interessadas. 
Estes Termos (que hão dB s,er 'graduadCJs pelq. ord~m dos números) fi
<eão assim eonfundidos; e por esf 't causa se hão de passar para duas Re .. : 
lações, ou. Tabellas, que devem :aver no fim do Livro, para os distin .. , 
guir; lançando resumidam.€nte err. l1urna as folhas dos Manifesles, as forças 
G.elles , e as quantias; e em nutra as folhas dos Termoll de Denúncia, as 
suas forças, e as quantias que pertencem ao Cofre Geral da Co11ecta Lit-.. 
t~raria pela sua ter_Ça parte. O referido, Liv-ro 'Se1•vü·á para ,hum , ou mais 

·-annos., com tanto que acabe em anno completo, e se conse1·vará em ca-· 
cla. huma das ditas s~lperintend~ncias com todo o cuidado' e segredo' as
sim como os orig·inaes manifestos dos Vinhos, e Aguas ardentes. 

§. VI. Os lVIanifestos dos Legados, e os Te1·mos de Denúncias se. 
tomão nos tempos em que as Partes concorrerem para este fim; porém 
a revista das adegas, e os manifestos dos Vüilhos, e 4-guas ardentes, de 
que se trata nos Cap. II. e III. he diligencia, que necessariamente se 
ha de findar até o :ultim0 dia dCJ mez .de.Novembro de cada anno, e até 
o fim de Dezembro do mesmo anno se ha de remetter para a Meza da 
Comü_rissão Geral sotbre o . E~ame, e Censura dos Liv.ros, hum.a CerLidã.o, 
authen.tica de huns ; é outro.s .Manifestos, e dos ditos. Tel'mos de Denún,.. 
cia, formalizada p.ela maneira seguinte. Pautar-se-ha cada huma das lau
das da Certidão ( depois do preaínbnJo ) com quaíTo columnas, pondo-se 
no printjpw de cada lauda o nome do ,Julgado de que se tratar; e logo 
por baixo se descreverá resumiqamep.te cada hum dos Manifestos pela 
mesma ordem , com que se aeh,ão dBscriLos no Livro, ou Caderno , pon
do-se em huma só linha CJ número do Manifesto, o nome do Collectado ,, 
a quantidade de Vinho., a de .Agua ardente,. e a quantia que c.orrespon-. 
de á CoUecta ; continuando assim successiyamente huns resumos debai
:x:o elos outros , e passando de humas a outras laudas, até se findarem os 

_Manifestos pertencentes ao ·ditCJ Julgado. Logo sesommarão as columnas. 
dos generos ~ e a do que corre:Sp.onde á Collecta em .dinheiro , fechando-. 
se estas sommas com huma linha para continuar em nova, e com a mes
ma f.ormalídade caua hum elos Jnlg:adDs que se seg'uirem. Estas s.ommas 
:finaes de cada resumo se calcular~o in.dj~pensavelmente pelos preços re-, 
gulados, para certe~a de que a ~ua imp,qrtan~ia corresponde á somma da 
columila da Collecta de cada Julg·ado. CCJncllüdos que scjão os resumos 
ela Colle.cta dos Vinhos, e Ag11.as ardgntes de cada Superintendencia, 
seguü·-se-ha htlma Relação dos Legados, que tiverem manifestado, f<X
trabida do Livro, e Tabella, de qúe se ·trata: no Cap. V. declara-ndo as 
forcas de cada hum dos Manife$ÍO.S , e sq.hindo á columna da parte ilirei
ta ~orn a su~ im pçrtq,nciª em algarjs.pw : $QJ!ltn.àr-:s.e""'4a e&ta . cõlumna, fe
ehando-se a· so1111rna oCJm hqma linha. Logo , em .nuva.lauda seguir'C"s€7ha 
outra Relação das Denúncias gqe se tiyerem verificado, extrahida do 
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mesmo Livro, e 'I'abella, declarando-se as forças <il.e ca~ª' Denúncia, e 
sahindo a columna ·da parte direita com a quantia em algaxis_mo, isto he., 
com aqm~lla que pertencer ao Cofre da Collecta LiU.erç.ria pela sua ter..
ça parte. Sorp.ma.r-se.,.ha tambem esta colurnna, finalizando-se a Certidão 
e01:n a data, e a assig-natura. . 

.§. VII. Em cada Superintendencia se formará hum<}. identica Certi.
dão , e com ella hum Mappa do theor seg·uinte. Supon"Q.a-,.se para exem.-
plo, a Superi.Q.tend"encia cios Olivaes. -

·MA P P A. 
Do Rendim~nto do Subi;iid.io Litter uio çlos Julgados da Sppetinte.Q. ... 

cia dos Olivaes, pertencente ao 

TERMO DE LISBOA. 

Número das 
VtNHO. IAGUA' ARDENTES . 

Dinheiro 

JuL 
divisões da que predu~ 

GA]')O S. Certidão dos a C91lecta. -· . 
Alll).ud~s. Pipas. Manifestos. Pipas. Almudes. 

Olivaes . . . . . . . I ---- ---- ---- - - -- ---- ... _ ... $---

Saca vem . . . c;) ---- ---- ---- ---- - - - - --- $---. . "' 

S. João da Talha 3 ---""" ---- ---- -.-- ---- -~- $ <~o-c 

Santa Iria . . . . 4 ---- ---- ---- ---- ---- --- $ --te: 
' 

Vialonga . . . . . ó ---- ---- ---- --~· -~-- --~ 1---

6 ~--- ---- ---- -- -- -... -- --- $ -- ... 

1m portão os Legados, que se manifestárão nesta Superinten-
dencia, como se vê da Certidão junta. , ............. _.:._ $ __ _ 

IdeJ? as Denúncias, que se derão n~ mesma Superintend.en
cia em iod? o p1:esente anno, de que pertence ao Cofre da 
Collecté_l ~lieraqa, pela sua terça parte, como se vê da di-
ta Certidao . ..... :11 • e o ••• o •• '! •• o • .••••••••••• -- - I---

- . R
,.. . 

' ~lS •••••• --- $ -- .. 
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§. VIII. A Certidão, e Ma.ppas· 'referidos, assim c, mo Gutrãs quaes-' 
quer Contas, Representações, e Informações , serão remeUidas ao sobre
dito Tribunal pelo expediente do Contador da Fazenda do Subsidio L i
t erario, para este o fazer presente no mesmo· Tribunal. Ig·ualmente re
metterào para a Thesouraria do dito Subsidio a im portancia da terça par
t~ das tom adias., que deve existir eté esse tempo em cada hum dos Co
fr es .da D ecima, a cargo dos Recebedores Clavicularios , que se acha vão 
r espoosaveis, por effeito dos Conhecimentos · de recibo, que assignárão 
no v e r~o dos Termos de Denú.ncia, de que se trata no §. V. e das eu
tregas haverão os Conhecimentos em fôrma para descarga dos mesmos 
Recebedores. . 

§. IX. Os Collectados do Termo desta Cidade devem entregar na 
Meza dos Vinhos, em huma, ou mais partidas, a importancia dos seus 
Manisfestos, na fôrma do §. IV. da Lei de dez de Novembro de mil se
t ecentos setenta e dous, e das In t ·ucções por mim assignadas, que bai
xárão á mesma Meza, para regula o expe_diente dEJ sta arrecadac;ão ;, e 
os Bilhetes. que receberem, servir: ) de guia aos generes que mandarem 
t ransportar para outras terras, onde os Conductorés sf' rão absolvid os do 
mesmo pagamento, que por falta dos ditos Bilhetes repetirião segunda 
vez. 

§. X. Os Administradores, e Testamenteiros, que em observancia 
rlo Alvará de seis de Julho de mil setecentos oitenta e sete , tiverem 
feito os seus Manifestos em alguma Superintendencia do T ermo dPsta 
Cidade, serão obrigados no principio de cada_ anno a eutregar na The
souraria Geral do Subsidio Literario o Legado, ou deixa que m anifes
tárão, e que respeitar ao anno l:!ntecedente, de cuja entrega receberão 
Conhecimento em fórma para serem desonerados nas suas contas. 

'f I TU L O II. 

Da-s ob1·(qaçóes dos Juizes dé Fóra, das Cidades, e V 1'llas das Cornar
" cas destes -Reinos, p elo que- respeita· aos ar1'olamentos, e arTeéadaçáo . 

do rendimento da Colle~ta Littem1·ia . 

§. J. Aos Juizes de Fóra da~ ·cidades, e Villas d~stes Reinos, e on
.de elles faltarem aos Juizes -Ordinarios, -pertence a factura do arrolamen
t o. da Collecta L itteraria, de cada hurna das respectivas Çidades, e Vil 
Jas, e dos Julg-ados, _q_ue foren) ' ann_eXQS a cada huma , competindo-lhf's 
igualmente !i arrecadação do dito rendimento; e em cada hum dos mes
mos Juizos haverá tres Livros, que l'bes deve relnetter o Provedor da 
r esrectiva Comarca, por elle nurnerados, rubricados, e encerrados, ser
vindo o primeiro para os Manifestos ·dos Vinhos, e Aguas ard entes ; õ 
segundo para os Manifestos dos Legados, e para os Termos das Denún
cias que se derem; e o terceiro para se lançarem as receitas do d in bei
ro que se receber. ·cada hum dos ditos Livros poderá: servir hum, oü 
mais annos, com tanto que acabe em anno completo. 

§. I I. Cada hum dos ditos Juizes fica obrigado, até o fim de Novem
bro de_ cada anno ,, a dar revis~a. ~s. adegas. , e casas dos rnot·adores dos 
seus districtos, examinando os Vinhos que se recolhêrão, e as Aguas arden
tes que se 'fabricárão, aquellas que não forão extrahidas dos mesmos Vi
nhos; e do· que · cada hum dos Collectados declarar, man~ará lavrar Ter
mo pelo Escrivão das Cisas, e Direitos Reaes, não deixando de len~brar 
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nesse acto -aos mesrnos Collectados a pena da Lei, de que se trata no§ • . 
·' 11. Tit. I. destas Instrucções. Desta revista, e CoHecla s€rão izentos 

unicamente os Vinhos produzidos nas cercas muradas de qualquer Con~ 
vento, gu'e disserem respeito ás clausuras del'les; ass~m \como os que_ f~
rem fabricados em os Casaes, e Fazendas, que sãG Enfiteutas ao Cabh 
do da Collegiada de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, não de .. 
vendo os seus Colono5 ,_ comprehendidos em o número declallado na 
Carta do Senhor Rei D. Affonso Quinto, e Alvará de y inte de Setem
bro de mil setecentos sessenta e oito , o pagarem a Collecta do Vinho 
que recolherem, e fal!>ricarem nas referidas Fazendas. Haverá a mesma 
izençào de revista nas Adegas, que se acharem sil,uadás nas Terras da 
Dernai'CaQãO da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, visto per
tencer-lhe a arrecadação da Collecta dos Vi?hos, e Aguas ardentes pro
duzidos nas ditas Terras; e só cobrarão os ditos Juizes a ,Collecta d9_Vi· 
nho que ficar nas mesmas Terras, exc!P ;do das compras da Companhia; 
e dos Commerciantes, por qualquer tit do que seja; p~ra o qqe a mes· 
ma Real Meza da Commissão Geral sol •re o Exame, e Censura dos Li
vros expedirá aos Provedores das Comarcas as relações competentes~ a 
fim de que sendo distribuídas pelos Juizes a que respeitarem, se fa~a à 
arrecadação da sua imporü>ncia. _ 

§. Ili Os ditos Termos serão lavrados no Livro q-ue tiver vindo da 
Provedoria com este destino, descrevendo-se unicam~nte tres Manifesto$ 
em cada lauda esquerda, e ficando em branco as laudas- da parte direi
ta, para se lançarem pelo decurso ·do anno, bem em fronte do •Manifes
tá de cada Lavrador, a partida, ou partidas, com que elle pagar o seu 
alcance, ou de que pedir Guia para o transporte dos seus generos para. 
outra terra; pralicando-se na organização de cada Manifesto, e na divi
são dos Julgados, o que fica di to no §. I li. do Tit. I. 

§. IV. Dos referidos Termos de Manifesto se hão de passár Certidões 
a:os Colleclados, em tudo semelhantes á de que se trata no §. IV. do 
sobredito Tit. I. 

§. V. Os Manif~stos dos Legados , e as Denúnêias que se derem, 
ou sejão de Legados occultos, generos sonegados, de Vinho maduro ma• · 
nifeslado por Vir1ho verde, ou finalmente ainda que pertenção a outra· 
Cidade, ou Vil la distante, se tornarão por Termo no Livro que tiver vin
do da Provedoria para este fim , oi:JservanJo-se na sua escrituração o que 
está determinado no §. V. do sobredito Titulo. · · 

§. V I. O Dinheiro quese cobrar dos Collectados pelo Subsidio dos 
generos que manifestárão; dos Administradores, e Testamenteiros, pe
los Legados manifestados, e vencidos ; e das pessoas sequestradas em 
virtude das Denúncias que se derão, se lança"rão no Livro de Receita 
que tiver vindo Prodovedoria, em tantas partidas, ou ass€ntos, qua~~ 
tas forem as entradas do mesmo dinheiro; declarando em cada assento 
depois de se lhe por á margem o dia,. mez, e anno, o nome da pessoa: · 
por conta de quem se entrega a partJda; de que procede, e o seu ven
cimento, sahindo-se mistico á columna da parte direita com o número 
qne tiver o manifesto, ou o Termo; e na mesma columna com a quan
tia em algarismo. E pelo que respeita aos Vinhos que entrarem em al
guns Julgados sem Guia, se cobrará -dos Conductores a Collecta corres
]Jonden te fazendo-se no di to Livro estas • receitas do modo referido, só 
com a di[erença de não se declarar, vencin)ento, e número, por serem 
recebimentos accidentaes ·de. Vinho e~traviado, de que alli não ha Ma
nifesto. As ditas :·receitas serão assignadas no fim de cada lauda, não só 
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pelo Escrivão'· mas tambem peJo Recebedor, que .. a Camara tiver elegi .. 
do por ordem do Juiz , para arrecadar o rendimento da sobredita Cul-
lecta. . 

§.' VII. Se os Collectados, depois de entregarem a · Collecta do todo; 
ou de parte dos generos que manifestárão, pedirem Guia para os trans
portarem para outra· terra,. visto que não o podem fazer sem est.e doeu~ 
menta, .. o Escrivão das Cisas llija deve 1ogo passat·, declarando além das 
circumstancias do esti.lo, as folhas do Livo da Receita, ónde fica carre
gada a quantia correspondente ao número de pipas, de que se passa a 
clita Guia, pela qual perceberá o emolumento de quarenta réis, se fôr 
de huma, ou mais pipas; e de cinco réis, se não chegar a completar nu-
ma pipa, ou vi·nte e seis alm~:~des. · · , 

§. VIII. Cada hum dos ditos Juizes será obrigado até o fim de De
zembro de cada anno a rernetter ao Provedor da sua Comarca hqma Cer
tidão dos Manifestos, e Denúnc . ls que se. tomárão, semelhante á de qne 
se trata no §. VI. do Tit. I. só ~om a . differença de ter mais h uma co
lumna para os Manifestos dos V íhos V crdes; e com a mesma Certidão 
se remetterá o M appa dos Julgados dos seus dislric~os, formalizado pe
lo exemplo, de que se trata rio§ . VII. do dito Tit. Advertindo, que 

' para maior certeza se h a de co.mparar no me!>mo l\1appa a somma da co-. 
]umna do dinheiro com. a resulta das somrnas finaes· dos g-eneros ~ depois 
de .calculados pelo ?reço da Collecta, que he de trezentos e quinze réis 
por cada pipa de Vinho maduro·, e do.z.e réis pot cada hum dos almudes 
que não chegarem a completar huma pipa: de cento e vinte réis porca
da pipa de Vin.ho .Verde, ecinco réis cada almude; ede quatro. réis ca -. 
da c a nada ele Agua ardente, "}Ue não fôr extrahida de Vjn ho, sendo ~1s 
ditas pipas do lote de vinte e seis almudes, como o determina a Lei de 
dez de Novembro de mil setecentos setenta e dous no f>. IH. 

§. IX. Cada hum dos mesmos Jui?:es remetterá ao Provedor da sua 
Comarca o rendimento do Subsidio Litterario. dos Julgados dos seus dis-
1.rictos em duas remessas;. a pritneira até o fim de Junho do anno poste
rior á colheita; e a segunda até o fim de Dezembro do mesmo anrw. Po
rém antes de fazer esta ultima remessa, deverá ter conferido, e exami
n~do no Livro dos l\'Ianifestos dos Vin~os, e Aguas ardentes se a conta 
de cad,a Collectado se acha balançada, islo .he, se pagou o que es-tá de-

. claraào no ManiTesto, para logo fazer arrecadar todo., e qualquer alcan
ce, que no acto do exame se achar. No Livro dos Manifestos dos L e
gados, e Termos de Denúncia fará o mesmo exame, e procederá na ar
recadação dos saldos, para que se verifique a segunda remessa pari:\ a 
Cabeça da Comarca no tempo determinado. 

§. X; · A dita · ~egunda remessa S!=rá infalliv.almente acompanhada de 
huma conta corrente, que se ha de formalizar da maneira seguin te. 
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A Conta corrente -vai na pagina seguinte. . . 

Nnn 
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Conta corrente do Rendimento do Subsidio Litterario 

vedoria da Comarca de - - - -- - - - - - - - e ao anno 

. Importou o arrolamento desta-- e Julgados do seu Termo, 
. como he constante dos Livro.s dos Manifestos, e da Certi

dão, e Mappa, que se remetteo para a dita Provedoria; 
a saber: 

Dos Manifestos dos Vinhos , e A ~ uas 

ardentes - - -- - - - - - - - - - - . R. s -- - - • - - 1 - _ - - _ 
De di tos dos L'egados - - - - -- - -·- - - -- - - - - - $ - - -- -
Da terça parte do Rendimento das . 

Dent1ncias- - - - - - - - - - - - - - - - .; - - - - - - - I - - - - -

-------1----
Importou a cobrança do Subsidio Litterario dos Vinhos, 

que vierão de outras terras, sem Guia, por onde cons-

tasse que ficava paga a Collecta á sua sabida - --- - - - - -- I - - --

- i 

Réis - - - - - - I - - - -

Neste lugar se porá o nome 
ta, e a assigna-
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da Villa de - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - pertencente- á Pro

de 17------ ~m que servio de Recebedor F. 

Importa a primeira remessa ., que por ~o.nta dó Rendi
mento em frente entrou noCofre dasTerças da ditaCo
marca, como he constante do Conhecimento, em.fórma, 

assignado pelos Clavicularios do mesmo Cofre ---- - R.3 
--.:. 1 - - --

Pelo que remetteo por saldo, e ajuste desta conta------ --- Jt ----

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

. ( 

da Cidade, ou Villa, a da• 
tu r a do juiz. 

;, .·. ;, : . 

Réis -:_ .. - - - - $ - - - -

Nnn; 



468 I78 l 

§. XI. A Somma final do Livro de Receita se fechará com hurna li
nha .,_, que ~·pa,nhe a largura da lauda; e logo por"baixo da mesma linha 
se ha de decl!lrar que aquella importancia foi entregue no Cofre das Ter
ças da Prove<ioria da Comarca, como consta dos dous Conhecimentos em 
fórma, que existem naquelle Juizo, por cujo .motivo fica o Recebedor 
~· q'u.ite, e de~obrigadQ da sobredita importancia, para nunca mais lhe 
ser pedida. Depois de se lhe pôr a data, assignará o Juiz, e Escrivão, 
e continuará a arrecadar-se o rendimento, que houve"r em cada hum dos 
annos seguintes , sem augm.eotaL·, ou diminuir o que se acha determina
do pelos onze ·para grafos comp, ehendidos no I I. Tit. destas Instrueções ~ 

T I 'f U L O III. 

lJas :obrigaçóes dos Provedores d ..,~ Comarcas destes Reinos, pelo que r.es
pezta á_ arrecadação da Collecta r,itteran·a, das Cidades, e Villas dos 

seu~ -listrictos. 

§. I. Aos Provedores das Comarcas destes Reinos Compete , e he 
concedido, como Contadores da Real Fazendc., entrar em todas as Ter
ras da sua Comarca, por mai.s privilegiadas que sejão , visto responde
rem pela arrecadaçã'> das Collectas de to_das ellas; e por 'este motivo re
metterãó ~m tempo competente a cada hum dos Juizes de Fóia, das Ci
dades, e Villas dos seus districtos, e onde elles faltarem, aos Juizes Or
dinarios, os tres Livros de que ·,se trata no §. I. do Tit. Il. des tas Ins
trucções, numerados, rubricados, e encerrados, para com elles se arre
cadar, em cada h uma das mesmas Terr.as, o rendimento da Collecta Lit
teraria. 

§. II. Em cada humu das ditas Provedorias haverá tarnbem tres Li
Yros, num erados, rubricados , e encerrados pelo respectivo Provedor, 
J'ervindo o primeiro para se lançar as receitas do dinheiro que entrar pa
la o Cofre das Ter.ças, e pertencer á Collecta Litteraria; o segundo pa
!a os Termos de Denúncias que a!Ji se derem; 'e o terceiro ·para as con.: 
tas correntes de cada hum dos Juizes, que deve responder pela arreca-
dação da dita Collecta. · · 

§. III. Logo que as Cet·tidões, e ~v'J appas da Collecta Litteraria de 
cada huma das ditas Cidades ·, e Villas chegarem á Provedoria, o Pro
vedor as deve fazer examinar, g . anto á certeza do cálcul,o; e achando
as exa.ctas , e confórmes , mandará abrir no Livro de contas correntes 
(por debito, e crédito). hum a conta a cá da Juiz, lançando no. debito, 
ou na lauda esquerda da mesma conta a (mportancia do lVlappa, que el
]e tiver remettido ;. e no crédito, ou na lauda direita , as remessas que 
el!e fizer po~ conta, ou pelo total do mesmo debito; advertindo que. em 
hiJmas, e outras partidas -devem preceder as declarações necessarias. 

§. IV. Depois que as ditas Cer,tidões, e Mappas se acharem exami-: 
nados, e os respectivos Juizes debitados pela importancia delles, se for
mará em cada huma das ·mesmas Provedorias hum Mappa Geral, seme
lhante ao de que se trata ·no §. VIII. do Tit. II. advertindo, que:... neste 
Mappa Geral se ha de descrever em hurna só linha o nome , da CidaHe, 
ou Villa, a que res.peitar o Mappa particula.r ~ o número, as som mas to
taes das pipas, e ai-mudes dos generos, e a q;P~ptia que corresponder á 
Collecla. Seguir-se-ha a mesma prática com osrés tantes Mappas particu-
1an~s; e logo que todos se' acharem com tem piados, se som marão as co
lumnas dos generos, e a do dinheüo, que corresponde á Collecta. Igual-
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mente se descreverá neste Mappa Geral, em duas distinctas addições, 
a importancia dos Legados, e Denúncias, que sommarem os Map~as par
ticulares, .como se vê no exemplo, de que trata o §. VII. do 'f1t. I. e 
com o que mais importar a addição das Denúncias, que se tiverem da
do no Juizo da Provedoria, se concluirá, e fec~ará o sobredito Mappa 
Geral. 

§. V. Cada hum dos Provedores das Comarcas remetterª á Real Me- o 

za da Com missão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros, até o fim 
de Janeil'O de cada anno, o dito lVJ" ppa geral, com as C~rtidões, e Map
pas particulares donde elle se extrabio, )~ara se fazer a competente es~ 
crilura~ão nos Livros da Contadoria da: ·Fazenda do Subsidio, e se lan
çar no debito da sua conta corrente a quantia total, por que fica respon
savel. 

§. VI. Assim como os·· Juizes de Fór'l, e os Ordinarios devem remet'
ter em duas partidas, em em tempos dr./terminados para o Cofre das Ter
ças das respectivas Comarcas, a im po ~·tancia annual da Colleçta Li l te-

, raria dos Julgados dos seüs districtos, como se ordena no §. IX. do Tit. 
I I. , tambem os Provedores são obrig·ados à fazer duas remessas para o Co
fre Geral da Cqllecta Litteraria do total ' rendimento da sua 'Comarca, 
que hão de ser seguras ou peJo Correio, ou pelo Recebedor das Ter~as, 
quand.o elle se queira encarrP.g:at· disso, com o costumado prémio de hum 
por cento: a prime ira até o fim de J u,lho de cada anno; e a segunda até 
'o fim de Março do anno seguinte. , 
- §. VII . Porém antes que os Provedores das Comarcas remettão para 
o Cofre Get·al da dita-Collecta Lit.teraria a segunda partida de dinheiro* 
devem examinar no Livro de contas correntes (onde cada hum dos J ui
zeS' se achal'á debitado cGtn a importancia do seu Mappa, e com o mais~ 
que tiver accrescido pela cobrança da Collecta do VinJ10 que entrasse· 
sem Guia nos respec li vos J u !gados) se as contas dos m1esrnos Juizes es
tão balançadas, ou s.e ha n~llas algum saldo, para logo o fazer recolher 
ao Cofre das Terças; e para que fechando-se assim as. ditas contas , se 
possa escriturar immediato a ellas, e com a mesma fonnalidade as par
tidas do rendimento que h<!luver em cada hum dos annos futuros. Logo 
depois deste exame, que precisa, 1ente se deve fazer nas occasiões das 
segundas remessas, apparecerão ::..s Relações dos Livros, que se mandá
rã«:> fazer para a a1-recaàaçãe da dita Collecta-,. as recibos dos Livreiros, 
e, os Despachos, porque o Provedor lrds mandou pagar ;. e achando-se 
tudo conferido, e exacto, formalizará numa conta corrente da maneira 
seguinte. 

( 
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Conta corrente do Rendiinento do Subsidio Litterario 

ao anno de I r -- -- ----- - em que foi 

.,..... 

J mportou o arrolamento da C0llecta Litteraria das Cida
des, e Villas, pertencentes á·Provedoria cla d.ita Comar
ca, como he constante do Mappa Geral, que se remet
teo para .a com os M appas 
particulares, e Certidões dps J u, -.;es das mesmas Cidades, 

e Vill,as; a saber: 
Dos Manifestos dos Vinhos, e Aguas 

ardentes- - - - - - - - - - - - - - - R.5 
- - - - - --- - $• - __ - · 

De ditos clos Legados-------------- ... -- ·--$----
Da 'terç·a parte do rendi m'en to das De- · . 

núncias - - -- - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - I - - - -
------$----

' ' 
Importou a cobrança do Subsidio Litterario dos Vinhos, 

que entrár~o nas Terras desta Provedoria, sem G úia, 
por o~de éonstasse que fica;va paga a Collecta Litteraria 
nos Lugares, ~m que elles forão produzidos, o que foi 
constante pelas contas correntes dos ditos Juizes ----- --- 1----

Importou a terça parte do Rendimento das Denúncüis, que 
se tomárão no Juizo de.s'ta ProvedoJia e de que se veri
ficou a cobt•<fnça , corno consta d· . Certidão que re-
metto --- ----- -.--- ~-- - ---,.. .. --- -------- - - - - - I ----

I 

R ,. 11 . 
eis - - - 1!1' - - - - . 

Neste lugar se porá o no~e da 
a data, e a 
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da Comarca de- .. -------------- - --- - -- pertencente 

Recebedor das Ter<;as F.-- - --- --
(J 

J mportóu a p.rimejra remess,a , que por _.conta do rendi
mento em fronte entrou na Thesouraria Geral do Subsi

dio Litt:erario, -como he constante do Conhecimento em 

fórrna, extrahido da Receifa do Tbesoureiro F. - --- - - -- 1--- ~ 

Importa a · despeza, que se fez com a ('Õmpra dos Livros , 
que forão precisos para a arrecadação ' da Collecta Litte

rari a desta Coma-rca, como consta das Relações dos mes
mos Livros, Recibos dm· Livreiros, e Despachos, por · 
onde houverão o pagam~nto, que tudo remetto aqui jun-

to - - - • - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - .. 

Pelo que mais remetto em Dinheiro , por saldo, e ajuste 

desta conta -- - - --- - ----- - ----- -------- - .- --- 1 - -- -: 

Terra, em que reside o Provedor , 

assignatura. 

Réis - - - - - $ - - - -
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§. VIII. Com os Conhecimentos em fórma, que SE expedirem da The-· 
som·aria Geral da Collecta do Subsidio Litterario para cada huma das Co~ 
marcas, ficarão desobrigados os Recebedores das Terças do que recebê
rào no anno de que se ll1e ajustou a conta; e por este motivo se hão de 
fazer as necessarias declarações nos respectivos Livros de Receita, com 
_?. formalidade, e meth0odo que determina o §. XI. do Tit. 11. 
' 

T I TV L O IV. 

Do methodo , e exped1'ente que, se deve se,quir para a arrecadaçllo da- Col
lecta Lüteraria nas Terras da Dern.m·caçáo da Companhia das Vi

nhas do Alto Dow·o: nas Ilhas adJacentes, e nas Capitanías 
Ultramarinas. 

Pelo que ,1·espeita ás Terras ú.a Demarcaçáo da Companhia das Vi
nhas á.~ Alto Douro. 

I 

§. I. A dHa Companhia proeederá na arrecadaçfiv da Colleçta LiUe
raria dos Vinhos maduros, Vinhos verdes, e da Agua ardente, que não 
for extrahida do Vinho, produzidos, e fabricadas nas quarenta Fre_gue
zías, que com·prehendem os Vinhbs de Embarque, e nas outl'as mtntas, 
que produzem os \i mhos de Ramo , ou de Taverna; mandando annual
mente á Real Meza da Commiiiisão Geral sobre Õ Exame, e Censura dos 
Livros ( como até ao presente tem praticado ) as Cópias das Relações, 
,que .costuma · fazer todos os annos' , chamadas Arrolamentos dos Vinhos 
de Embarque, e de Ramo, das Terras demarcadas, com distinções da 
Provedorja, Villa, e Lugar, a que pertencer cada addição; o nome do 
Collect.ado , e nas columnas á direüa a quantidade , e qualidade do Vi
nho que manjfestou , isto he , verde, ou maduro; a que entrou na Cida
de do Porto, e pagou a Collecta Litteraría ; e finalmente a differença, 
ou quantidade que não entrou na mesma Cidade, e de que se deve ha
ver o Subsidio correspondente por outras Relações, que das ditas Có
})Ías se hão de extrahir na Contadoóa da dita Companhia, e que para o 
dito fim se hão de expedir aos Prov,ed .res das Comarcas, a que ellas res
pf;!itarem, como tudo se determina pF .os Alvarás de dez de Novembro de 
mil setecentos setenta e dous , aPi YJze de Fevereiro de mil setecentos se
tenta e tres, e dezeseis de D ez' rn'_ ro do mesmo anno. 
- _ §. II. _ A mesma Companhia ~ cme'derá em tempo competentente para 
a Real lVfeza da Commissão Geral sobre o Exame, e Censura dos Li
vros, nao só os arrolamentos, de que acima se faz menção, e a impor
tancia do rendimento da Collecta Literl:u·ja, que ha de ser segura, co..: 
mo fica. determinado no §. VI do Tit. III. destas Instrucções, mas tam
b em ha de remetter as contas correntes, que se considerareri1 necessa
rias , paTa se fazer a coli1petente Escríturação nos Livros da Contadoria 
da Fazenda do dito Subsidio. 

,. §. III . A Arrecadação dos Legados, Denúncias, e do Subsidio Li
term·io do Vinho refug-ado pela Companhia fica pertencendo aos Juizes 
de Fóra, e aos Ordin~.rios, onde elles faltarem, posto que os seus Julga
dos sejão cornprehend1dos na Demarcação da mesma Companhia (a quem 
deveria competir a dita arrecadação, se 111e não obstasse, além de dif
·ficllldade, total embaraço ao expediente dos seus neg-ocios) e por este 
motivo observarão os ditos Juizes o que fica determinado nos onze para
grafos do Tit. II. destas Instrucções. 



1787 473 

Quanto ás Ilhas adjacentes. 

§. IV . A Junta da Fazenda Real da Capitania da Ilha da Madeira, 
a quem pertence a arrecadação da Collecta Litteraria, fará estabelecer 
na Cidade , Villas , e Lugares da ·sua j urisdicção q -methodo determinado 
pelos onze parag·rafos !lo Titulo segundo destas lnstrucções ~ com que os 
competentes Juizes hão de arrecadar, e entregar no Cofre das R€ndas 
Reaes, e rendimento da dita Collecta, para do mesmo Cofre se extra
hirem as quantias que ·(orem neéessarias para os Ordenados dos .Profes
sores, e Mestres, que exis,tirem na dita Cidade, e Villas, e aos que d'a
qui em 'diante se nomearem, que lhes hão de ser pagos aos quarteis adian
tados. Igualmente sahirá do mesmo -cofre a importancia dos Livros que 
se comprarem para a arrecadação do Subsidio Liiterario; e o rernanecen
te que existir no fim de cada anno em dinheiro effectivo, será remettido 
para a Thesoúraria Geral da Collecta, dó Su?sidio Litte:rario ,'do modo, 
e no tempo que a mesma Real Meza determmar. · 

§. V. Tambem remetterá para a di:a Real Meza no principio de ca
da anno, com o BalanÇo da Receita e Despeza, que tiver havido no a·n
no antecedente, a Certidã~ dos Manifestos , e o Mappa G-eral, de que 
se trata no §. IV. do Tit. UI. para se fazer a escrituração com a regu
laridade devida, como o determina o §. V. dez mes~o Titulo. 

§. VI. Os Corregedores das Ilhas de S. MJ.guel, e Terceira farão es
tabelecer nas Cidades;· Villas, e Lug·ares da sua jurisdicção o methodo 
com que se ha de <~;rrecadar , . e remetter o líquido rendimento da Colle
cta Litteraria; e por este motivo observarão o que fica determinado nos 
dous paragrafos antecedentes. . · 

r • 

Pelo que pertence ás Capitanias Vltramarint.ts. 

§. VII. As Juntas da Fazenda Real das Capitanías Ultramarinas fa
rão arrecadar nas Cidades , Villas ; e Lugares da sua jul"isdicção o ren
dimento da Collecta Litteraria, estabelecida pela Lei de dez de Novem ... 
bro de mil setecentos setenta e dous; e p€1o Alvará de sete de Junho de 
mil setecentos oitenta e sete: e po ~a este fim expedirão aos competentes 
Magistrados as Instrucções que lhe.~ hão de servir de governo para o di .. 
to expediente, organizadas no mesm•J o..spirito do que fica determinado 
por este Regimento, com o methodó ;u ~ lhes parecer mais facil, e me.
nos exposto ás fraudes que se intentare·m em prejuízo da dita Collecta; 
determinando-lhes tambem os tempos em que hão de fazer as remessas 
da importancia dos seus arrolamentos pal'a o Cofre das Rendas Reaes da 
Capitanía, para do mesmo Cofre se extrahirem as quantias que forem 
necessarias para os Ordenados dos Profes~Di'es, e Mestres , que se acha .. 
rem estabelecidos em cada hurna das mesmas Capitanías, e para as mais 
despezas que se tiverem feito com esta arrecadação. 

§. VIII. . As ditas Juntas da Fazenda Real remetterão no principio de 
cada anno para a Real Meza da Com missão Geral sobre o Exame, e Cen
sura dos Livros, o Balanço da Receita, e Despeza que tiverão no anno 
antecedente; e com o mesmo Balanço farão remessa de hum simples Map .. 
pa, por onde conste quanto importou o arrolamento da Collecta ilo dito 
anno ; com distinção da& terras, e com separacão dos differentes Mani· 
festos, e das Denúncias, semelhante ao de ·que se trata no §. IV. do Tit. 
III. destas lnstrucções, para com o dito Balanço, e Mappa se fazer a 
precisa escrituração nos Livros da Contadoria da dita. 

ÜCTO 
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§. IX. O remanec~:nte; que c;tnnualmente; existir em cada humá das 
ditas Capitanias, por saldo d0 recebimento, e despeza acima enuncia
dos, . será :remetti~o á ,R.~9-l Meza da Com~issão Geral sobt:e o E~ame , 
~ . Censurg, , qos LIVl'OE!, wela formalidade usaqa com as remessas que s~ 
fazem .-p~;L'f!. , <> Real ~rª'rio, .([)U dQ n1od.o que a mesma R~al Meza' deter
~i.@,<J.l;, .P&~a~io .de Li.s~Qa a 7 de' J'ulho,de 1787. {I)= Com a Assi-gna
tur~ dº Wb:ni;;ti·o. , , 

ti.. lI 

" 
... t! Q 

~ , I • 

I . ) ' I ,. ' I .f • (I' l "l'q d ·. f I " ., 

~~~ ,7í ,di~s. ~d. ~ez ·· de:.J~lhd . a.·~--~~n0 :ie ·l~a7 '; , 'e~ Meza g·ran:de, es ... 
tando presente o. Senhor José Ro;5el.lto. Vidal ·da, Ga-ma, &0 Conselho ,de 
Su.a Mages:ilade ,, .Conselheiro' da .S·ua, Re~l Fa,_zenda, e Chanceller desta 
Relaçã@ e Casa. do Porto , qu,e seTVe de ·Governador , · por elle foi propos
to aos Ministros ., . que presentes se ac.havão r às justas causas e motivos 
do, requerã.mento do Solli.citador 1das Despezas e 'Obras. da Relação , Si
mão de Araujo e Abreu , mo.sti·ando este ·não só po..r huma continua e~
p.erien.cia .a actividade _e zelo , c0m qu,.e procura ciiesempenhar as obriga
ções inJn.er.entes· ao ·s.eu, car:g_o, mas sendo igualmente vigilante em procu
l·ar tod<:>s . os meios 1Conduce,rl'tes para huma ejfectiva e.solida al.'l'ecacJação, 
nã.o menos das despezas, que das. co:n.demnações, feitas aos tL'ansgresso ... 
res dos vinhos do Alto Douro: fazendo-se presente_mente .o ofl.icio ,de Sob 
]icitador das despezas tanto mais laborioso , quanto he o cuidado , que 
faz merecer a. ·Comtempl<tçªo das providencias, advertid.:}s no Assento de 
30 de Janeiro deste presente anno ; vindo em consequencia delle a pre
cisão· de se extrahirem · listas de trinta anpos a .esta parte do quaRto se 
te§tava de-veFJ.dQ _ás clespezas e obras da mesm.a Relação , assistindo fre
quell!lies v-ezes ho an:a.o ' ao Cofre , exp€dindo lis,tas para ,todas as Comar
cas ,do distrido desta Reltação, examinand0 de continuo pelos Cartorios 
os proc~ss,9s , en1 que se ac:;_havão juni 's os eonhecimentos dos deposüos 
p_q.ra se lançarem ·em Receita v.iva ; · Jigencia esta, que até o presente 
só praticava de triennio elin trir.,·· :o o Contador das despezas , quando 
d~lJas tomava c<:>nta ao Thesourt. · _, · com perda de tempo ., e çlespeza de 
papel em: Bilhetes de Receita de cada hum dos çondemhados, feitas pe-_ 
las -Comarcas , e r.etnessa dellas. ~ como cada huma das .ci'rcunstancias 
})OJlderádas pela sua àndo1e e natureza Jl!lão só necessita de hum vi,gilan-

. tissimo cuidacilQ,.e applicação para o boi<P e:ffeito , que mereceo a consicle
l'a<tão das providencias tomadad no lembrado Assento : sendo impropor
ciolll!al .o trabalho , Cljl1'e destas resulta , ao t1,3n~e. ordenado de .trinta mil 
reis, que até o preserlte vencião os SolJicitadcires das referidas despezas ~ 
se ·assyn . .tou .por lilíl.aior numéro . de votos, qu.e desde hoje em diante, ficas
se ven.cendq o .S.<llUicita:dor das despezas quarenta e oito mil r.éis de orde"~ 
:n·acl.o; dando-se ao !!JUe presentemente serv.;e mais d<;>z~ de ajuda· de cus-: 
io, dU!rante a .sua vida ; em atrtençtã.o á effioaz exeeJ..l..ção , com que se por
ta no ·desempenho .das obrig:aç.õ.es ,relativas ao officio, ·que occup.a .. E pa
l'a constar do r.eferi.cliD , se mandou 1avrar .e.ste Assenno, que as,sjgnou o 
S.erihor Chanc.eller .com os Miaílisü.(i)s, q.u.e forã0. pl:ese»~tes., P0r'to 7 de J u-

L (1) Vid. a· Edital de [l!l de Agoste .cleste anno. 
~ . 
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lho de 1787. Como Governador, Vi dai. = I,.eite . .e:: Costa. = Fonseca 
Coutinho. = .Doutor Pestana. = Corrêa. = .Silva:. ·= Mell@. = Doutor 
Faria. = Soares. = Amaral. = Freitas. == Doutor Oliveira. = ·Doutor 
V elasqtues. = P.inÍia Coutinho . .:_ Henrique. = Freire .. ··:::;= Brandão. = 
lVJiranda. = Carvalho. · · · · 

· No .Livro dos .As'sent(}S·.da Relação do Portofolo 148, 
e. na Coll. dos Assentos a. pg,g. 471. -

,. 

Sendo necessario q~é per bem da J~s+j~a · Eu o~corra a~ pernicios.o ~x
emplo, e costume que 'se vai introduzjndo de se annullarem sem distinc-. 
ção alguma as Devassas ; que se ti-verem tirado :nos casos de Estupro ; 
fac,ilitando-se por este meio a frequen~ia destes delict.os , e a impunida
de delles : Sou Se:n'iida 01:denar , que sómente fiquem nu lias aquellas De~ 

. vassas , que· tiverem sido, tü·adas por mero officio do Jui~. depois da pu-. 
blicação da Lei de seis de Outubro de mil f;)etecentos oitenta e guatro, 
e não aquellas que se achar haverem sido requerida~ pelas J?artes, a quem 
compete requet·ellas. O .Conde -;R~gedor . da Ças~ dá Supplica~~o, o te~ 
nha assim entendido ,. ~ faça ~xecutar nesta conformidade. Pa1g.~io de 
Lisboa em trinta e hum de Julho de 1787. =Com a Rubríc& da Rajnha 
Nossa Senhora. 

Na Supplicaçáo no Liv. 20 fol. 31 • 

. - . 
- J 

'Attencie~do a aí guinas drcuinstancias q~e Me forão piese~ies ·, e a qua' 
convém á Minha Real Fazenda d tr huma fórma á arrecadacão do dinhei ... 
ro dos Direitos Reaes, em quanL> existem nas Casas e M~zas desta Ci ... 
dade, onde se cobra , procurando ~<~:-r os roubos;. que por variàs vezes 
se tem feito em algumas das ditas ~él ,as de arrecadação arrombando os 
cofres dellas ; sendo tambem muito él.e recear o prejuízo que houve e se 
p&de seguir dos incendios, que não só já se experi~entárão na Alfandega. 
Grande do Assucar , mas presehtemente ter-se VIsto ameaçada do mes
mo perig~, t~nto esta como a Casa da India, arri~cando-se nao só o que 
pertence a Mmha Real Fazenda, ma$ ta:ml;>em o .Importante cabedal dos 
Neg·ociantes desta Praça : E Querendo evitar este gravíssimo damno • 

· Sou Servida Ordenar pelo que toca ás c~utellas. que devem haver a res
peito dos incendios·, que pelas obras publicas se:fação as q:ue se julgarem 
ne?essarias tendentes a este fim ;_ ·e pelo. que respeita á arrepadaC(àO da 
Mmha R~al Fazenda: Squ outro s1m Servida Ordenar; que em cada hu .... 
ma das dlias Casas ,. e Mezas. j em que ha recebímento diario , e em que 

· os Thesou~·eiros , e Recebed~res tem a ebrigaç.,ão. de entregaretp no Meu. 
Real Erano o computo dos seus recebi~entos de cada hum,.mez na con
formidade do Alvará de vinte e dois de Dezem,bro. de· mil setecentos ses
senta e hum·. , haja hum cofre de ferro, e. seguro' , no -q.ual ind.efectivel
mepte se recolha c(!da q~ Q recebill}.eniQ que -~~lle ·se tiv:er feito, . de fór-:. 
· Ooo ~ 



líl:t- ffú-e'-p-emG>itãf.l:Üo-fér.:& d_o,..J nesmo cdf:r.·e. <lJ.~fa!lqrr.e't q.uan:tir~{ por mãjs '' Illl'02 
ditJa! qlÍl.e- e-ejaJ .,• . .Não ~ 6 't'h~s-e·ur~i·l!'O:.; ~~e> Jit'i!JGeb~or ql!I.:e f0r n€5:tfar liJ.a~·_, 
te. oííunis:s=o ..; · setá eo1llJ1éUiüo: a . pagahla ,-:.- másr ta.m~bem pm dera ~ oilii:cío. 
:rend{} p'Fóplíiemi~, oo o "'Valor- Çl.elfe ,- selfdó séE:V'é.lil-tu~fib, fi:gand'0fiÍi~lhab i.f 
para servir outro da ·Minha Real Fazenda : E resitingtn.OO a=díspmsiç.ã.CJ. 
do sobredito . Alvará no que respeita á ordem estabelecida para os The
soureiib'S! e!Be<à:?.b~dôJ!es-• d'ás ' yespéctrta:s ~ep~ú~ti~&es , levarem ao Meu 
'Real Erario no principi0 de-õçida .hum 1n.ez· 01 cómpu!W. do rendimento do 
mez antecedente. Ordeno que estas entreg·as se fação por duas vezes na 
fórma seguinte. Os Thesoureir· ... s da Casa da India, e Alfandegas ·do As
sucar, e Tabaco, sejão obriga'cros à ent-regarem no dia dezeseis de cada 
mez , o rendimento dos primeiros quinze dias delle, e nos · primeiros tres 
qias do successivo mez , o rendimento dos ultimos quinze , ou dezesei:~ 
tl:i:as :-~.~ R:aeebede~te-s- cihrs .Ã1nf0x:' td(adds iJl~· Sizas er lmptrsi~ii--e-sr d:ósr·Vi-· 
11hos 1 fa.çãlo cl!CJ ·mesmo modo as, s tas .entrégas1 peio ·CJ.l'lle.'l:·espreita::. aos Jími~ 
mei1.1o'S ~ qui'Flze ·dias; 11ro dia: de~eS'é.te· ~ e d0's ultimoS' .n€ls dias <qnJIIatno até' 
seist d0 .me:&-seguinte: e ·finàlrnen.'ti€. ,os' Tb.iêsimreilr<D!' da;s Chancella:rias ,. e. 
m ais· cals.as.- da arrecada~ao , fáÇã.GJ assim .mesmo as, sua's ent:rr€g~as., pelO' 
que respei ta aos primeirt>s qtüfizê d.-iás rro dia,. dezoito- , e a; dos u1ti.mos 
no setimg 5. ou oita:v<f dia~ d0 mêz quél se seguir , p1;a1ticando-se esta: or~ 
dem eonsta:nt~menté em1toàos os rri-(3z€'S:t. ·pára nãa cemfumlir o exp.edien-· 
t e. das cofres do Meu Reál Etarro 1 como' ·s~· confundir-ia, S'f3 todos os The
soureires, e ~ecebe-dores- éortcdrressem com as suas' en1íregas ao mesrn@ 
tempo; bem:: enténdid@-, <!lll"e- elles deverãG-s&ú{n·e e:x!ihir nas entregas ,dos 
Rendimentos cobrados em cada hum mez, as guias e Ce1rticl..ilies _rJdr on
de conste, quanto importou o Rendimento cobrado desse mesmo 'mez, 
quanto entregou por éo:n.ta délle, e quanto he. o resto d~ que deve fazer 
entrega. O Conselho da. Fazenda o tenl,ta assim entendido, e faça exe
cutar com os Despachos necessarios .não obstante o referido Alvará de 
vinte e dous de Dezembro de mil sete-eentos sessenta e hum, que Hei por 
derogado para este effeito sómente, ficando aliàs em seyt vigor. Palacio 
de Lisboa em i o de Agosto de 1787. = Com a Rubríca 'de Sua Mages-
tade. ~ 

Registado no Cons-elho do. Fazenda nD· Liv. IV. dos 
D ecretos a fol. I" ''ers. 

D bNA MARIA, por Graça de Deos, Rainha de P'Ort nga1, e dos 
.A-Ig·arves 'd'aqú'ém , . e. ·d'além Mar em Afriea, Senlilora de Guiné, e· 
d'a Córiqtüs~ta, Navegação,- e Commetcio da ·Ethiopia, Arabia, Persia , 
é da Indi~ ? &~-. Faço sabet à todos os qlfe a presente Carta de Confir
mação, 4:ppr'ovação, e Ratificáção virem: Que em onz~· d~ mez d~ Se
t embro proximo passado se éonCluio, e as·sig·nou nesta C1daüe de Lisboa 
:tmfua Convençãt>.; para estab.elecer humà inteira r-eciprocidade a respei
to de Suceessõés entre os Meus Vassallos, e os da Corte de Sardenha 
em to'dos os No_s~sos respectivh~ Domínios; - sendo Plenipotenciarios para' 
êste e.ff~ito , da. -Minha parte Martinh.o de Mello 'e Castr? ,- do Meu. Con
Sêlho, Meu Miííiiêi-r'e> e ~·ecret'ario de Estado dos N egocws da Marmha ; 
~- Boininid$- Uhtahtafinos, e taml!iem pr'e~entéthente dps N egooios Es"-. 



trangeiiros ;:·ce: tmt part.i. de El'Rei de-·Sard~:nlia Fiii.p-pe ·S. :Martí»h@ , . .Con-
Efe de Fnont,.. Genii.khemem da suà Carnara., ~seu ;lV,[j.nistro :.:Ie.n.jp<'Jten .... 

' eiari0 n:estra ·Mi.nhre Car.ne; de clitja CGnwgn:çà0 o th~ hé- .o s~guinte.-
. Sua. 1\'la§es;ttadet WidelissÍl<m,a a RAINHA .de Portugal, ~ S'lil:éll 1\q'a.;. 

gesítade, ELREJ d:e Sardenha.. igualmente - d~&postós para c0F!soliG.ar -éadà. 
vez ma.is a bow harnil:Gnia,.. e amizade, qu·e fel1zmente· .subsistem ~nti:e 
Suas Mages:tadlis ;- e para:. fazer os seus respectivos V áSSallos pa11-tiGi-panb€s 
d.o.s. favoraYBÍ'S effeitos da mesma b0ã hánr-10nia ,- faci.lita:r:J.d.o-lhes os meios 
à.e.multil]!Ji.i::oéall'€HI entlte~ si os. :vinc11Jl0s d'€ Am-ü~ade, ~·áitentescg, ·Colilílmer:... 
eüi), e mutlu:a .. cotrespor.ud.~ncia, que já e.üstem e_nti·0 ot!l rnes1n0ê, deter
minárão est~heJeeer entre os .seus- Vassal.los· hum a intéira. -recipt:oci;gade 
a · respeito das Saccessõ~s, . . ~ 

A este effeito os Plenipotenciaríos abaixo assignados'; a sab·er, da 
parte de S. M. F. o lllustl:~ssimõ e ' E.·:GeUenll.jssimo Senhor Martinho de 
Mello e Castro, do seu Conselho, Ministro e S~cretario de Estado dos 
Negocias da Ma.úaha e D0minios ·UJtréllmarinos. ~ e bunbem actúalmente 
~nca.creg·ado, dos Neg-o-cÍGS' Estrangeiros-; e da parile de S. M. ELREI 
de Sarcl.enh~ o Senh?l' Conde FiJ.ippe de S. · ~artinl:10 · el:e l<~t~nt, Maj~i 
de Caval.lel!la, Gentid-hon:mn da Ca:-maraJ de Sl . .LVI. e s·eu Mrmstro Plem
:potenciario juntG a S. lVI. F. depois de haverem troGad0 os se1:1s: Vlenos,.. 
poderes respe-ctivos, cujas oopia.s serão -iransG'FÍt&~s no fi1n da. _presente 
Convenção, concordárão em nome dos seus Soberanos nos Artigos se .. 
g-uintes. . .;J 

ARTIGO I. 
~ 

. Os VassaHos de S .. M. F. a RAINHj.\. de Portwgal, e os de S..: 
M. ELREl ele Sard.enha terã(i),jnteira liberdade de di,sp@r dos. se:us Beiut, 
qaaesquer que elles sej.ão, p®r Téstamento, Doação, ou Q.Utro q:ualquer , 
Acto reconhecid·o válido, e legitin.'"l a favor dos Vassallos 'de hum, e ou• 
iro Domínio, como bem lhes parecer; e os seus Herdeiros Vassa1los de 
huma, . ou de 011tra das duas Altas Partes Cohtra.tantes ;. e todos aquel ... 
les, que . ti verem 6t.u!os legítimos para ~xercer ·os seus Direüos, s.e1:1s 
Procuradores, .Mandatarios, Tutores, ou Curadores poderão recolher as 
successões abertas a seu favor n s Estados respectivos, tanto de Terra 
firme, como outros quaesquer, ou .seja ab intestato, ou em virtude de Tes
tamento , ou outras disposições fegi t ).n; 1:s ,. e possu~r os Bens moveis , ou 
imm~veis, quaesquer que elles fore111 ~em excepção alguma , os Direi
tos, Titulas, Nomes, e Acç.ões, e g·ozar delles, sem necessitarem de 
outras Cartas de Naturalidade, ou outra concessão especial; transcortar 
os Bens, e Effeitos moveis aonde julgarem conveniente; reger, ~fazer 
valer os immoveis, ou. dispôr delles por ve11da ~ ou por qualquer outro mo~ 
do qu~ seja' sem difficuldade ' ou mpedimento algum; dando todas a; 
Quitações válidas, e justificando sómente os. seus Títulos, e. Qualidades; 
e serão os ditos Herdeiros tratados neste particular naquelle dos dous Es
tados , onde as successões referidas se acharem, tão favoravelmente, co
mo os proprios, e natu1·aes Vassa~Ios deUe; bem ente:ndido·, que serão o,o. 

brigados ás mesmas Leis, Furmalidades , e direitos a que este ultimos 
estão sujeitos:. · 

A R TI G O li. 

E a fim de melhor· estabelecer esta perfeita reciprecildade entre o_s · 
Vassallos respectivos, como desejãe- as Altas Partes Contratantes, tem 
~ido,. estipulado, e ~oncordad.o_,. qué -nimLos Vas~llo~ d~ $. 'M, EL.REI 
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de SarclEl~ha nos Estap.?s. de .S . lVL F. a R;AlNHA de :Portugal:, nem o-s· 
de S . M.' F. nos . D~mmlQ.S de• S . M: ELREI de Sardenha serão obri-

. g:acÍos a Direitos alguns .. deba:ixo do Titulo de Detracção, ou outro de 
ql.!.alque:r nolJie que possa ser', em razão dos Bens que lhe provil·em por 
Legado, Doação, SuÇ.cessões Testamentarias, ou ab intestalo, nem peia 
exportação dos moveis~ , ou _11re9o .ddles, ··ou dos immoveis , que por se-· , 
melhante mod_o J~es fore1!1 pertencente~, ou tiverem a?quirido: E q_ue no. 
caso que os ditos Herde1ros , Legatanos, ou Donatanos , depois de esta-
1·em de posse das successÇí~s, ou cousas ·legadas, ou dadas, prefirão con
tinuar ~ possuilias, e a g.ozallas ·; não se poderão ~xigir deJles outros Di
reitos !Jlais que aquelles , a que são suj.e.ltos os Vassallos proprios , e na..._ 
turaes do Estado, onde se acharem as referidas Successões. 

A. R T I G Q III. 
I' • •j ~ • 

~ A Este fim S. M. F. a RAINHA d~ Portugal, e S. M. EL-
REI de Sardenha pela presente Couvenção derogào expressamente todas 
as Leis .,_ O_r!fenações, Estatutos, Decretos, Costumes, e Privilegias que 
possão haver em contrado., os quaes serão co"'l.siderados como se nunca 
tivess~m- ~xistiÇI.o~ ou nunca se houvessem expedido a respeito dos V assai
los respectivos, para os casos expressados 'nos dous Artigos precedentes. 

A R TI G O IV. 

Se se. excitarem algumas contestações sobre a validade de hum 
Testamento, ou de outra disposição, serão decididas pelos Juizes com
·petentes_, na conformidade das Leis_, Est.atuto_s 2. e C_ostumes ~·ecebi_dos, 
e author1sados no lugar, onde as ditas d1spos1çoes tiverem sido feitas; 
de s0rte que se os ditos Actos se ac · :1.rem revestidos das formalidades , 
ou das Condições necessarias para a validade no ~itio, onde tiverem sue- · 
cedido, te.rão igualmente o seu pleno efl'eito nos Estados da outra Parte 
ContratÇtnte, ainda que nestes semelhantes Actos fossem sujeitos a maio
res forma:lidades, e a humas regras diversas das que são praticadas no 
Paiz, onde forão ordenadas. 

A R T ~ '1 O V. 

A presente Conveíiç§.o terá o seu pJeno, e devido elteito desde o 
dia da sua assignatura, e será ratificada pelos Soberanos respectivos : 
As Ratificações serão trocadas no espaço de dous mezes, ou antes se for 
possürel ; e dous rnezes depois de trocadas, esta mesma Convenção será 
regi.stada nos Tribunaes ·de hmti , e outro Estado , e publicada aonde for 
necessario Gom a solemnidade costumada em casos semelhantes 1 a fim de 
que se observe segundo a sua -fórma ,- e theor. 
- Em fé do que Nós os Min]strqs Plenipotenciarios de S . M. F. e 
de S. M. ELREI de Sardenha, authorisados dos nossos Plenos-poderes.; 
-assignamos dons Originaes desta Canvencão , e os sellamos com o Sello 
das nossas Armas ., guardando cada hum ·de Nós o seu. == De Mello e 
Castro (L. S. ) = Philippe St. lVlarbn de Front. (L. S.) 

E sendo-me presente a mesma Convenção, cujo theor fica acima 
jns.erido :r! e bem visto, , considerado; e examinado por Mim tu~o o que 
nella se contém , a approvG> ,. ratific0 ,. e confirmo assim no todo, como 
.em .cada _huma- das suas clausulas, e estipulações.:. Pro1pettend_o em Fé; 
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~ Palavra Real observalla, e curnprilla inviolavelmente, e fazella cum-
, prir, e observar, sem permittir que se faça cousa alguma em contrario 

por qualquer modo que possa ser. E em testemunho, e .firmeza do sobre
dito, fiz passar a presente Carta por Mim assignada, sellada com o Sei
lo Grande das Minhas Armas , e referendada pelo Meu Ministro, e Se
cretario de Estado dos N egocios do Reino abaixo assignado. Dada em 
Lisboa a to de Novembro do Anno do Nascimento de Nosso-Senhor JESU 

-..CHRISTO de 1787. (I) = Com a Assignatura de Sua Magestade, Sello 
Real , e Assignatura do Ministro. 

Imrr. na Impressão Régiç:e~ 

Sou Servida, que déntro dos destrict;~, que pelo Decreto de 3 de De- , 
zembro de 1755 se assignárão para a reedificação da Cidade de Lisbo~, 
nenhuns Julgadores possito tomar co~1hecimento de Embargos de Obra 
Nova, ou de quesLÕes algumas de servidões, e outros letigios, que erão 
da privativa competencia rlo Juizo das Propriedades, porque tudo ficará 
pertencendo aos Inspectores dos Bairros da Il}-esma Cidade com toda a 
jurisdicção privativa, e exclusiva, escrevendo nestas, e nas mais depen
dencias das Inspecções -os dous Escrivães do dito Juízo das Propriedad~s, 
com absoluta igualdade na sua destribuição ~ que será .feita pelQ Pestri ... 
~ui dor do mesmo Juizo, para o que se repartirão entre ~11es os Livros dQ 
Tombo da Cidade, e os mais papeis, que até agora se conservárão f?liJ. 

·poder do Escrivão das lnspecções nomeado por Portaria . çlo Cardeal Re.
gedor até Eu não mandar. o contrario, .cuja incu.mbencia, e commis~ã!il 
J;ei por bem exting·uir, para que ambos os sobreditos Escrivães do J ui~ 
zq da~ Pr·opried<:~-des fiquem ig-ualados amniu~odamente. Nas causa.s d~ 
Embargos de Obra Nova, e :oas mais da referida natureza, se proceqE}• 
rá breve, e summariq.n).ente, como pede a pública utilidade'· para se nà(j) 
impedirem as edificações , .e reparos dos Edifiçios da me~ma Cidade ço1n 
as formalidades, que as leis prescrevem para as Qrdinarias. E ainda qu~ 
até ao presente as arrerpatações ( ue se fizerão dos terrenos, e pardieiros , 
que pelo Decreto de 7 de Dezerrilro de 1772 se mandárão arrematar, na 
mesma fórma que os dos ~i tios ince14 -liados, tem sido váU.das, e se de
vem executa1·, com tudo d'aqui em~ dj .nte Determino., que havendo dt(
se arrematar alg:qm dest€s terrenos, casas arruinadas, e pardieiros, se ... 
jão os d.opos delles cita,qos, para os verem avaliar, se for notoyio, quem 
s!io os mesmos ~onos; e não o sendo, se fará a citação por eclictos d~ 
trinta dias, e feita a avaliação, se corrêrão sobre cada huma destas pro
priedades vinte dias de pregões, fixando.>!se tambem Editaes, porque s~ 
uoLicie ao Público o predio, que se ha de arrematar, o dia desse açto,, 
e seu lugar, e finalmente .o valor., que os Louvad?s lhe hajão dado, ob
servando-se em tudo o ma1s a~ leis, 'que ha ao~ ditos resp(úto~. O Con
de Regedor da Casa da Supphcação o tenha as~).m (;:)ntendido, e faça exe
cutar. Palacio de Lisboa em lá deNovéi:nbro d.t? pa7. =Com. a Rubrí.
ca de Sua Magestade. 

-
·Nos manu$critos de M. Antorti(f) da Fonseca, e na 

Supp. no liv. 20. pag. 43. 

· (1) Foi ratificada esta Çou·ven~ão por Sua .1\{agest.adf! .ElRej de Sard~n.ha em 10 de 
Outubro deste anno. 

I 

I 
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ANNO D .E 1788. 
,. 

.... 

S ll:N:Oo--ME presente, que no Juizo da Coroa da Casa da Supplicação, 
e em Causas de Denúncia nelle processados , se tem algumas vezes , e 
ultimamente julgado as mesmas Dem1ncias a favor de Denunciantes , aos 
·quaes obstava a Disposição do Real Decreto de cinco de Março de mil 
:setecentos e nove; para serem excluídos dellas, e para as Causas das re
feridas Denúncias se ficarem proseguindo por parte da Minha Real Co
xoa pelos Officios de Procurador della; excluidos os Denunciantes : En
tendendo-se, que a Disposição do referido Decreto não he extensiva a
todas as Denúncias; porque na Letra del1e ·só se exprime a exclusão dos 
Denunciantes de Capellas ~ Devendo-se aliàs entender, que éJ. mesma ra
zão , que fez necessario aquelle Decreto, e a aprohibição que nelle se 
contém; he pela sua indentidade, tran cendente, e extensiva a todos as 
mais Denuncias, e comprehendida n , Espírito do mesmo Decreto; e 
que ella não admitte distincção · ~ ma para haverem de ser prohibidas 
humas Denúncias , e permittidas ~ uLr<ts em igual concurso de Causas , e 
de circunstancias; por não a adrnittirem tambem as Leis do Direito Ro
mano, e Patrio, quando prohibem áos Juizes, e aos Procuradores Fis
caes, que julguem oudefendão as Causas dos seus Parentes~ Consangui
neos, e Affins : E para que mais senão julguem no sobredito Juizo da Co
roa semelhantes Denúncias por ~hum modo contrario á genuina inteligen-

' cia, ,e espjrito do sobredito Decreto de cinco de Março de mil setecen
tos e nove, . e cessem as perigosas consequencias, e os prejuízos que tem 
resultado á Minha Real Coroa: Sou Servida declarar, que no espírito e 
na razão jurídica que fez a baze do referido Decreto para prohibir as De
núncias de Ca]!lellas aos Parentes dos Juizes e Procuradores da Coroa, e 
para serem elles os Juizes , e Procuradores Fiscaes, nas Causas de taes 
Denúncias, são comprehendidas geralmente todas as Denúncias de quaes
quer bens, seja qual for a natureza dell~s, que se pertendão, pelo meío 
dos ditas Denuncias, e mercês delles feltas aos Denunciantes, incorpo
Tar na Minha Real Coroa; sem. que mais a este respeito se torne a fazer 
differença , ou distincção alguma, nem a excita~ questão, ou dúvida em 
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contrario. O Conde Regedor da Casa da Supplicação, o tenha. assim en
tendido e faça pôr em observancia, e executar nesta conformidade. Pa
laci<;> ele Nossa Senhora da Ajuda em sete de Janeiro de 178~. =Com 
a Rubrica da Rainha Nossa Senhora. 

Na Supplicaçáo no Liv. 20 a fol. 48. 

' ' 

*-*..ç.*_* 

E lÍ A RAINHA Faço saber aos que este Alvará de Confirmação, e 
Roboração virem: Que por parte de Dona Rita Bernarda de Figueiredo 
Brandão, e seu Marido Luiz Pedro Homem de Figueiredo Deos-dará, 
Fidalgo de Minha Real Casa ; e sua FilJ.a Dona J osefa Luiza Freire de 
Figueiredo Brandão Deos-dará, e seu Marido Miguel Ozorio Cabral Bor:
ges da Gama e Castro , tambem Fidaigo de Minha Casa ; e sua Irmã 
Dona Sancha Eugeniw de Figueiredo Brandão, viuva de Diogo Henri
que Coelho de Almeida, e s-__w. Filha Dona Anna Maxima Coelho de ~L
meida Brandão, e seu Marido Luiz de Oliveira da Costa de Almeida 
Ozorio, outro sim Fidalgo de Minha Real Casa, P!TI petição pm to
dos os sobreditos assignada, se representou; que havendo as referidas 
Dona Rita Bernarda de Fig·ueiredo Brandão, e Dona Sancha Engenia 
de Figueiredo Brandão nascido de hum parto de sua Mài Dona Anna 
Micaela de Almeida, corno Filhas legitimas de seu Pai o Desembarga
dor João Alvares de Figueiredo Brandão, litigq.do entre si a succ~ss5:o 
nos bens vinculados q_ue o dito seu Pai possuíra no lugar de Ag·ueda, 
e de Villa Cova de sub-Avô; persuadindo-se cada h uma dellas, que ti
nha fundamentos, e provas conclude-ntes para mostrar em Juizo, que 
havia sido primeira na ordem do nascimento; e não podendo os Juizes, 
que o farão na causa, em que litigárão, deliberar-se a julgar, que as 
provas de huma parte erão mais concludentes, e da maior ponderação 
que as da outra parte , para se entender qual das ditas duas lr,mãs se de,_ 
veria reputar por primeüa na order do nascimento, vierão a julgar, que · 
as comrnodidades , e rf:ndimentos dvs Vinculas que entre si disputavão, 
pertenciào ·a ambas as Irmãs; e _que __ D<:. posse delles se devião contem.
pbr, como huma só pessoa; ordenartuo -_m sua Sentença, que se repar
tissem os bens, e rendimentos dos ditos V inculos com os seus respecti
vos encargos pelas mesmas referidas Irmãs: Que conformando-se ambas 
com o julg·ado, e concordando entre si fazerem, com acordo, e consen
timento dos seus respectivos, e immediatos Successores, huma amiga
vel, e ajustada partilha dos bens, e rendimentos dos referidos Vínculos, 
iicárão pertencendo a Dona Sancha Eugenia os bens, e rendimentos da' 
Casa de Villa Cova; e a Dona Rita Bernarda os bens, e rendimentos 
da Casa de Agueda; accrescendo a estes· a quàntia de cento cincpenta e 
dous mi l no-vecentos e dezesete réis em rendimentos de outras fazendas 
do Vinculo ela Casa de ~ub-Avô, e em alguns bens livres, para ficar em 
tudo igual á outra Irmã na referida partilha; a qual assim conve.-.?ci_ona
àa, e ajustada, fizerâo julgar por Sentença pelo Conservador da Umver
sidade de Coimbra, como Executor da Sentença, que havia ordenado a 
Divisão dos bens Vinculados, e rendimentos delles, nafórma acima men- . 
cionada : E que desejando evitar litígios, e contendas para o futuro so
bre a successào legitima dos bens dos referidos Vínculos, lVIe sttpplica-

Ppp 
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vão, qné aMinna .. I{eal Authot·iclade Jlie~roborasse, econffrmasse, a1;~im 
~ SenteM;a , ·'ql!l-e havia ordenado a Divisão cJ.os rer1dimentos, e bens Vin
iN~lad:0S, · €GI'l1•0 &-outra. Senten~a, que julgou, e houve por boa- a amiga
vel partilha, que entre si havião concoreJ.at:lo; para qlile cada h.uma del
las, e os Successores, que dellas provierem., fiquem conservando perpe
tuamente a porçã6, que lhes aco'nteceo p0r virVude da Sentença da Di
visão, e da amigave1 partilha entre ellas convencionada, e julgada por 
Sentença: Ao que tudo tendo consideração; e por fazer graça, .e mer
cê ás sobreditas Dona Ri·ta Bernar.da de- Figueiredo Brandão; a seu Ma
rido Luiz Pedro Homem de •. jgueiredo Deos-dar:í; a sua Filha, e imrue
diata Successora Dona Josefa Luiza Freire de Figueiredo Brandão Deos
dará; a- seu Genro lV] iguel Ozorio· Cabral . Bor.rg_es da~ Gama e 'Casfl.ro; a 
Dona Sanchlp Eugenia de Figueiredo Bra.ndão, ; a sua Filha Dona Anna 
Ma:x.i-ma Coelho: de Almeida Brandão; e seu Genro Luiz, de Oliveira da 
Cqsta de .tUmeida Ozorio: Hei po.r bem confirmar-lhes a. Sentet~ça, que 
·a respeito ' dai Successã·o, que litigárão, se proferio na Casa da Supplic~
'ção ·eJn vinté de -Abril de mil sececent0s setenta e nove; e sete de Agos:.. 
{o d·e mil setecentos oitenta e quatro; e a outra Sentença proferida so
Õr'e aJ p·artilha amigav-elmente feita pe)as referidas duas J rmans, na f6r
ma acima declara·da; para o eff~ito de qu.e e,llas, e se.ns Successores fi 
quem pe.rpetuamePte conservados na Administração, e , posse dos bens 
Vincula·df!s, que lhes ficátão pertenéendo por virtude da dita Diúsão, 
e partilha, sem que em tempo algum se possa questionar, tanto a res
peito da união dos Vínculos divitclidos, como da transacÇão, e amigavel 
pat·ti>lha; que entre si fizerào: Com declaração porém, de que succedE>n
do o caso de que em alguma das linhas, em que fica dividida a unica. 
linha, que até o tempo da Divis~o se conhecia possuidora, vier a falta1• 

a Suecessão para nella continuar a A dmin,istração, e posse dos bens Vin
culados, em que ora smccedeo, reverLerão os referidos bens VinculadGs , 
para a ou-tra das fJuas linhas, que se achar existente,. ao fim de se con-. 
solidar em hu~11a só pessoa, e Admini.stração, o que por effeito das referi ... 
das Sentenças se dividio, e se~rarou; sem que obste, que ao tempo, em 
que venha a faltar alguma das duas linhas, e a su·ccessão dellas , possa 
apparece'r pessoa, que perten1da succ ,der pelo fundamento de ser mais 
proximo descendente dos In.stiluidor~·s , por dever (acabado o motiv<;>, 
que o foi da referida Divisão) • _ J na r ttJrdo ao antigo estado, e formar o· 
mesmo todo ind:ividuo' e inser "t'avel' como o era' e se achava €!li tem
·p0 do Pai das ditas duas Irman•s a·cim.a declaradas; bastando chegar o 
caso da referida falta de successi'ío em alguma das ditas duas linhas, que 
-se deverá regular pelo m<Ddo, e clausulas das Instituições dos Vinc·ulos, 
para que a outra linha, que se achar existente , e possuidora da outra 
JJOrção, entre loo·o na p0sse d'aquella, em que ma sobret'ilita fôrma vier a 
'fatar á Sl!lCCessã~, sern . Inais contenda,, nem dispu~a,. e sem mais tÍtulo, 
que o a da sua actual existencia, e posse, em que se achar. 

Pelo qu.e: Mand<ll á Meza d0 Desembargo do ·Paço; Regedor da. 
Casa da Supp!Jcação; Conselhos da Minha Real Fazenda , e Ultramar; 
Meza da Consciencia, e Ordens; Gov,ernador da RelaÇ_ão , e Casa do 
Pt1lrio, ou qu,em este cargo servir; e a todos os Meus Tribunaes, Mag·is
trados, JusiÍ<'tas, e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste Alva
rá deva, ou .baja de pertencer, que o cumprão, guardem , fação cum
prir, e guardar, como nell~ se contém, s.em dúvida, ou embargo algumr 
E ao Doutor José Ricalde Pereira de Castro , do Meu Conselho , Meu ' 
Desembargador_ do Pa'io, e Chancellér M<ir .d.estes, Reinos , e .seus Do .. 
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minios, Ordeno que o faça pnb1icar na Chance11ar·ia, passár por e1la, é 
registar nos livros da mesma Chancellaria a que tocar : .Rernettendo os· 
e xemplares delle a todos os lu·gares, a que se costumão remetter seme- . 

. ]han tes Alvarás, debaixo "do Meu Selló, e seu signaíl :··E mandando .. se es
te proprio Original para o Meu Real Arquivo da Torre .do Tombo. Da
do no Palacio de . Nossa .Senhora da Ajuda em 9 de Janeiro de 1788. = 
Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretan'a de E.staJo dos Negocias do Reino 
no Liv: VII. das Cartas, Alvarás, e Patentes afol. 
164., e impr . . na Impressão Regia. · 

. ' 

.. 

E U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará vh•em ! Que sendá-
rne presente que nos Exemplares impressos do Alvarâ de cin'co de Setem
bro de mil setecentos oitenta e seis se ommittíra casualmente ·na linhà. 
trigesima segunda da segunda Pagina delle o termo negativo não entre 
os ter-mos em que, e havia, para se dizer congruenternénte em que nao 
havia semelhante apphcação ;- achando-se aliás o mesmo . termo neg·ativo 
não no Original do referido Alvará, e no registo -da ChanceiJaria Mór 
do Reino, ou de se publicou: E posto que pelo sentido formal das pala .. 
vras, que compõém a parte do período, em que se ach.a a falta do refe
rido termo não, se conbe~a claramente que não pód'e entender-se sern 
aquelle termo que alli falta, e que~ elle se faz indispensavelmente neces~ 
sario: Para que não possa entrar em questão, e não haja dúvida sobre a 
iníelligencia do mesmo Alvará, na~ 'arte em que se a_cha a referida falta 
do termo não: Sou servida declarar, que o referido Alvará no lugar, e 
linha meucionada se deve ler, e enten.der na fórma seguinte: E qúe a 
nova fórma de applicaçãp_prescrita nas mencionadas Letras Apóstolicas 
só he relativa , e restricta aos Arcebispos , e Búpos destes Reinos , Ilhas ,. 
e Conquistas, em que. não haviâ semelhCfnte applicação. E ordeno, que 
e:> ta Declaração fique sendo a intelligencia do sobredito Alvará na parte 
em que se omittio o termo negativo,. que al)i falta. 

Pelo que: Mando á Meza do Desemoargo do Paço ; Regedor da 
Casa da Supplica_ção; Conse!hos da Minha Real Fazenda, e do Ultra
mar; Meza da Consciencia, e Ordens; Governador da Relacão e Casa 
do Porto, ou quem seu lugar servir; e a todos os Magistrad.os : e Jus• 
tiças de lVIeus Reinos, e Senhorios , que o cumprão guardem, fação 
cumprir, e guardar tã~ inteiramente., CElffiO nelle se c~ntém. B ao Dou• 
tor José Ricalde Pereira de Castro; do Meu Conselho, Desembargador 
t.lo Paço 1 e Chancellér Mór destes Reinos , Ordeno; que o faça publicar 
na Chancellaria, regi,star Fios LiV!'os ·dell; a que tocar ; e remetter os 
Exemplares delle debaixo ·do meu Sello, e seu signal a todos os lugares 1 
a que semélhantes Alvarás se costumão remetter: Guardando-se este Ori
g-inal no Meu Real Art}hivo da Torre do Tombo. Dado em Salvaterra de-
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Mf!gos, em 2:r6 6€ Ja.neír0· 'de no a. (I)= -com a. Assig·natt:u a da Rainha , 
e a ·da Ministro. · . · · · ' · · · 

.. _., 

· :Reg.ist~ 1w Secret.a'I'Í(J de Es.trul:.o. dos Negocias do Reino 
• rw1 Liv. Vll. das Cartas- i A~varás , e Patente$ , a 

fa l • . Hí9. , e Impr. na Imp.res-sá(i) Regia. · 

*--*<.o>*-* 

·Eu' A RAINHA Faço. saber aos que este Alva;á. virem' 'que sen · 
do-me presentes os inconvenientes que resultão dos Privilegias exclusi· 
vos, que se tem concedido a algumas pessoas, para ellas só poderem vender 
Polvora em algumaS" Terras. dest 1 Reino; e querendo evitar os sobreditos 
inconvenientes, e ao mesmo tempo estender , e facilitar o Commercio 
deste Genero em beneficio de. to~os 09 Metls Vassallos: Sou servida or
denar·, que fiquem inteiramente abolidos todos os referidos Privilegias 
exclusivos; e que a compra, , e venda da P.Jvora no interior dq Reino, 
seja inteiramente livre, e franca ; observando-se pelo que -pertence ás 
cautelas necessarit :; , par~ evitar o perigo de incendios, e outros acciden
tes-, @ qu'e .se a_cha. clisp~st_o QO Al_varA de Jil:ove- de J ulbo de mil setécen
tQs cincoenb e qu.a~ro.,. part\culannente pelo que respei-ta aos determi
J.:l:~<il@S ei~ios. ~ ~m q.~e s~ d)eve vender a peferida Polvora. ma Cidade de 
Lisbo~, eu S~U:S suil)u.rhffis, e no m1ais que poder ser applieavel ao que se 
deter-~na ne l[llesmO- A.l~ará; sendo semp.re obri-gadas as pesseas, que 
fJ:Uizere,l-11 ven,ger Polv-ora. ~ a pedir licença ás Camaras resp.ectivas, e es
t;a.,s. lha CCi>n-cedt-não, destinando-lhes si tios fóra de povoado,. e com modos 
aos· ço~prad~res para as d.i:tas ve'p-dras. · . _ 

Sou G;Utros_im senida ordenar, CQ&JO por es·te Ordeno, que fique 
i Hteiramente cessa.(i}jdo a p.Eohibiçào (õjllille h·avia da sabida da Pol-vora para 
f0r~ do Rei(;l.O;: E permitto que-ella se possa exp(')rtar para os· Paizes Es
t_range.Jrqs, é'\Ssim. por mar, como1.~PO'' ~erra, s.elill q.ue se Jh.e ponha al,gum. 
~J.íl)\;>.araço,. QU di.iei!tiiclade; e .sem ]~tailt direit(i) algm•IJJ de <qll'alql!ler qua.~ 
1id.aae que sej.a, assim ·no interior· ucste Reino· , como nas A lfandegas·, 
quando se exportar para fóra. 1 

Pelo que: Mando á. .JMe.za do Desemharge do.Pa<(O; Presidente do
.L\ieu Real Erario ;. C0nselhe1 da Fttzenda:; Ju:nta dos Tres:: Es~tados; Con
selho, lJ.ltramarinu ; Regedor: da Cas.a tia Supplicaçãe; Go:v.ernador. da 
Rdação; e Casa_ do Farto; e .dias Rela~ões da Bahi-a, e Rio de Janeiro,. 
Junta do Commercio destes Reinos,. e seu.s Doudnios; Vice-Rei, e Ca
Jilltãe Gen-eral de Mar., e Terrra do Esbaào do BFaúl; Go\(ernadores , e 
Capi~àes ?·~neraes, e quaesgNte'r m·utr(j)s GoNemado~s do, _mesmo Estad0, 
e ma1s Mm1stros, <Dfficiaes,. e l?ess0"&s. deHe, e deste Remo, q.ue o eum
prão, e guardem,. e fação inteilrame·nte cumpr-ir, e gu~rcl•ar, comCJ neLie 
se contém. O q~ual valerá como Carta pa8sada pela Chancellaria, posto 
Cil~:e· pot el:la. nã,o passe., e ailHlra que m. s:elllt effeitro· haja de durar rilais de
hum am~o, não o.bstantle as Ordenações ~ne dispôem o coo•tlra,rio, e sem 
embarg«l) de quaesquer Leis·, · Re,girnen~os, ou Disposittões que· igualmen
te o-rdenão o eontr.ario, ·as' quaes He·i1 ta.t:nbem p0r deroga<il.as para este. - -.----.---......--__,..--.. --......-,---------
- (1) O Alvará d'e [J, de .Setembro de 17'86 nestJa Collecção já. vai emmendadq, co
~o deve ser: Q · eu~ e·ncontra:-se S'GJ Il'OS Exempl.al!.es Ím('lre&~o& na lmp.r,essão Régia. 



1788 

~ffeitrr sórrrente:''" ficando alias sempre em seu vig·or_;· e· este se: registará
em todos os,lugar.es.; on.de se costumào reg-ist.ai: semelhantes-. Alvaras, 
marndand@-se o Originál para a Torre do Tombo.. Dad@ em Salv~terra de 
Mag0_s em ?ts lil.e.Janeiro/de 1788:, =Com a Assigna1iura da. Ramha., e a 
do lVIinistl!é. · . , ' 

r Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias da 
Marinha,, e Domínios Ultramarinos ,,. a fol. 9.4.. , 
e ~mpr:. '11lla Impressão Régia. 

*-:--*<C>*-* 

EU A RAINHA Faço saber aos ·que este Alvará de DeGlar~Ção. com 
força de Lei_ virem : Que havendo -::hegado ao Meu Real Co~ecimento 
por muitos., e r~petidos ~ac-tos, ,a perturbação' qu~ por dilfferentes ~a
gistrados se te1:n procuraçlo faaer, e actualmente esta fl1z.enda contra a· J•U ... 
risdicção do Juiz.m da Provedoria dos Resíduos, e Cap.tiv.os da Cidade de 
Lisboa, ao q.ual pela Carta· de Lei de quatro de Dezembr.o de mil set~ 
eentos setenta e cinco se uni@ toda a jucisd.icção até então eX~ercitada na 

' mesma Cidade Relo outro · Juizo da· Mamposterâa dos C::iptivos,. que.·Fela 
referida Lei nc(m extincío, e abolido: Sendo-Me ao mesüw tempo pre• 
sep.te, que havendo Eu já em alguns dos. referidos faétos. turbativos fei- · 
to cessar a incompetente jurisdicção, com que alguns' dos mesmos Ma
gistrados s.e. procul'ão inge:dr í1a,s Arrecadações das Heranças. jacentes, 

. e não adidas, ou por falta de Herdeiros, ou po1· se ignorar quem· elles 
sejão : Ordenando-lhes , ·e declarando-lhes , que semelhantes Anecada ... 
ções só erão, e são da competencia do sobredito Juizo da Prov.edoria dos 
Residqos, como Subrogado . no outre> Juizo extincto; e que a elle só per
tencem 'as Habilita~ões dos Herdeiros, no caso. de comparecerem., e de 
virem. a Jtüzo requerer as suas Hera!nças; se havia ainda assim com in
sist.encia culpavel procurado su.;tentar a mesma perturbação por particu .. 
lares interesses, resultaJndo até. 'J detrimento de se fazerem despezas ·por 
conta das m:esmas Heranças tão' exçessivas , como exorbitantes.: E . que_,.. 
rendo Eu pôr termo a estes abusos, para que mais se. não continuem; e 
pa'ra que se entenda que as providencias por Mim dadas em huns casos 
erão, e são -extensivas a outros, em que ha a mesma identidade de na
tureza, e d~ razão: Sou Servida declarar, e ordenar o seguinte. 

Declaro, e Ordeno, que o Provedor dos Ji{esüluos, e Captivos da 
Cida~e de Lisboa he ~ella, e no d~st~~ct_o ~a su~ ju~isdiç.ão o privatirvo 
1VIagistxado, a quem so compete a JUnsdiCçao pnvativa, . e exclusiva pa-
ra fazer as Arrecadações das Heranças jacentes , e não adidas.; . e que. a 
eUe só pertencem consequentemente as Habilitações dos Herdeiros, aos 
quaes possão tôca;r as refer~das Heranças, . no caso de comparecerem ou 

. no tempo em que se fazem, ou depois de feitas as mesmas Arrecadações; 
sendo nas ditas Habilitações ouvido o Promotor dos. Resíduos, e Capti
vos, c~mo parte legitima que he em todas eJlas; e sem o que, ~ob pena 
de nulbdade, nenhuma habilitação p0derá ser julgada por sentença,. nem 
surtir effeito algum. . · · 

Idem : Declaro , . e Ordeno, que todas, e quaesquer Arrecadações, 
que actualmeníe se estiverem fazendo, e tratando em qualquer Juizo Ci-
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vel··, 0Timinal, ou d,_e Orfãos· na Cidade de Lisboa de Heranças ja·oentes.; 
e ·não adidas. ~ seja qualquer o pretexto, .que para ellas se haja ·tbmadG>, 
se remettão logo ao Juizo dos Resíduos, e Captivos, a que privativa
mente . tocão :: Ordenan_do ao Provedor dos Resíduos, e Captivos, qu·e a-. 
voque ao seu Juizo todas as Arrecadações, · que pelos Magistrados, ~pe.
l'ante quem se tratão, lhes não forem TemeUidas dentro do termo de hum 
n1ez contÍIWG, e contado do' dia da publicação · ~les.te Alvará: Dando-me 
conta _Rela .Secretaria de Estado dos Negocias do Reino de quaes farão 
os Magistrados, que faltárão em fazer estas remessas , e o necessitarem 
a avocar as ditas Arrecadações. 

Itern: Declaro, e Ordeno, que sanando as nullidades , com que 
por falta de jm;isdicção se fizerão em differentes Juizos aquellas Arreca
dações, que já por elles se acharem conchiidas, não contendo out.Yo de
feito além do da falta de jurisdicção, fiquem surtindo, e tenhão vigor, 
e effeito; remettendo-se porém QS Processos della~ para o Juizo da -Pro
vedoria-dos. Resíduos , onde s6mente se deverão conserv:ar: E cfue fiquem 
insanavelmente nuiJas todas as Arr~cadações de HeranÇas jacentes, e 
não adidas; todas as Arrecadaçõ~s de bens vagos; e todas as Habilita
ções, que na Cidade de Lisboa se fizerem de ijerdeiros, para se pedi
t·em as. l(eferidas Heranças, e be.Fls vagos ~m outros ·quaesquer J ui:&os, 
que não seja ,o•da so.bredita. Provedoda ·dos ResidHos: Q1;1e ds ·Minisi.ros, 
por quem, e. perante querri se fizerem, fiquem pelos mesmos factos sus
pensos até Minha lVIel!cê : e que os Escúv-ães, que nellas escreverem, . 
incorrão na pena do perdim~nto dos Officios, sendo Propri'etarios; do v a'-. 
lar delles, sendoServentuúios; e na de'in}Qabilidade para servirem quaes-
quer outres. , 

E este se cumprirá tão inteiramente, como nelle se contém, sem 
dúvida, ou embargo algum, qualquer que elle seja .. E Mando á Meza do 
Desemba1:go do Paço; J>risjdente do Me_u Real Erai:io; Conselhos da Mi
nha Real Fazenda, e do Ultramar; Meza da Consciencia, e Ordens ; 
Regedor da Casa da Supplicação; e a todos os Desembargadores, · Pro
vedores, Correg·edores, Ouvidores, Mag·istrados, e mais Justiças , ás 
quaes o conhecimento deste Alvará deva, e haja cle .pertencer, que ·o cum
JJrão , guardem, fação cumJ1lrir, e guatd" inteira, e inviolaveJmente. E 
ao Doutor José Ricalde Pereira de Ca~ t'O, do l\l[eu Conselho, e Meu 
Desembargador do Paço, Chanceller Mór destes Reinos, e seus Domí
nios, Ordeno, que o faç.a publicar na ChancelL:1.ria, e registar nos Li
vros della a que tocar_: Remettendo os Exemplares delle _impressos a to
dos os Lugares, e Estações, a que he costume remetterem-se semelhan
tes ·Alva.rás debaixo doMeu Sello, eseu signal; emamlando-se ~ste pro
prio Oóg·inal para o .lVfeu Real Archivo da Torre do Tombo, onde se / 
guardará, na fórma que se pratíea1. em semelhantes LeÜi. Dado na Vi !la 
de · Salvaterra de Mag·os em ~8 de Janeiro ele 1788. == Com a Assigna ..... 
tura; da Rainha e a do lV[hüstro. ·' , 

.Regút. na Secretm·ia . de Estado dos .1\regocios do Rei
no no Livro VII. das Car·tas, Alvarás, e Patentes a 

. · fol. 166. vers .. , e n(l.pr. na ·Impressão Regia. 

- I 
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*-*t.O>*-* 

Nós DONA MARIA, por Graça de Deos, RAINHA de Portugal, 
e dos Alg·a1·ves, d' aquém., e d' além mar, em Africa Senhora de Gui
né , e da Conquista , N avegaçào , e Commercio da Eth.iopia, Arabia, 
l">ersia, e da lndia, &c. Fazemos saber a todos os que a presente Carta 
de Confirmação , A pprovação , e Rati:fic.:lção virem , que em !lo de De
zembro do anno de mil setecentos oitenta e sete proximo precedente se 
eoncluio, e assignou em S. Petersburgo hum Tratado de Amizade , de 
Navegação, e de Commercio entre Nós, e a Serenissima, e Potentissi~ 
ma Senhora CATHARINA li., Imperatriz, e Autocratriz de todas as 
Russias, Irmã, e Amiga Nossa Carisf'ima; sendo Plenipotenciarios para 
este effeito da Nossa parte Francisco José de Horta Machado, do Nosso 
Conselho, Nosso Ministro Plenipotellciario junto a Sua Magestade Im
perial de todas as Russias' e Cavalheiro da Ordem de CHR11STO; e por 
parte de Sua l\'lagestade 2 mesma Imperatriz de todas as Russias, João 
Conde de üstermann, Seu Vice-Chanceller, Conselheiro privad9 actual, 
Senador, e Cavalheiro das Ordens de Santo André, de Santo Alexandre 
N ewski, Grande Cruz da de S. Wladimir da primei!· a Classe , e de San
ta Anna; Alexandre Conde de Woronzow, Conselheiro privado act.ual, 
Senador, Presidente do Colleg·io do Comrnercio, Comarist.a actual, e 
Cavalheiro da Ordem de Santo Alexandre Newsky, e Grande Cruz da 
de. S. W1adimir da primeira Classe; Alexandre Conde . de Bezboroclko, 
Primeiro Mordomo da Sua Corte, Conselheiro Privado, Director Geral 
das Postas, e Cavalheiro da Ordem de SanLo Alexandre Newski, e Gran
de Cruz da de S. W'"Iadimir da primeira Classe; e Arcadj de CMorcoff, 
Conselheiro ele Estado actual, Membro do Collcgio elos N eg0cios Es
trangeüos , e Grande Cruz da Ordem de S. W ladimir da segunda Clas
se ; do qual Tratado o theor he o seguinte : 

EM N O~E DA SANTISSilltA' E lNDIVID u AL TRINDADE. 

Sua Magestade Fidelíssima a RAINHA de Portugal , e Sua Ma
gestacle a IMPERATRIZ de todas as Russias, igualmente animadas do 
desejo de pràmover a Navegação, o Commercio, e a Industria nos Seus 
Estados, resoJvêrào de concluir entre Si, Seus V assallos, e Domínios 
respectivos hum Tratado de Amizade, de Navegação, e de Comrnercio: 
E nesta consid~ra.ção nomeárão para s€us Plenipotenciarios : a saber: 
Sua lVlagestade Fidelíssima a RAINHA de Portugal ao Senhor Francis
co José da Horta Machado do seu Conselho, seu Ministro Plei;ôpotenciario 
junto a Sua Magestade a IMPERATRIZ de todas as Russias, e Ca
valheiro da Ordem de CHRISTO : E Sua Magestade a IMPERA TRIZ de 
todas as Russias, ao Senhor Jeão Conde de Ostermann, seu Vice-Cha.n,.. 
ce11er, Conselheiro privado actual, Senador; e Cavalheiro das Ordens de 
Santo André, de Santo Alexandre Newsky, Grande Cruz da de S . WJa
dimir ela primeira Classe, e de Santa Anna; ao Senhor Alexa1~dre Con
de de W oronzow , . Conselheiro privado actnal, Senador , Presidente do 
Colleg·io do Comrnercio, Camarista actua1, e Cavalheiro dà Ordem de 
Santo Alexandre N ewsky, e Grande Cruz de S. W1adimir da príme:ira 
Classe ; ao Senhor Alexandre Conde de Bezborodko , Pl'imei.J:o Mordomo 
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da Sua Corte, Conselheiro privado, Dü·ector Geral das Postas, e Cava
lheiro da Ordem de Santo Alexandre Newsky, e Grande Cruz da de S. 
Vvladimir da primeira Classe; e· ao Senhor Areadi MorcoJf, Conselheiro 
de Estado actual, Membro do-Collegio dos N eg·ocios Estrangeiros e 
Grande Cruz da Ordem de S. Wladimir da seg·unda Classe· os qua~s -
depois de se ~1averem i·espectivamente commt~nicado os ~eys Plenos-~ode~ . 
res, e confendo maduramente sobre a matena, conclmrao, e conv1erão 
nos Artigos seg'uintes. . 

ARTIGO I. 

Haverá entre ' Suas Magestades a RAINHA de Portugal, e a IM-· 
PERAT RIZ de todas as Russias, seus Het·deiros, e Successores, de hu
ma, e de outra parte, e assim entre os seus respectivos Vassallos, huma 
Paz perpétua, boa intelhgencia, e perfeita· amizade : E a este fim as 
duas Potencias Contratantes se opl.'Ígão ,. tanto por Si, como por todos
os Seus Vassalios., sem excepção, a tratar-se recÍJ!>rocamente como bons 
amigos errl: todas as occasiões, assi~.1 por mar, como por terra, e aguas 
doces; e não sómente a evüar quanto possa prejudicar á huns, e outros, 
mas a se ajudarem mutuamente com todos os auxilias possíveis, e sobí·e
tudo no que pertencer á Navegação ., e ao Commercio. 

A R TI G O li. 

Os Vass<:tllos Pol't.uguez·es gozarão na Russia · de huma perfeita li
berdade de consciencia, segundo os principias da inteira tolerancia, que 
alli se concede a todas as Rebgiões; podendo livremente cumprir com 
as suas obrigações, e assistir ao Culto da sua Religião , tanto em suas 
proprias casas , como nas Igrejas públioas, que se achão estªbelecida~/na 
Russia, .s.em que já mais encontrarem a menor difficuldade a este I\espei-
to. -

lg·ualment.e os V assallos Russianos nunca serão perturbados , nem 
molestados em Portugal relativamente á sua Relig·ião; e se observará pa- . 
r a com elles a este respeito o que se ,pratíca· corri · os Vassallos das outras 
Nações 'dehuma differente Communhão, :articularment.e com os da Gran
de Bertanha. 

A R TI G O III. 

Suas ditas Magestades se obrig-ão mutuamente a fazer gozar os . 
respectivos Vassallos Huma da OutFa de todas as faólidades, assiste'n
·cias, e protecção necessarias aos progressos do seu Comniercio recipro
co, e sobre tudo da Navegação directa entre os dous Estados em todos 
os lugares dos seus Domínios' a.'Onde a ·Nevagação, e o Commercio são 
aetualm~nte, ou serão para o futuro perm1ttidos a outtas Nações Euro
peas. Mas em todos os casos em que no presente Tratado se não houver . 
estipulado alguma isenção, ou prerogativa em fav-or dos Vassallos respe
cLivos, elles se deverão sujeitar quanto ao seu Commercio, assim por mar, 
como por terra, e aguas .doces :is Pautas das Alfandegas, .e ás Leis, Cos
tumes, e Regulamentos do lugar , em que se acharem. 

A R T I ·G O IV. 

Em todos os Portos dos Estados respectivos, onde a entrada ; e o 
Comm·erçio são livres ás Nações :Europeas, as Altas Potencias Contra~ 
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tantes terão · reciprocamente o direi to de estabelecer Consules Geraes, 
Consules, e Vice-Consules para vantajem dos seus Vassallos Commer
ciaotes; os ditos Consules Geraes, Consules, e Vice-Consoles gozarão 
de toda a pr~tecção das Leis; e ainda ·que elles não porlerão exercitar 
qualidade alguma de Jurisdicção, poderão com tudo ser escolhidos a con
tentamento das part'es para arbítrios das suas differenças; mas será sem
pre livre a estas mesmas partes dirigirem-se por preferencia ao Tribunal 
destinado para o Commercio, ou a outros Tribunaes, aos quaes os mes
mos Consules Geraes, Consules, e Vice-Consules , em tudo o que per
tence aos seus proprios negocias, serão igualmente subordinados; e nun
ca poderão ser escolhidos entre pessoas que nascessem Vassallos da Po
tencia, em cujos estados houverem de residir , só se tiverem alcançado 
huma expressa licença da mesma Potencia .para poderem ser acreditados 
como taes nos seus Domínios. 

A 'R T . I G O V. 

Os Vassallos das duas Potencias Contratantes poderão nos · Esta
elos respectivos ajuntar-se <Wm o seu Coosul em Corpo de Feitoria, e fa
zer entre si a bem do' interesse commum da mesma Feitoria, as dispo
siões, .que lhes convierem, com tanto que nellas não, haja causa alguma 
contraria ás Leis, Estatutos, e Regulamentos do Paiz, ou lugar, onde 
se acharem estabelecidos. 

~ A R TI G O VI. 

Os Vassallos Commerciantes . das duas Altas 'Potencias Contratan~ 
tes pagarã • pelas suas mercadorias nos Estades respectivos os direitos 
das Alfaodegas, e os mais determinados nas Pautas actualmente em vi· 
gor, ou que existirem no futuro. Mas a fim de animar cada vez . mais o 
seu Commercio, se conyeio de huma, e outra parte em lhes conceder as 
vantajens seguintes. 

I: Da parte da Russia: Que ns Vassallos Portuguezes possão pagar 
.os direitos d.a Alfaodega em toda . a extensão do Imperio Russiano em 
moeda correo te da Russia, avalian-do o Rixdaler em 125 Copecks, sem 
serem obrigados a pagallos como antecedentemente em Rixdalers effec- ' 
ti vos; exceptuando sómente a Cidade, e Porto de Riga, aonde confor
me o disposto nos Regulamentos actualmente em vigor, os mesmos V as- · 
sallos Russqs devem pagar os direitos da Alfandega por toda a qualida
de de mercadorias em Raixda1ers effectivos .. 

2. • Todos os Vinhos da producção de Portugal, das Ilhas da Madeic 
ra, e dos A~ores transportados para a Rtissia em Navios Portuguezes, 
ou Russianos, e por conta de Vassallos Portuguezes, ou Russos, não pa
garão de direitos de_entrada mais que quatro Rublos, e cincoenla Cope'
cks por cada barrica de seis ancoras; mas huns, e outros não poderão 
com t udo gozar desta vantajem sem apres~ntàr certidões do Consul cla 
Russia, e na sua falta, da Alfandega, ou do Mao-istrado da Terra, aon
de os ditos Yinhos houverem sido despachados, ~ue attestem. em como 
são verdadeiramente da producçào das Terras assima mencwnadas , e 
vor con.ta de Y assallos Portug-uezes, ou Russos. . 

Quanto aos sobreditos Vinhos , que forem transportadQ.s para a 
Russia em Navios de outras Nações, se observará o que a Pauta Geral 
determina a est~ respeito. 

Qqq 
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3." Sua Magesl:llde a IMPERATRIZ de todas as Russias consente 
que os N avias Portuguezes possão transportar em cada hum anno para 
Riga , e para, Revel, em quat'lto dmar o presente Tratado, seis mil las .. 
tes de Sal de Portugal, pagao.do sómeote por este genero a metade dos· 
Direitos d,a, Alfand~ga, determinados pelas Pautas que existem, ou exis
tirem p~ra o fu:t.uro nos, ditos Portos; mas se transportarem maior quan .. 
tidade, pagarão pelo excedente os direitos da Alfandega por inteiro sem 
diiD~nuição alguma. Com tudo porém os Navios Portuguezes não gozarão 
desta vantajem sem apresentar certidões em devida fórma, que próvem 
q-ute o dito Sal he verdadeira Lente da produc~ão_ de Portugal, e que foi 
exportado em direüora dornesmo Reino abordo deNavios Portuguezes, 
e por conta de Vassallos Portuguezes, ou Russos. Mas se pelos cálculos 
das Alfandegas se provasse, que a quantidade privilegiada de Sal, im
portada juntamente aos dous Portos de Riga, e de Revel, excedêra den .. 
tro do mesmo armo a dos seis n' .l lastes aqui estipulada, (o que seria 
contra o espirito do 'fr{ltado) as duas Côrt~s entr~ si tomat·ão expedien
tes, para que hum se~nelhante abuso jámats torne a acontecer. 

A R 'f I G O V!I. 

Em reciprocidade das sobreditas concessões, Sua Magestade Fi~ 
aelissima _concede aos Vassallos da Russia as vantajens seguintes. 

1.• Os Negociantes Russos, estabelecidos, ou que se estabelecerem 
para e futuro em Portugal, gozarão da prerogativa de terem JHizes Con
servadores sobre o mesmo pé que se; concedem, e se pratíca com a Na
ção Ingleza; mas se Sua M agestade Fidelissima julgar a proposito fazer 
hum novo Regulamento sobre esta materia para todos os ·Comrn'erciantes 
Estrangeiros estabelecidos em seus Estados, sem excep~ão alguma, os 
Vassal los Russianos deverão igualmente sujeitar-se a el!e. . 

2. • Os mesmos Vassallos Russia,nos terão igualmente a faculdade de 
recorrer á Junta do Comrpercio para os seus negocias mercantís; e alli 
se lhes fará hurna prompta, e exacta justiça pela verifica<(ão dos factos, 
sem as outras formalidades de proce~imrntos ordimirios, segundo as Leis, 
e usos, que se pratic.ão entre os Negoc~antes, a cujo fim Sua ' Magesta
de Fidelissima dará, na occqrJ'encia c.e casos semelhan1es, a jurisdicçãq 
necessaria á sol:H'edita Junta do Commercio. 

3.
0 Os Negociantes Portugue.zes, ou Russianos não pagarão mais que 

ametadê dos di•1eitos de •e•nt.rada , , (debaixo de qualquer denominação que 
possão ter) na fôrma que se achão estabelecidos nas Pautas, e Regula
mentos, que actualmente existem, óu no futuro existirem em Portugal, 
sobre as produ.cções da Russia abaixo especi,ficadas, quando forem trans~ 
portadas em navios Portuguez~s, ou R11ssianos, e por conta de V assai-· 
]os. Portug~ezes, ou Russos; a saber: Toda a sorte de taboado, e de rna
deu·as destwadas á consti'Ucção de navios, comprehendidos os mastros; 
o canhamo , a linhaça, e o oleo de canharno, e de linho; as barras de 
ferro de tod as as dimensões, cornprehendidos tam bem os arcos de ferra, 
as ancoras, as peças de artilhe.11ia, as balas, e as bombas; mas os V as
sallos respectivos não gozarão desta diminuição sem mostra1· por Certi
dões passadas em devida fórma pelo Consul Portuguez, e na sua falta 
pela A lfandega, ou Magistrado da terra, donde as sobreditas mercado
rias forem despachadas , que ellas são verdadeiramente da producção, 
ou manufacturas d3; Russia, e que forão .exportadas por conta de Vassal
]os Po1:tuguezes, ou Russos. Estas vantajens não serão concedidas a ou-
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tros uavios Estrangeiros , que introduzirem em Portug~l as sobreditas 
mercadorias da Russia; mas se observará o que deternllnão as Pautaa 
geraes a este respeito. 

4. 0 Se dentro do tempo da duração deste Tratado Sua Magestade 
Fidelíssima vier a conceder aos navios de qualquer outra Nação algum 
abatimento nos direitos da sahidii dos Vinhos, os V.assallos Russianos go
zarão tambem desta vantajem nos Vinhos, qu..e exportarem para os Por
tos da R ussia. 

A R T I G O VIII~ 

Além das vantajens reciprocas estipuladas pelos Artigos preceden
tes, as Altas Partes Contratantes ti verão ainda por conveniente, a fim 
de animar mais, e mais a navegação directa , e o commercio entre as 
Nações Portugueza , e Russiana , conceder aos seus respectivos V assai
los as prerogativas seguintes: Sua Mag·estade Fidelíssima concede a di
minuictão de ametade dos direitos da A!fandega, estabelecidos pelas Pau
tas actuaes, ou pelas que existirem para o futuro ~os seus E~tados, so
bre as fazendas da'Russia abaixo especificadas, sah1ndo ellas directamen
te da Russia para Portuga·!; a saber: Os Brins, Lonas, e outras fazen
das de linho, proprias para os velames dos navios, conhecidas debaixo 
das denominações de Vlaams, ou Flaemiscb Rave3zdoucs, e Calaman
dres de linho, com a condição de se provar por Certidões authenticas, que 
as sobreditas fazendas são verdadeiramente da producção da Russia, 
que furão exportadas directamente em navios Portuguezes, ou Russianos, 
e por conta de Vassallos Portugnezes, ou Russos. . 

Em reciprocidade destas vantajens, Sua Magestade a IMPERA
TRIZ de todas as Russias concecle a diminuição de ametade· dos direi
tos, que existem, ou existirem para o futuro nos seus Estados , sobre 
as fazendas de Portugal abaixo declaradas, sahindo ellas directamente 
de Portugal para a Russia; a saber O azeite de . oliveiras, o ~nil doBra
zil, e o tabaco do Brazil em pó, rolo, ou folhas, com a condição de se pro
var igualmente por Certiões passadas na devida fôrma, qúe as sobredi
tas fazendas são verdadeiramente. da producção de Portugal, que forão 
exportadas directamente em navios Portuguezes , ou Russianos , e poc 
couta de Vassallos Portuguezes, c.u Russianos. 

A R TI G O IX. 

Havendo outros differentes generos, e effeitos, assim da produc ... 
ção, e manufacturas de .Por.tugal, e sua~ Colonias, cor~~ da producção, 
e manufacturas da Russ1a, •e dos seus dlfferentes Domm10s, e Conquis
tas, os quaes podem augmentar a Naveg·ação, e o Commercio das suas 
Nações, e contribuir para a sua vantagem reciproca , Sua Magestade 
Fidelissima, e Sua Magestade Imperial, tomando esta materia na sua 
Alta consideração, tem ordenado aos seus respectivos Ministros de exa
minar, e conferir sobre to~os, e c~da hum dos referidos generos, e effei
tos; e do que a este respeito se aJustar , e convier de huma, e outra 
parte, se farão novos Artigos, os quaes ~ sendo approvados, e ratificados 
pelas d~as Potencias Contratantes, ficarão fazendo parte deste Tratado, 
como se fôssem incluídos, e transcritos nelle palavra por palavra. 

Qqq 2 
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A R TI G O X. 

Como o fim das duas Altas Potencias Contratantes· em conceder 
,Qs vantajens estipuladas nos Artigos VJ. VII. e VIII., he unicamente 
.de facili la:F 0 Comrnercio, e a Navegação directa dos Vassallos Portugue
~es na Ru~sia, , e dos Vassallos Russianos eo.1 Pertugal, prohibem aos seus 
respectivos Vassallos de abusar destas vantajens, dando-se por prôprie
tanos de navios, oQ. fazendas, que Jhes não pertenção, debaixo da pena 
de que aquelle, ou aquelles, 1ue fraudarem assim os devidos direitos, 

· .dando, 0u emprestando o seu nome a qualquer outro Negociante Estrarr
·geiro, serão tratados conforme a disposição das Leis , e Regulamentos 
estabelecidos a este respeito; a saber: Que tudo quanto se provar ha
ver sido assim falsame.nte· declarado em Portugal debaixo do nome sup
·Jilosto de hum Portuguez, ou Rm.so, será confiscado, e vendido a beõe-: 
fic-io da Casa dos Eogeitados. Da mesma sorte na Russia tudo o que se 

- .provar haver sido assim falsamente declarado debaixo do nome fingido 
de hum Portuguez, ou Russo, será confiscado a beneficio dos esta bel e ... 
cil;nentos públicos em favor dos pobres. 

Mas no caso de haver denunciante da .dita fraude , se deduzirá 
a favor delle ametade da importancia da venda dos generos confiscados , 
que o dito denunciante receberá em remuneração da sua denúncia: o que 
se praticará tanto em Portugal, como na Russia. 

A R T f G O XI. 

Não serão reconhecidos por Navios Portuguezes, ou Russianos se~ 
·Dão os que estiverem exactamente no caso das Ordenações, e Regula
·mentos actualmente em vigor nos seus respectivos Paizes; a saber : Os 
.navios Portuguezes deverão conter o número de Vassallos da mesma Na
.ção determinado pelos Regulamentos de Sua Mag·estade Fidelíssima, is
-to he: Que o Mestre, Contra-Mestre, e duas terças partes da tripulação 
sejão Portuguezes. 

A propriedade Portugueza de hum tal navjo, e da sua carga de
verá tarnbem ser authenticada do mes~o modo assim a declarado, e o na· 
vio será munido de hum Passaporte, expedido pela Secretaria de Esta· 
do da Marinha. · 

Os navios Russianos se conformarão ao Artigo XVI. do Edicto
.de Sua Magestade_.Imperial de 27 de Setembro de 1782, ·que serve de 
introducção á Tarifa geral , na fórma seguinte: ~'Esta diminuição dos 
" direitos da Alfandega não he concedida senão áquelles dos nossos V as
~' sallos, que introd-uzirem, ot.Jexp01:tare.m fazendas por sua propria con
" ta em· navios Russianos, a horda dos quaes ha.verá ao menos ame~ade 
'' dos marinheiros, que sejão Vassallos, do Nosso Imperio." 

Além disto a propriedade Russiana de hum tal navio , e da sua 
carga deve ser authenticada. por docume-ntos passados e.m devi-da fórrna: 
se o navio sahir cle S. Peters.burgo, deve ir munido de hum Passaporte 
d0 A lrnüantado; mas· se sabir de outro Porto da Russia, aonde não ha
ja Almir.antado, o Passaporte, ou seja expedido pela Alfandega, ou pe
lo Magistrado do lugar, ou por quem fiq;eu as suas vezes, s.erá vá lido. 

As duas Altas Potencias Conti·atantes farão remetter reciproca
mente alguns exemplares authenticos da formalidade dos ditos doçumen
tos, e Passaportes, para se guardarem nos diversos Portos dos Estados 
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respectivos, a fiin de se cotejarem com os qlile trouxerem os Naviés, é 
_ de se verificar assim a sua legitimidade. · 

á. R T I G O Xlf. 

Para .authenticar a propriedade Portugueza, ou Russiana das mer
cadorias exportadas de Portugal para a Russia, deV'erão apresentar""Bé 
Certidões dos Consules Geraes, Consu1es, ou Vice-Cm\lsules da Russia, 
que residirem em Portwg·al; ou se o navio sahir de hum Po1'1Jo ·, aJ(D.nde 
não haja Consul Geral,. Consul ,. ou Vice-ponsul, bastarão Certútões pas.a 
sadas em devida fórma pelo Magistrado do lugar , ou por outra qualqü€1:! 
pessoa para este fim authorizada; e os ditos Cmrsnles Geraes, Consu1es ,
ou Vice ... Consules da Russia em Portugéhl não poderão pertender, ou ex} ... 
gir mais de seiscetLtos réis por passar .a dita Certidão , dehq,ixo d,e. qua.J.;., 
quer pretexto que seja. ~ 

Da mesma sorte para authenticar a propriedade Po.r·iugueza, oú 
Russiana das fazendas exportadas da<. Russia para Portugal, se deverão 
;1presentar Certid3-es dos Consules Geraes, Consules, ou Vi.ce...,Consulê9 
de Portugal residentes na Russia; ou se o navió sahir de algum Porto, 
aonde não haja Consules t:ier~es, Consules·, ou Vice-Consules de Portu
gal, bastarão Certidões da Alfandeg·a, ou do Ministro do lugar, donde 
o Navio se tiver feito á véla, ou da Pessoa para e/Jie fim authorízada; e 
os ditos Consules Geraes , Consu]es, ou Vice-Co:r:1'sules~ Portug·uezes 'ta.m ... 
bem nào poderão pretender .mais de hum Rublo pe·la expedição clas di-4 
tas Certidões , ·debaixo de qualquer pretexto que seja. 

A R T I G O XIII. 

Pm•a prevenir as fraudes dos direitos da Alfandega, nos Estados 
réspectivos, ou seja por .contrabandC), ou por qual«i!uer outro modo, ·as 
duas Altas P€1tencias Contratantes> igualmente convierão, que em tuçlo 
o que toca á visita dos. 1i1avios mercantes, ás declarações das fa.zendas,. 
ao tempo de as apresentar, ao modo de as venificar, .e em geral a tudo 
o que diz respeito ás cautelas, yue se devem tomar para evitar os di:t.os 
contrabandos, e ás penas que se. devem imp8r aos Contrabandistas, se 
observarão em cada Paiz as Leis, RegulamentoS', e Costumes nelles es
tabelecidos, .ou que se estabelecerem no futuro. 

Em todos os casos assima referidos as duas~Poten.cias Contratantes 
se obrig·ão reciprocamente d.e não tratar os Vassallos da outra com maís 
rigor que os. seus proprios Vassallos, q_uand.o 'commettem semelhantes 
contraven'iões .. 

A R 'f I G' q , -XIV . . 

Todas as v;ezes que os navios Portuguezes 01:1 Russianos forem o-· 
brigados, C)U seja por tempestades, ou perseg_uidos de .algum J?irata, uu, 
em fim por qualquer outro ip,cideHte, a refu.gjar ... _se nos Portos d0s Esta ... 
dos ~·espectivo~, .nelles poderão fazer os eoneertos de qué precisarem 1 
prover-se de._tu~o o. que lhes for nec.essario., e to:rna~ a sahir: livre.mente,, 
sem pagar direito algum da Alfandega; nem qualquer outro, eJj:ceptuan-
db· sómente os direitos cios EarGJe&, e-di0s Fm:toSl, com tanto que· duran
te a sua demora; nos ditos Portos sé lilào tire .fa-zenda' alguma dQs refe .. 
Tidos navios,. e ainda menos_ que n~da se p0nha em_ venda; mas se o Com
mandante de algum deUes julgar conveniente p8r em venda qualquer fa,--
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. ze1~da , será obrigado a · confoFmar-se ás Leis_, Ol!denações , e · Pautas da 
,terra , em que se achar. . . 

A R TI G O XV. 

· , As Náos d!e· Guerra das duas Potencias alliadas acharão .igualmen
te no:s Estados respectivos as Enceadas, Rie>s, Portos, e Barras livres, 
e abertas ..pãra entrar, ou sahir, e demorar-se ancoradas por todo o tem
po que lhes for necessario, sem sujeição a visita alguma, conformando-: 
se igualmente ás Leis geraes da Policia, e -do Tribunal da Saude, esta
bdecid~s il1os Estados respectiv'os. . . ~ 

· Nos Portos grandes não poderão entrar por cada vez mais de seis. 
Navios de Guerra, .e nos pequenos mais de ires, sem que se haja ·pedi
do, e alcançado licença para' maior número: E pelo que diz respeito 4 
provisão de mantimentos, calafeto,s, e concertos de Navios, viveres, e 
11efrescos , estes . se poderão comprar aos preços correntes sem algum em
b~raço' ou ünpedimento' qualque:: que elle seja; e se praticará com as 
dltas Náos de Guerra o mesmo que se pratíca com as das mais Nações. 

··-'-'.L ~ '. n • - . A R T .I G O X:VI. 
::: TI" 

Quànto ao C-efemonial das Salvas dos Navios, as duas Altas Po-· 
tenCias Contratantes convierão em o regular, segundo os princípios de 
hum-a perfeita igtlaidade entre as duas Coroas: E assim quando às Náos 
das duas Potencias Contratantes se encontrarem no mar, se regularão d~ 
huma, e outra parte, a respeito das salvas, .J?elas Patentes dos O:fficiaes 
Commandantes ~ de maneira, que os da mesma graduação, ou de igual 
Patente. não serão obrigados a salvar-se huns a outros; mas os-Navios 
comltlâl!l.dados ppr Officiaes de · huma P·atenfe superior, reGeberão a salva 
dos inferiores ,. e corresp(~mderão peça por peça. t 

Na Barra , ou na entrada de qualquer Porto, em que houver guar-· 
11ição, os Navios das Altas Potencia.s Contratantes serão igualmente o
brig-ados a .dar a salva ·do co'stume, e se lhes responderá da mesma sorte . ,\ 
peça por peça. · 1 

• l L A R '.f 1 G O - XVII. 

-• Os Navios· cle-Gw:n'J?à de li uma das Potencias Contratantes nos 
P(j)rtos da outra, e as pessoas pertencentes ás suas tripulações, não po
derão .ser detidas, ou embaraçadas pa1;a sahirem dos ditos Portos; quan
do os Commandantes dos taes Navios quizerem dar . á véla. Os mesmos· 
Cornmandantes devem co1n tudu, abster-se escrupulosamente de dar asy
lo _alg·um a seu bo~·do a desertor, e outros fug-itivos, quaesquey que elles 
SeJão.,. ·contrabandistas, . ou ·malfeiiol'es 3' e menos ainda toJetat, que nos 
ditos Navios se 1:ecebão effeitos, ou Fazl3n.das, que lhes possão pertencer, 
ou que .houvgrem roubadg, :peni as dgclaradn:s de contrabando. E não de
yerão ter -ditficu)dade alguma.em _)entr·egar .ao Governe assim os referidos 
eriminosos, como -os effei'tos a:ciima mencionadGs ~ quando . se acharem a 
seu bordo. -.. - ~-
~ · .. Pel0 que~ pertence ás dividas-, e- aos delictos pessoaes dos Ind·ivi
duos _, de que · ~~ -c0mpNzerem as tripulações ' dos sobredite~ Navios, será 
eada, hum suj eit.o ás pénas es-tabel'ecidas pel'as Leis de Pa1z , ~m que se 
achar .. _ -. . ., . J:. \, • 
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A R T I G O XVIII. 

Os Na;v-ios mercantes pertencentes a Vassallos de huma das Po
tencias Contratantes, e as pessoas das suas tripulaçoos nã.o poderão igual
mente ser prezas, nem tomadas as suas fazendas nos Portos da outra, 
excepto no caso de embargo, ou tomadia por Justiça, ou seja por divi
das pessoaes, contrahidas _no mesmo Paiz. pelos Donos dos N fLVÍos , ou da 
Carregação; ou por haverem recebido a bordo fazendas declaradas de 
contrabando pelos regulamentos das Alfar<degas, ou seja por se haverem 
occultado nos .ditos Navios effeitos de fallidos , ou de outros devedores, em 
prejuízo de seu~ leg·itünos crédores j ou por quererem favorecer a fuga, e 
evasão de algum desertor das Tropas de TeiTa, ou de mar , ou· de Contra
bandistas, ou de outl'o indivjduo, qualquer que elle seja, não estando mu
nido de hum PassapOTte legal: porque estes fugitivos deverão ser entregues 
ao Governo, da mesma sorte que os criminosos que se tiverem refugia
do nos taes Navios. Bem entendido, 'oque o Governo procurará cuidado
samente nos respe'ctivos Estados', que os Navios não sejão metidos por 
mais tempo do que o indispensavelmente necessarió. 

Em todos os casos assima mencionados, assim como a respeito dos 
delictos pessoaes, se observará o que se acha estipl.llado no Artigo pre
cedente. 

A R TI G O XIX. 

Se hum marinheiro desertar do Navio, será entregue ao Chefe da 
tripulação a que pertencer, logo que o requeira; e em caso de rebellião, 
o Dono do Navio 7 ou o Chefe ela tripulação, poderá requerer auxilio pa~ 
ra submetter os levantados; o que o Governo nos Estados respectivos 
deverá promptamente conceder-lhe, e assim tambem todos os soccorros, 
de que poderá necessitar para proseguir a sua viagem sem risco, e s~m 
demora. 

A R TI G O XX. 

Os Navios Portuguezes , ou Russianos não poderão ele modo alg-um 
ser obrigados a servir na guerra nl':ls respectivos Estados, neín ainda de 
tra~sportes contra sua vontade. 

A R TI G O XXI. 

Os Navios Portug·uezes, ou Russianos, e as suas tripulações . tan
to marinheiros , como passag'eiros ,. ou sejão nacionaes , ou ainda V~ssal
los de huma Potencia Estrangeira, receberão nos Estados respectivos to
da a assistencia, e protecção, que se deve esperar de huma Potencia A
mig·a, e_ Alliacla; ~ nenhum indivi~uo perten~ente ás tripulações dos di
tos NaVIos , nem awda ~os passagen·os, pocle.ra ser obr~gado a e,ntrar con
tra sua vontade no serviço da outra PotencJa, exceptuad0 s somente os 
seus proprios V assallos , que terá direi to de .reclamar. 

A R T I G O XXII. 

Quando huma das duas Altas Potencias Contratantes tiver guer
ra _com outros Estados, nem por isso os Vassallos da Potencia Alliada 
deiXarào de continuar livremente a sua navegação, e o seu commercio 
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com esses mesmos Estados; e para melhor demonstrar aos Vassallos Com
merciantes respecti~os a importancia, que Elias d'ão igualmente aos prin
cipias, e regras estipuladas para a seg-urança, e vantajem do commercio 
em geral na Convenção maritima concluída em !! de Julho de l7a92, a 
co11firmão pelo presente Tratado, e ·a ratificão em todo o seu conteúdo, 
como se fosse aqui transcrita palavra por pal~vra. · · 

A R T I G O XXIII. 

, Ainda que pelos Artigo" I. e III. da dita Convenção marítima o 
contrabando de guerra seja claramente especificado, de maneira, q_ue 
tudo que nella se não achar expressamente nomeado, deva ser inteiramente 
livre, e isento de qualquer apprehensão; com tudo como se movêrão al
_gumas difficuldades na ultima guerra marítima a respeito da liberdade 7 

de que devem gozar as Nações nr<3utraes, de comprarem Navios perten
centes ás Potencias bellig.erantes, ou aos seus Vassallos : E querendo as 
Altas Potencias Contratantes não deixar dúvida alguma sobre esta mate
ria, tem por conveniente estipular, que em caso de guerra que huma 
d' Elias t~nhp. com qualquer outro Estado, os Vassallos da outra Poten
cia Contratante, que ficar neutral na dita guerra,. poderão livremente 
comprar 7 ou mandar construir por sua conta, e em qualquer tempo que 
seja, quantos navios 'quizerem nos Domínios da Potencia, que tiver guer
ra com a outra Potencia Contratante, sem experimentarem a menor dif
:ficuldade da parte desta, com tanto que os. ditos navios mercantes sejão 
munidos de todos os documentos necessarios, para authenticar a pro
priedade e a compra legal feita pelos V assallos da Potencia neutral. 

A R T I G O XXIV. 

Na conformidade dos mesmos principias as duas Altas Potencias 
Contratantes se obrigão reciprocamente, no caso que huma d' Elias ve~ 
nha a ter g·lerra com qualquer outra Potencia, de não atacar já mais os 
navios do seu inimigo, f>enão fóra do alcance da artilheria das costas ma
rítimas da sua Alliada. 

Da mesma sorte se obrigão a observar a mais exacta neutralidade 
em todos os Portos, Bahias, Golfos, e outras aguas comprehendidas de
baixo da denominação de aguas fechadas, que lhes pertencem respecti
vamente. 

A R T I G O L"{ V. 

Quando huma das duas Potencias Contratantes se achar em guer
ra c?m ·outro qualquer Estado,' os seus navios de Guerra, ou .Armadores 
particulares, terão direito de visitar os navios mercantes pertencentes 
aos VassaUos da outra Potencia Contratante, que encontrarem navegan
do sem comboio ou nas costas, ou em alto mar. Mas ao mesmo tempo 
que he expressamente prohibido a estes ultimas de lançar papel algum 
ao mar em semelhante caso; não he menos estreitamente defendido aos , 
ditos navios de Guerra, ou Armadores de nunca se chegarem a üro de 
peç!i dos _ditos navios metcan~es. ~ a fim· de prevenir toda a desor~em., 
e vwlencm, as Altas Potenc1as Contratantes convem em que os pnme1-
1·os nunca poderão mandar mais de dons , ou tres homens nas suas lan
chas abordo dos ultimas, para examinar os Passaportes, e Cartas de mar, 
que devem authenticar a propriedade, e a carga dos ditos navios mer-
cantes. · 
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. No caso porém de que estes navios mercantes sejão comboiados 
por hum, ou mais navios de Guerra, a simples declaração_ do Official que 
commandar o comboio, de que os ditos navios não tem a bordo algum 
Contrabando de guerra, de~'erá ser bastante, para que nenhuma visita 
possa ter lugar. 

A R T I G O XXVI. 

Logo que constar pela inspecção dos Documentos dos navi~s mer
cantes, encontrados no mar, ou pela deciaração verbal do Official Com
mandante do seu com boi, que não são carregados de contrabando de guer
ra poderão seguir immediata, e li veemente a sua derrota. 

Mas se a pezar de tudo os ditos navios mercantes forem vexados, 
01:1 damnificados, de qualquer modo que seja, pelos n~vios de Guerra, 
ou Armadores J.a Poteacia belligerantf", os Commandantes destes ulli
mos ficarão responsaveis, em suas pessoas, e bens, de todas as perdas 
e damnos, que houverem causado; e se fará além disso huma reparaçã~ 
proporcionada, peio insulto feito á Bandeira. 

c 

A R TI G O XXVII. 

No caso porém de que algum navio mercante assim visitado no 
mar tenha a bordo coa trabando de guerr:1; não será licito arrombar-lhe 
as escotilhas, nem abrir caixa alguma, baú, malla, fardos , ou toneis; 
nem desarrumar, ou tirar cousa alguma do dito navio: E o Mestre del
le poderá, se lhe parecer conveniente, entregar lngo o contrabando de 
guerra ao s.eu aprezador; e este deverá contentar-se daquella voluntaria 
entrega, sem deter, molestar, nem inquietar de modo algum o tal na
vio 7 ou a sua tripulação, o qual desse mesmo instante poderá seguir com 
toda a liberdade a sua derrota: Mas recusando entregar o contrabando 
de guerra, que trouxer a seu bordo, o aprezador terá só direito de o con
duzir a algum Porto, onde se instruirá o seu Processo perante o Juiz do 
Almirantado, segundo as Leis, e formalidades judiciaes praticadas no di to 
lugar; e depois de pronunciada huma Sentença definitiva sobre a causa, 
serão confiscados unicamente os efeitos reconhecidos por contrabando de 
guerra; e todos os mais que se não achem especificados nos Artigos I. 
e III. da Convenção marítima, serão restituídos fielmente ; e não será 
permittiuo reter ~ousa alguma delles, debaixo do pretexto de gastos, 
ou de condernna'íao. _ 

O Mestre de semelhante navio, ou aquelle que o represente, não 
será obrigado a esperar a decisão da causa; mas po4erá fazer·se á véla 
e sahir livremente com o seu navio, e toC.:a a sua tripulação, e o rest~ 
da carga delle, logo que voluntariamente tiver entregado o contrabando 
de guerra, que trazia a bordo. 

A R T I G O XXV I II. 

No caso de que hurna das duas Altas Potenoías Contratantes tec 
nha guerra com qualquer outro Estado , os Vassallos do seu inimigo, 
<] ue estiverem no servic;o da Potencia Contratante, que houver ficado 
neutra! na di ta guerra, ou os que se acharem naturalizados, ou em fim 
os que tiverem adquirido direito de Cidadãos nos seus Estados, ainda no 
tempo da mesma guerra, serão reconhecidos, e tratados pela outra par-: 

. · Rrr 
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te belligerante como proprios Vassallos da sua Alliada, sem a menor dif
ferença entre huhs, e outros. 

A R T I G O XXIX. 

Se os navios dos Vassallos das duas Al,tas Potencias Contratantes 
encalharem, ou naufragare-m nas costas dos Estados respectivos, se lhes 
prestarão immediatamente todos os soccorros, e assistencias, que forem 
possíveis, ássim a respeito dos nav-ios, e fazendas, como das pE>ssoas das 
suas tripulações; e se procederá em tudo o mais do mesmo modo que se 
costuma praticar com os Naóonaes, não exigindo eousa alguma além dos 
gastos, e direitos, _que estes são obrigados a pagar em semelhantes ca
sos nas suas propt'ias costas; e de buma; eoutra parte se tomará o maior ' 
cuidado, para que cada hum dos effeitos, que se salvar do navio enca
lhado, o'u naufragado, seja fielme...te entregue ao seu legitimo dono. 

A R Ti G O XXX. 

Todas as demandas, e outras dependencias civeis, que digão res
peito a Negociantes Portuguezes estabelecidos na Russia , ou a Nego
ciantes Russos estabelecidos em Portugal, serão julgadas pelos Tribunaes 
incumbidos em cada Paiz do conhecimento dos N egocips do Commercio: 
e de huma, e outra parte se administrará a mais prompta, e exacla jus
tiça aos Vassallos respectivos, na conformidade das Leis, e práticas ju
diciaes estabelecidas em cada Paiz. 

Os mesmos Vassallos respectivos poderão entregar o cuidado , e 
defeza das suas causas a quaesquer Advogados , Procuradot·es, ou Ta
be]Jiães, que bem lhes parecer, com tanto que sejão approvados pelo Go
verno. 

A R T I G O XXXI. 

, Quando os Commercianles Por tuguezes, ou Russianos mandarem 
registat· nas. Alfandegas os seus contral;os , ou ajustes pelos Caixeiros, 
Despachantes, ou outras pessoas por elles empregadas para a cnmpra, 
ou venda de Fazendas, as Alfandeg'a:~ da Russia, onde estes contratos 
se registaretn, deverão cuidadosamente examinar se 'os que conlratão 

'por conta dos seus constituintes se achão por elles authorizados com or
. c\ens, ou procurações bastantes passadas em boa, e devida fórma; e nes
te caso ns ditos cot•stituintes tica1·ão responsaveis, como se elles mesmos 
em pessoa tivessem contratado. Mas se os ditos Caixeiros, Despachan
tes, ou outras pessoas empregadas pelos referidos Commerciantes não 
estiverem munidos de ordens, ·ou procurações sufficientes , não se dará 
crédito, netn fé ás suas palavras ; e ainda que as Alfandegas o devão 
averiguar, não serão os Contratantes menos obrigados a cuidar per s i 
mesmos em que os ajustes, ou contratos, que fizerem entre si, não ex
cedão os termos das procurações, ou ordt:ms dadas pelos donos das fazen
das, os quaes não serão responsaveis mais que do objecto, e valor de-
clarados nas suas procurações. · 

Porém como em Portugal não he costume fazer regisiar nas A lfan
degas os contratos, ou ajustes, que os Commerciantes fazem entre si, 
poderão os Negociantes Russianos recorrer ao Administrador Geral das 
Alfandeogas, ou á Junta do Commercio, que deverão fazer o dito regis
to, debaixo das mesmas condições assjma expressadas no presente Ar· 
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tigo, pelo que toca ás Alfandega.s da Russia. E poderão igualmente re
coner ao mesmo Administrador Geral das Alfandegas, ou á Junta do 
Commercio para obterem a plena, e inteira execução de q uaesquer con
tratos, que tiverem celebrado de compra, ou venda: isto entendendo-se 
sempre debaixo da reciprocidade, e perfeita igualdade entre as duas Na
ções, que he a base do presente Tratado. 

A R T I G O XXXII. 

As duas Altas Potencias Contratantes se obrigão reciprocamente 
a dar todo o possi veJ auxilio aos Vassallos respectivos· contra aquelles dos 
mesmos Vassallos, qwenãohouverem cumpridocom asobrigações dehum 
contrato feito, e registrado, segundo as Leis, e fórmas prescritas; E o 
Governo de h uma, e de outra parte empregará em caso de necessidade 
a autboridade precisa para obrigar as p'artes a comparecer em juizo, nos 
lugares em que os ditos contratos forem celebrados, e registados, e pa
ra promover a exacla, e inteira execução de tudo· quanto ne!les fôr es
tipulado. 

A R T I G O XXXIII. 

Torriar-se-hão reciprocamente todas as cautel'as necessarias, para 
que o Officio de Corretor de fazendas (chamado Brac) seja incumbido 
a pessoas conhecidas pela sua intelligencia, e probidade, a fim que QS 
Y assallos respectivos não sejão expostos á má escolha das fazendas, e aos 
enfardarnentos cavilosos. E st:>mpre que houver provas sufficientes de má 
fé, contravenção, ou negligencia da parte 'dos Corretores , (chamados 
J]racqueurs) ou dos que suas vezes fizer:ern, serão responsaveis em suas 
pessoas, .e bens, e obrigados a pagar as perdas, que, tiverem causado. 

A R TI G O XXXIV. 

Os Comrnerciantes Portuguezes estabelecidos na Russia poderã() 
pagar as fazendas que comprarem na mesma moeda corrente da Russia, 
que receberem pelas fazendas que _alli venderem , á excepçã0 de t~r o 
vendedor, eocomprador estipulado ocontrario nosseuscontratos, eaJUS
tes: O mesmo se deverá entender reciprocamente a respeito dos Com
merciantes Russianos estábelecidos em Portugal. 

A R T I G O XXXV. 

Os Vassallos respectivos terão plen~ liberdade de escrever os seus 
livros de commercio, em toda, e qualquer parte que se achat·em estabe
lecidos, naquelle idioma que lhes parecer, sem que a este respeito se 
lhes · possa prescrever cousa alguma; nein jámais exigir delles que apre
sentem os seus livros de contas, ou de commercio, excepto para sua ~ro
pria justificação em caso de quebra , ou de demandas: Mas no ult.Jmo 
caso ~ào s~rào ~brigados a apresentar mais que os artig·os n~cessan~s' 
J?a"ra mtelhgencJa do negocio de que se tratar. E pelo q~e dJ·Z respeito 
as quebras, se observarão de huma, e outra parte as Le1s , e Regula
mentos, que se acharem estabelecidos ou que ~e estabelecerem para o 
futuro em cada Paiz ~ a este 'fim. · ' 

Rrr 2 
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A R T I G O XXXVI. 

Será permitti:do aos Negociantes Portuguezes estabelecidos na Rus
·Sia edifica;r _, comprar, vendei., e aluga.r casas em tàdas as Cidades des
te Imperio, que não tiverem privilegies mun,icipaes, ou Direitos de Ci· 
dadãos, contraries a estas acquisições. Todas as casas, que os Negocian
tes portuguezes possuírem , e .habitarem em S. Petersburgo , Moscou, 
e Archangel, serão izentas de toda a sorte de quarteis, em quanto lhes 
pertencerem, e elles· mestuos ~·s habitarem: Mas aquellas, que elles de
rem, ou tomarem de .aluguel, ficarão sujeitas aos encargos, e alojame.a
los prescritos áquelle sitio. Os Negociantes Portuguezes poderão estabe
lecer-se igualmente nas mais Cidades d_o Imperio Russiano; mas as casas , 1 

que nellas edJiliicarem, ou comprarem, não gozarão da!:i izenções conce
didas sórnente nas tresc Cidades assim a especificadas. Com tudo se pelo 
tempo adiante .se julgar que conv~m estabelecer por hama ordem geral, 
.que se pague a dinheiro a obrigação de dar quarteis, os Negociantes 
Portuguezes serão obrig~dos a ella, com todos os mais. 

Sua Magestade Fidelíssima se obriga teciprocamente a conceder 
aos Negociantes Russianos estabelecidos, ou que .se estabelecerem em 
Portugal, as mesmas izenctões, e privilegias, que se achão estipulados 
pelo presente Artigo a favor d0s Negociantes Portuguezes na Russia, 
e com as mesmas condições assima expressadas, designando as Cidades 
de Lisboa, e Porto, e a Vil la de Setubal, para nellas gozarem os Ne
gociantes Russianos dos mesmos privilegias concedidos aos Portuguezes 

1 
nas de S. Petersburgo, Moscou, e Archangel. 

A R T I G O XXX VII. 

' 
Os Vassallos das dqas Potencias Contratantes pode1·ão livremente 

retirar-se dos E stados respectivos, quando bem lhes parecer , sem que 
se lhes ponha o mini mo obslaculo da parte da Governo, que lhes conce
derá, com as cant t> las prt-scritas em cada Terra, os Passaportes do cos
tume, para pod erE>m sahir do Paiz, ~e transportar livremente os bens, 
que houverem trazido, ou adquirido nelle, depois de constar que satis
fize,rão todas as suas dividas, e os direüos estabelecidos pelas Leis, Es
tatutos, e O~denações do Paiz, q_ue qujzerem deixar. 

A R T I G O XXXVUI. · 

Ainda que o direito d' 1ubaine se não ache estabelecido nos Es
tados mas duas Altas ~otencias Contratantes l com tudo Suas Magesta
des quet·endo prevenir toda, e qualquer dt1vida a este respeite, CÍllnvie .... 
rão entre ambas rec_iprocamente, que os bens moveis, e immoveis, que 
pela morte de alg~m dos seus Vassallos respectivos ficarem nos Estados 
da outra Potencia Co.Btratante, pertencerão sem o menor obstaculo aos 
seus legi limos h·erdei.ros, ou por testamento, ou ab i'flltestato· ; os quaes 
depois de haverem satisfeito legalmente ás formalidades prescritas no 
Paiz, poderão logo tomar posse da herança ou por si m~smos, ou por r.ro
cu<~'ação, como tambem pelos Executores Testamentanos, se o falee1do 
os tiver n'omeado; e os di tos herdeiros disporão, como melhor lhes pare
cer, e convier, da heranca, que lhes ficar devoluta, depois de pagos os 
direitos estabelecidos p_ela~ Leis do Paiz, em que existir a dita heran~a. 
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Mas se os herdeir~s estiverem ausentes, ou forem menores, e não 
cuidarem em mostrar <:i' seu direito, neste caso o inventario de to~a a 
successão deverá fazer•se por hum Tabelliào público perante os Jmzes, 
ou Tribunaes co,ropetentes da Terra, na conformidade das Leis, e COS:

tumes. do Paiz , e na presença do Consul da Nação dd faleeido, se o hou_. 
ver no mesmo lugar, e· mais duas pessoas fidedignas. · 

Concluído 6 inventario, se dep0sitará a dita herança em algum 
deposito público, ou ficatào depositarias della dous, ou tres N egocian.:. 
tes, nomeados para esse effeito pelo dito Consul; ou na falta delle, en.:. 
tre as mãos .de pessóas escolhidas pm aui;horjdade pública, a fim de que 
os referidos bens sejâo guardados , e por ellas conservados , para serem 
entregues aos legítimos herdeiros, e seus proprios donos. 

Movendo-se porém contestações entre 1nuitàs pertendentes á· so .. 
bredita herança, os Tr.ibunaes do lugar, em que se acharem os bens do 
falecido, sentencearão, e decidirão a .causa segundo as Leis do Paiz. 

A R T I G O XXXIX. 

No caso que a Paz venha a romper-se entre as .duas Altas Poten
cias Contratantes, (o que Deos não premitta) nem os navios, nem os 
bens dos Vassa.Jlos Commerciantes respectivos serão confiscados, nem 

_ se fará apprchensão nas suas pessoas, mas antes se'1hes concederá ao me,.. , 
nos o tempo de hum anno para vender , ou transportar os seus effeitos, 
e se retirarem para qualquer parte que lhes parecer convienie, depois 
de haverem pago as suas dividas : O que se entenderá igualmente dos 
Vassallos.respectivos, que estivessem ao serviço de qualquer das duas Po
tencias inimigas; sendo permittido a huns, e a outros, antes de se reti
rar, o dispôr , segundo lhes parecer, e convier, dos effeitos que não pu
derem vender, como tambem das dividas, que tiverem para pretender; 
e os s~us devedores serão obrigados a lhes pagar, como se tal rompimen
to nào houvesse. 

A R TI G O LX. 

Ainda que as duas Altas , Potencias Contratantes desejem estabe
lecer para. sempre os vinculas reciprocas de Amizade, e de Commeroio, 
que acabào de contratar entre Si, e entre os Seus respectivos Vassallos; 
com tudo sendo costume 1itimar semelhantes Convencões , as mesmas Al
tas Potencias mutuamente convierão, em que o p1:esente Tratado de 
Commercio haja de durar por espaço de doze annos, e que todas as suas 
estjpulações sejão religiosamente observadas de hurna, e outl:a parte du-
rante o referido tempo. . 

Mas as duas Altas Potencias Ccntratantes se reservão de com•ir 
entre Si na prorogação do mesmo Tratado, ou de ajustar outro de novo 
antes do termo deste. 

A R TI G O XLI. 

Sua Mag·estade aRAINHA de Portuo·al, eSuaMagestade a IM
P.ERA TRI~ de todas as Russias se obrigão~ a ratificar o presente Tra
tado. de Amizade r e de Commercio · e as Ratificações delle em boa, e 
devida Fórma se trocarão no espaço d~ cinco mezes, contados da data: da 
sua ass1g·natura, ou antes, se for possível. . 

Em fé do que Nós aba~xo assignados, em virtude doi Nossos Pie-

' 
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nós Poderes, assignamos o presente Tratado, e o sellarnos com· o sello 
das N0ssas Armas. Feito. em S . Petersburgo a io· de De~embro de 1787. 
= ( 1:. S.) = Francisco José de Horta Machado. = C L. S.) = João 
Co,nde d' Ostermann. = C L_ S. )= Conde Alexandre de Woronzow. = 
(L. S . ) = Alexandre Conde de Bezborodko. = (L. S.)= Arcadi de 
Morco.íf. · . . 

E sendo-nos presente o mesmo Tratado, cuja theor fica assima 
jnserido; e bem visto, considerado, e examinado por Nós tudo o que 
nelle se contém , ·o approvámos , ratificámos , e confirmámos assim no to
do , corno em cada huma da's sqas clausulas , e estipulações , e pela pre- -· 
sente o damos por firme, e valioso, promettendo em fé, e palavra Real 
por Nós, e por Nossos Herdeiros, e Successores observallo, e cumprillo 
inviolavelmente, e fazello cumprir, observar, sem permittir que se faça 
cousa alguma em contrario, por qualquer modo que possa ser. E em tes
temunho, e firmeza do sobredito, fizemos passar a presente Carta por . 
Nós assignada, sellada com o sello pendente das Nossas Armas, e refe
rendada pelo Nosso Ministro, e Secretario de Estado dos Negocias da 
Marinha, e Domínios Ultramarinos, e tambem presentemente dos N e
gocios Estrangeiros, abaixo assi.gnado. Dado ,no Palacio de Nossa Se
nhora da Ajuda em i1 de lVIarço do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
JESUS ÜHRISTo de 1788. (I) = Ct.m a Assignatura de Sua Magestade, 
SeHo Real, e Assig·natura do Ministro. · 

Impr. na Impressão Régia. 

*-*t.o->*-* 
1 E U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem , que haven

do entrado em dúvida, se na g·eral Disposição das Leis de nove de Se
tembro de mil setecentos sessenta e nove, e de tres de Agosto de mil 
setecentos e setenta, que abolírão as Caoellas insignificantes, e reduzí
rão os encargos pios das significantes á decima parte dos seus r·endimen
tos, forão comprehendidas as Capellas ' tabelecidas na Igreja Colle~·ia
da de S. João Baptista da Villa de Cvm.1che, e servidas pelos Beneficia
dos della ~ Pertendendo os Administradores das ditas Capellas a liberda
de dos seus encargos, por virtude das referidas Leis, e o Reitor, e Be
neficia4os ·, que Eu as declarasse 'não C(Jmprehendida:s nellas: E sendo 
Servida Ordenar, que na Meza do Dezembargo do Paço se vissem, e 
consultassem corno parecesse os oppostos requerimentos de huns, e ou-. 
tros Supplicantes · a dita Meza d~pois de ouvir o Procurador da Coroa, · 
e de dar a verdadeira hist01!ia destas Capellas , verificou demonstrativa
mente na Minha Real Presença, que desde a sua Instituição até o pre
sente sempre estiverão sujeitas aos pios encargos com que farão grava
das: Que já o estavào no tempo do Senhor Rei D. Manoel: Que o Se
nhor Rei D . Sebasiião lhes dera Regimento; porque reg·ulára a prornpta 
satisfação dos ditos encarg·os: Que no mesmo estado continuárão até o 
Governo de E1Rei D. José Meu Senhor, e Pai, que está em Gloria, o 

- (i) Foiju,.ntamente impresso na Impressão Régia e em Francez o Tratado, e a sua 
Ratiticação pela Impere triz aa Russia, clatada em Zarskoe-Selo aos ,; de J uuho deste 
antw. 
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qual muito longe de as comprehender ,na geral Disposicião das sobreditas 
Leis, por ellas mesmas ficárão exceptuadas em quanto fizerào sómente 
o seu objecto as Capellas instituídas sem Authoridade Régia; o que se 
não verificava nas de que se trata, por se mostrarem institu.idas com Au
thoridade Real; pmque o Senhor Rei D. Sebastião, depois de bem in-'· 
formado das rendas dos bens de raiz , em que forão estabelecidas, lhes 
deu Regimento datado em dez de Abril de mil quinhentos setenta e se...õ 
te, e as declarou leigas, e inteiramente sujeitas á sua jurisdicção, regu• 
]ando até a fórma da satisfação dos seus encargos : Factos estes de sua 
natureza approvativos da Instituição, e aue importao o mesmo por Di .... 
.reito, que a concessão da Sua Real Authoridade para a fundação dellas; 
Accrescendo ao referido, que as tres partes dos rendimentos das ditas 
Capellas applicadas pelos Instituidores para a satisfação dos seus encar
gos fazem ha seculos huma parte integrante dos Beneficios de Coruche 2 
e com el1es hum só COl}JO, entrando na conta das meias annatas qu~ pa
gão os que nelles são provídos; e da Real intenção do dito Senhor Rei 
Meu SenhoL", e Pai não foi Legislar pobre rendas Beneficiaes, nem ai~ 
ter ar o estado de huns beneficios que erão da Sua Real Apresentaçàp na 
outra sublime , qual!dade de Grarn Mestre da Ordem , a que elles perten
cem nem nas Le1s geraes mandadas promulgar como Soberano, costu
mou comprehender os bens, e Beneficios das Ordens sem delles fazer es
pecial, e especifica menção, na sobredita qualidade ·de Gram Mestre das 
Ordens, como foi sempre Servido declarar nos casos occurrentes, em que 
se pôz em dúvida o referido. E ultimamente que estes erào tambem os 
l\1eus justos, e Religiosos sentimentos, bem manifestos no Meu Real De
creto de dezesete de Julho de mil setecentos setenta e oito, pelo qual 
mandei geralmente suspender na execução das ditas Leis, no preciso 
ponto da abolição dos encargos pios; não fazendo depois delle lVIercê al
guma de Capellas, em que não. ordene a sua satisfação : Que o sobredito
lVfeu Real Deereio, e E.S Minhas posteriores Declarações constituirão a 
novíssima Jurisprudencia no referido artigo: Fazendo vêr, e concluir a 
dita Meza com a maior evidencia, que tanto no tempo da antiquissJma 
J urisprudencia, como no da Media, que introduzírão as ditas Leis de 
nove de Setem'bro de mil setecemos sessenta e. nove, e de tres de Agos
to de mil setecentos e setenta, c,•mo no da Novíssima pm· J\'fim estabe
lecida, forão s€mpre sujeitas .as Capellas de Curuche aos pios encarg·os, 
com que forão instituidas: Que seria porém muito proprio da minha In
defectível Justiça, e Piedade assim· o declarar; Mandando levantar o se
questro, a que se mandou proceder nas tres partes dos rendimentos de 
cada hum a das Capellas applicadas para os seus encárg·os, e se entregue 
a cada hum dos Beneficiados a sua devida , e respectiva parte, ficando 
no cofre a que deverem dos. ' encm~gos quP deixárào_ de cumprir no tempo 
do sequestro. E tendo cons1deraçao a tudo o relendo: Confonnand.o-me 
com o parecer da ~iia Mez~ : Sou S~rvida declarar, que as Capellas es-;
íabelecldas na Igr-3Ja Collegmda de Coruche, desde a sua instituição atle 
o presente sJ.o, e forão sempre sujeitas aos encargos que lhe forão ünpos
tos pelos Instituidores; e ordenar que se mandem logo levantar os s€
questros , que se achào feitos nas tres partes dos seus rendimentos, pa
ra serem entregues aos Beneficiados a que tocão , para satisfação d?s en
cargos a que ·estão sujeitos nos annos em que deixarão de cmnpnr-se. 

Pelo que: JVIando á Meza do Desembarg·o do Paço; Regeclor da 
Casa da Supplicação; Presidente do Meu Real Erario; Governador da 
Relação , e Casa do Porto , ou quem seu cargo servir; Conselhos de lVIi- . 
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nha Real Fazenda, e do Ultramar; Meza da Conscienci~ , e Ordens, e 
a todos os Magistrados , Justiças , e mais pessoas , ás quaes o cumpri
mento deste Alvará haja de pertencer, que o cumprão, e guardem, e fa
ção inteiramente cumpri~·, e gu':"rdar, como nelle se contéiJ1, sem em
bargo de quaesquer Leis, R~gunentos, Decretos, ou Resoluções em 
cQntrario, que todas, e todos Hei por bem derogar, para este efi(:~ito só
mente, ficando aliàs sempre em seu vigor. E valerá como Carta passa-

' da pela Chancellaria, posto que por ella não passe, e que seu effeüo ha
ja de durar m':"is de hlll~ ' .. e muitos annos .' não obstantés as Ordenações 
que o contrano detenmnao. ,Pado em Lisboa a !27 de Março. de 1788. 
= Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. .' 

Por Resoluçâo de Sua Ma_gestade de trinta de Janez'ro 
de mil setecentos oitenta e oito , tomada em Consulta 
do Desernbargo t}.o Paço , e impr. na Impressão de 
Antonio Rodngues Gathardo. 

E V A RAINHA ~·Faço saber aos que este Alvará virem ! Que.. sendo 
hum dos objectos, que merecem a Minha Real consideraçào, o adianta
m ento, e progresso das Fabricas do Reino, fundadas com grande des
peza da lYI.inha Fazenda, eom o fim de se estabelecerem neHàs g-randes 
escolas , em que se formassem V assallos tão uteis; como industriosos : 
'Tendo conhecido que he muito proprio, e conveniente para as mesmas 
Fabricas, que ellas , depojs de estabelecidas, passem a ser administra
das por Particulares , que bem as possão dirig-ir , conservar , e ainda. aug
mentar, com z;elo do bem público, e do Meu Real serviço: Sendo..,Me 
presente que em Anselmo José da Cruz Sobral, e Gerardo Vencesláo 
Braamcam p de Almeida CasteJlo .. Branco c·oncorrem todas as circumstan
cias ' para com seg·ura confiança -se entreg·arem alguns destes estabeleci
rnent_os á sua administraçjlo, e zeJd , pelo modo, e fórma que por parte 
delles Me foi proposto a este respeito ·. Hei por bem conferir , e mandar 
entregar aos sobreditos Anselmo Jos~ da Cruz Sobral, e Gerardo Ven
cesláo Braamcamp de Almeida Castello-.Branco., a Fabrica de Lanificios 
estabelecida na Cidade de Portalegre com o seu Edificio, e mais Offici
n as , qúe lhe são anne.xas para a tomarem a seu cargo; e a administra
r em por sua conta, por tempo de doze annos contínuos; e conta.dos do 
dia primeiro de Julho do presente anno até o dia ultür10 do mez de Ju
:r:ho de mil e oitocentos, debaixo das Condições, que são conteúdas em 
d~zeseis .~rtigos , e com .este Alvara baixão assignadas pelo Visconde de 
V!lla Nova da Cerveira, Meu Ministro, e Secretario de Estado dos ne
g-ocios do Rein0 : E Quero, e Mando que as r eferidas Condições s<'*'lo 
observadas, como parte deste Alvará, e lhes sejão guardadas, e cumpri
das como nellas, e em cada hum dos sobreditos dezeseis Artigos se con
tém, sem embargo de qua.esquer Leis, Disposições, Alvarás, Resolu
ções, Ordens, e Estilos quesejão, ou possão ser contrarias, que H ei a este 
fim , e para este effeito sómente poT expressamente derog·ados., como se 
dclles , e delJas fizesse expressa, ·espeóal, e especifica menção, ficando 
aliàs sempre em seu inteiro vigor. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo 4_o Paço, Presidente 
I 
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do Meu ReaLErario. · Regedór da Casa da. ·Supplicáção, Conselhos da· 
Minha Reai.Faz.enda, e ·do Ultramar, Juntàs <Jas Fabricas do Reino, e 
Obras de Aguas· ljvres, :e do, Commercio . d~!!stes Reinos, e seus Domi- · 
njos, Administrador Geral da Alfandega de Lisboa, Superintendentes 
Geraes qas Alfandeg·as ,destes Reinos, e Juizes dellas, e a todos os De
sembargadoxes, C0rreg€dores, ·Juizes, Justiças, e mais Pessoas, ás quaes· 
o legitimo conhecimento deste Alva~·á possa, e deva pertencer, que o 
cnmprão, e . guardem, e fação cumpru~, e guardar tão inteira·, e cumpri
damente, como. nelle se contém, sem dúvida, Otl embm·go algum, qual
quer que elle seja. E quero que este Alvar~ valha, como Carta feita no 
Meu Nome, e como se passasse pela ChanceHaria, posto que por ella 
não ha de passar, e o effeito delle haja de dtJrar mais de hum , e muitos. 
anm.os, sem embargo das OrdeEaÇÕ€s, que o 0ontrario determinão. Dado 
no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda. em ~9 de Março de 1788.=Com 
à Assig·natura da Rainha e a do Thlinist J. ~ 

CONPIÇOENS COM c;ÚJE SUA MA.GESTADE HE SERVIDA 
conferir, e mandar ent~;egar a Anselmo Josl da Cruz Sobral} e Ge
r·ardo Vencesláo Braamcamp de Almâda Gaste/lo-Branco a Real 
Fabn:ca de Lqni.fiáos, estf;lbelecida na Cidade d--: Portalegre, para. 
Administrarem,, e fazer·err~: laborar por sua conta, debaixo da lns~ 
pecçi:bo da Junta do Commercio deste Reino , e seus Domínios. 

. 1."' H A Sua Mages~tade por bem ordenar, que pela Jtmta dà Admi .... 
tração dfl,s Fabricas do Reino, ·e Obras das Ag·uas livres, a ·cujo cargo 
está a Real Fabrica de Lani:ficios de Port_alegre, se faç.a entrega a An
selmo José da Cruz Sobral, e Gerardo Vencesláo BréJ..amcamp de Almei
da Castello-Branco da referida Fabrica, seu Edificio, e Officinas anne-
xas , aprestos, e pertences, assim , e da mesma sorte que se pt·aticou, 
quando passou para a Administraç~'· o da mesma Junta, para os ditos An.., 
selmo Jüsé da Cruz Sobral, e Ge.r;; do VencesliL' Braamcamp de Almei
da Castello-Branco a possuir em , e administrarem por sua conta , e como 
interessados· nella com plena, e geral administração pelo tempo de doze 
annos, que serão contados do dia primeiro de Julho do presente anno, e 
findarão no dia ultimo de Junho de mil e oitocentos. 

~ . "' Que a sobredita entrega se lhes fará por Inventario de todos os 
Teares, Moveis,, Ins~rumentos, e mais apparelhos existentes na mesma 
Jl'abrica, e suas Officmas, e semelhantemente de todas as Lãs em rama 
cardadas, fiadas, e tintas, 1 e dos tecidos e:.tl cru, preparo, ou já acaba: 
dos, e promptos; como tambem dos matenaes, e drog-as de Tintur::1ria, 
e manufactura · fazendo-se de tudo as competentes ·avaliacões com res-

. 1 I N , 

pelio aos preços, por que s.e comprarao, e ao es~ado em que existirern; 
nomeando-se para esse effeito dous Louvados p€ntos em cada ditferente 
artig·o, hum por parte da Real Fazenda 2 e outro por parte dos ditos An
selmo José da Cruz Sobral, e Gerardo Ve.ncesláo B1·aamcamp de AJmei-_ 
da Castello-Branco, e com assistencia de Pessoa por elles authorizada 
para este acto . 

3.a Que elles Anselmo José da Cruz Sobral, e Gerardo Vencesláo 
Braamcamp de Almeida Castello-Branco serão obrigados a pagar no Real 
Erario a total importancia das sobreditas avaliãções, dentro no prefixo. 

Sss 
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termo, que decorre' dó dia: pvimeil'Ó de' Julh<1r do ~resén;te ai:rno; em que 
deve principiar a sua Adnli'nistl!ação 1 atê o ultimo de De~embr.o de mif 
setecent0s oitenta e ' nove~ seja em hlllm.; ou em nra:is pagam.entos, ·COmOl 

melhor lhes Q<mvier. · · _ 
4. a Q11!Je para maris animar a mesma Fàbr.ioa .(he Sua: Mag-estade SeN 

v. ida fazer 1Vlert:ê aos Inte!liéssados Eeilw AnselmO' J0sé da 8ruz Sobral,. 
~ Gmardo Vencesláó Brf;!a:tn'oamp <àe Alméida CastelJo..:.Branco do uso d@\ 

Edificio ,. etli que se acha: est::rheleéida, com tGdas .as suas .casas 1 Offici ... 
nas ', e Logtadal!ros, assim como tambem das casas, e Jt'azendas de Olhos. 
da Ag-ua, e Ag-uâs de Souto , onde existem dous Pizões, e t!le -üi>das as. 
mais que possuir , e actl!latmente oocupéllt a laboraç·ão 1 e Administração. 
da mesma Fabtrica, para os n'le&nws Anselmo Jos€ da Cruz' Sob1~al ,- El Ge
·rardo Venceslâo .Braamcamp de Almeida CastellG-:Brané0 ~s o·<wuparem,. 
e conservaren1-·, fazendo á sMa custa os Mncer•tos de teJh.~dos, e pGrtas ;;. 
que necessarios forem em todo G temp0 da sua ádmirrist:ra'fão; sem quê: 
por isso hajão causa alguma da Real Fazenda; o que porém nào 'terá lu
gar naquellas obras de reedj'ficaçà'o, e segurança dos Edi:ficios; porque 
·estas lhes serão pagas pelo Real Erario , á vista ~as relações a>Ssignadas i 
e juradàs pelGs Mestres , que ás tiverem feito. 

5. a Que eBtenden~o os sobreditos Jratetessados, q111ê para maior aug:
rnento da laboraçãc da Fabrica se faz necessario levantar de novo algu
mas casas den tro do Edificio, e sêus Logradouros, ou nas Officinas an ... 
n exas, o representarão na Junta do Commercio destes ReinGs, e ·seus 
Domínios ' com o plano das mesmas obras L para que sendo presente a 
Sua Magestade , e merecendo a sua Real approvação , as po~são execu
. tar; as quaes obras, :findos que sejào os annos da sua Administração,_ se-
rão avaliadas para lhes serem pagas pelaJ Real Fa2ienda, ou pelos Inte
ressados, _ e Administradores que lhes succederern, e tomarem conta da 
1nesma Fabrica. 

6. n. Que sendo o uni co meio de promover o uso, e consl!lrno •das Ma
nufacturas Nacionaes a commodidad~ dos seus re~pectivll>S preços, com ... 
parativamente com oiPdas Fabricas Estrangeiras; e para que estes se . pos-
sâo regular, sem prejuízo dos lnte:tes·mdGS : He Sua Magestade Servida 
de ordenar, que todos os Pwnnos, Dr,.)guetes , e outros quaesquer Teci
Elos de Lã durante os doze annos désta arlminisiração, gozem de todos ' 
os Privilegias, e ~s,enções de Direit<vs 1 e Emolumentos, sem excepção 
alguma, assim na sahida destes Reinos para os Pórtos, e· Domínios Ul:
tramarinos , como na entrada dos mesm0s Pórtos,. e Dmninios; sendo 
qualificados com as competentes Attestações daJunta do Commercio des,. 
tes Reinos , e seus Domínios. E he outro sim Sua Mag;estade Servida , 
que nas rnes,mas A lfandegas se dem despaGhos 'livres de Dü•eitos a todes 
es Instrumentos, Materiaes crus, e drogas, sejão de- PaiMs Estrangei ... 
ros, ou dos Dominios, e Comp:1istas deste Reino, que por A ttesta~ãa 
dos ~esmos Interessàdos constar que vem para o c0nsumo, e serviçg da. 
Fabnca, e suas Oflicinas, tudo na fórma ordenada, e praticada com as 
@Utras Fabricas do Reino, a que são concedidos iguaes PúviJegios, e 
k~~~. } 

7. ~ Que semelhantemente serão Jivtes de todos, e qu'aesquer Direi ... 
tos os generos que se comprarem , e se mandarem vi.t elas P.r-ovincias 
deste Reüw, e do Algarve para fornecimento, e consumo da 1nesma Fa ... 
brica, prededendo sempre as entradas costumadas has respectivas Alfan
deg·as, pará se passarem as Competentes Guias, á vistà. das Attestáçõ8S 
mos Interessados. ' . 
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8." Qne elles ," Anselmo · José . da Cruz Sobral, e Gerardo Vencesláo 
:Braamcamp de Almeida Castello-Branco nomearão as pessoas para o ser
viço , e administração da mesma Fabrica, determinando-lhes os salarios, 
em que reciprocamente se ajustarem. E he Sua Magestade Servida or
denar , que os JVIestres, Officiaes, Aprendizes, e mais Pessoas occupa
das na mesma Fabrica sejão isentas dos Alardos, Companhias de pé, e 
<le cavallo, Levas, Mostras geraes, Recrutas, Alojamento de Tropa, 
Tutélas , e Curadorias ; e sendo Estrangeü:o~ , ~s ha Sua Magestade por 
naturalizados para gozarem dos mesmos Pnv1Jegws, e se haverem por in
corporados nos respectivos Gremios, sec que lhes seja necessario tirar 
Carta de exame. 

·9." Que os Aprendizes, que se tomarem para os diversos Officios, de 
que se compõe a Fabrica, que nunca serao aqueDes, que se acharem já 
alistados para as Recrutas Militares, se ajustarão com as condições, que 
forem reciprocamente uteis , ficando _.:; Pais, ou · Fiadores obrigados ao 
cumprimento dellas; sendo Orfãos, se poderão tomar pelo Juizo respe
cbvo, ficando os mesmos Orfãos ob.~.;gados aos contratos feitos em sua 
.utilidade: Os Aprendizes por'ém que existirem na mesma Fab1·ica, se
rão nella conservados até finalizarem os tempos dos seus contratos, cum-
prindo-se inteiramente as condições que nelles se houverem estipulado. ' 

10. a Que Sua lVIagestade . ha por bem nomear o .Juiz de Fóra da Ci
dade de Portalegre para Juiz Conservador da Fabrica, o qual com Juris
dicção privativa conhecerá de todas as dependencias civeis, ou crimes, 
em que forem Author,es, ou Réos todas as pessoas occupadas na admi
nistra~.tão, e laboreção da referida Fabrica, dando. Appellação, e A.ggTa
vo para o Juiz dos Privilegiados da Junta do Commercio destes Reinos, 
e seus . Domínios ; e vencerá de seu ordenado em cada anno cincoenta 
·mil réis á custa da mesma Fabrica. 

li. a Que todos os Privileg-ias, e Isenções se entenderão concedidos
aos Pannos, Drog·uetes, e quaesquer outros Tecidos de Lã, qoe de no
vo se fabricm:em , assim dentro da mesma Fabrica, como fó.ra em Tea~ 
res , que por conta da mesma se achão estabelecidos , ou de mais se es-

. tabelecerem, tanto na Cidade d~ Portalegre. como na VilJa de Estre
moz, e suas vizinhanças, considn ·ados todos, em tudo como annexos á · 
mesma Fabrica. E para este fim .fies concede Sua Magestade A posen
tadoria passiVa em todas as casas , e alojamentos , que occuparem os res
pectivos Fabricantes, pagando effectivamente os alugueres aos Senhorios 
a quem pertencerem. 

1\2. a Que para que se conheção ~ e distingão de i-Jdas as outras, as 
Manufacturas desta Fabrica, haverá hum particular Sello, ou Chumbo 
com que sejão se11adas as _que nella se fabricarem, no qual se verá de hu: 
ma parte as A:r:mas. da C1dade de PortalósTe com a letra: Real Fabrica 
dl: Portalegre; e da outra os Appellidos dos Interessados com o número 
da pessa, e dos cavados; e nenhuma outra pessoa poderá usar deste Sei
lo, pena da confiscação das Fazendas, que éom elle se ach.arem se!Jadas, 
applicado o seu valor, metade para o Denunciante e a outra metade 
para as Obras públicas da mesma Cidade. ' 

13.a Que o governo em geral, e economia interior da Fabrica, e suas 
annexas dependerá unicamente do arbítrio delles Interessados, seus Ad
ministradores, e dos Mestres, os quaes só podem conhecer o que he mais 
util, e convgniente para a boa ordem, adiantamento, e perfeição da 
mesma Fabrica, e suas Manufacturas, sem que em nenhum caso se deva 
intromette.r outra a!gufua jurisdic<_?ào, que possa coarcta.r a libardade, 

· Sss 2 
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.que h e natural do Commercio, e da !l!le1usiria, e tã·o sómeri.te a Junla do 
.Cummercio clesLes Reines, e seus Domi . .nios terá Inspecçào sobre a mes
ma Fabrica ., pat:a fiscahzar a s.ua conservação, e promover o cumprimen
to, e observancia destas Condições, fazendo subir á Real Presença de 
.$ua Magc:stade por Consulta todas as R~presentações_ , qu~ lhes dirig;em. 
·OS lJ)eSIJlÓS .Lnt.eress·ados, e se achar~m d1gnas de Pr.ovJclt:ncJa; como iam
bem uo _:tjm de cada .anno -huma demons-traç-ão exacta, e individual .do es

·.t.ado da mesma Fabrica, para por ella se ~onhecerern os seus progressos , 
.e utilidade. 

14.a Que todas as Gra9as, e Priyilegios concedidos nestas Condições. 
terão o seu devido effeito, e se entenderão conce<lidos á Fabric.a, e .nil0 
a eJies Anselmo José da ·Cruz Sobral, e Gerardo Venc~::sláo Braamcamp 
de Almeida Castello-.Branco; de sorte que seus herdeiros , e successores 
,possão do n.1es:mo mode comtimuar na p.<Dsse, e administraçào da mesma 
.Fabrica , fWando igualmente oh.Tig:ad.os á satisfação , t c um pri.vnent@ 
.dos mesmos encargos, a que iicào sujeitos os sobreditos Interessados. 

15. a Que findos, e completos úS doz.e annos da Administração cl.elles 
Anselmo José da Cruz Sobral, e Gerardo V encesláo .Braarncarnp de Al
lneida Castello-Branco ~ qt:te poderáo .com iurlo ser prorogados por mai!!l 
seis,' se convier aos dltos In Leressados supplicallo assim, e Sua 1\flages
.tade houver por bem concedelio; em qualquer destes casos, sempre que 
.a sua Administração se haja por exi.incta, e acabada, será obrigada a 
Real Fazenda, ou quasquer outras Pessoas, que lhe succederem na Ad
..II_Jinicltração, a tomar a si os n1óv.eis, instrumentos, e aprestos, que exis
.tu·em na Fab1ica, e suas O!.ficinas annexas, .e se acharem em estado de 
setvir, precedendo as competentes avaliações pela fórma declarada na 
Condição segunda, e a s.ua total importancia lhes sera paga dentro no 
preciso termQ de dezoito mezes, contados do dia em que se fizer a en-
tl·eo·a ' ~ b • . 

16.a Que em consideração ás muitas vantagens, que resultarão ao 
bem commum deste Reino, e particularmente ao_s Póvos da ProviJ;J.Cia do 
.Além-Téjo, no. adiantamento da inJ:ust~ia, augmenLo, e perfeição das 
]i'abricas de Lanificios : He Sua Mag;c~tade Servida Declar3;_r, que sem
pre que nestes importaniE.3 objectos, e por effeito das diligencias, appli
.cações, e despezas delles Interessado~:~ Anselmo José da Cruz Sobral, e 
.Gerardo Vencesláo .Braamcamp de Almeida Castello-Branco se ,verifique, 
e desempenhe a confiança qllle faz do seu zelo, prestimo, os aUenderá, 
e remunerará por Laes serviços,' ccmo .feitos á Coroa, e conforme a sua 
Real Grandeza. Pt:Liacio de Nossa Senhora da Ajuda em !2~ de Março de 
1788. = Com a Assig~naLura do Ministro. 

Re.rp'st. na Secr.etaria de Estado dos Negoáos._ do R~í
no no Livro I. da Fabrica de Lanifzúos da Provm
cia do Aleín~Tej'o a.fol. 2., e impr. na I-mpressão 
Rey~·a. r 

*-- *<.0'>*-* 

A os ~4 dias de m€z de Abril de 1788, em Meza Grande, sendo pre
sente o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde de ·Pombeiro, do 
Conselho de Sua Mag-estade, e Hegedor .das Justi<:tqS, veio em dúvida, 
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se determinando a Lei de 4 de Fevereiro de 1773 no §. I., que os ge· 
neros, .de que nella se trata, sejão livres de todos os Direitos de entra
da, e sahida, de Sisas, de Imposições, de Contribuições, de Porta
gens, de A lmota~ar i as, e de Amostras, se d~ve entender a liberdade: 
·1." restrictamente destes Direitos, que se especiticão, ou de todos os 
mais, a que eslavão sujeitos os generos, reflectidas as palavras do ver
-sicl!llo prim~iro: passarão, e qirarãa-· livremente, se.m o menor encargo, 
-ou emba1·aço a~qum: II." se dos Direitos sórnente, que se conservão na 
CorÔH, ou tambem dos que por qualquer titulo se ac·hão em poder dos 
Donatarios. 
\ I. ° Comprehende todos os Direitos indz'stinctamente. 

Quanto ao primeiro assentou-se, que demittindo Soa Magestade 
aos generos especificados na dita Lei os Direitos da entrada e sabida 
nos Portos, Fozes, e Barras, aond entravão, Cidad·es e Villas, por 
onde transitavào, para poderem sem emba·raço algum girar livremente, 
e não constituiremos de sobejo hur_ cabedal inutil, e mort~, mas sim 
fazerem-se lucrosos pela expedição para outros, que necess1tão delles, 
na Sua Real Gra-ça não só comprehendeo aquelles, de que exemplifica
tivamente falia , mas tambem todos os antecedentes, a que estavão 
sujeitos; porque sendo os ditos Direitos hum enca ~ ro, que lhes embara
ça a entrada, e sahida, querendo Sua Magestade , em beneticio com
mum dos Póvos, que os ge·.eros girassem livremente , sem o menor en
cargo, ou embaraço ~lgum, .segue-se, que debaixo da sua geral sancção 
cornprehende todos os Direitos anteriores á mesma Lei; pois a não ser 
assim, teria o seu git·o algum embaraçC!, e ficarião sem hum completo ef
feito as palavras: passarão, e girarão livremente, sem o menor encar- . 
go, ou- embaraço algum. 

ll.° CompTehende tambem os que estão em poder de Donalario. 

Quanto ao segundo assentou-se pela pluralidade de votos que não 
obstante o direito, que os Donatarios Linhão ?. quirido pelas Doações fei
tas, Oll por conlractos onerosos . ou remuner ões dos serviços feitos á. 
Real Corôa, cuja effectiva obsen meia he muito recommendavel pelo Di
reito Natural, superior a toda a Lei positiva , a Lei de 4 de Ji'eve'r'úro de 
1773, na remissão dos Direitos, que pagavão os generos nella ~speci_fi
cados, inclue todos aqoelles , que se pagão aos Oonatarios; porque pela 
Doação não perderão a primitiva natureza de bens d ~ Corôa; e o Prin
cipe, doando, não fica ligado para não poder alterar a Doação, quando 
concorre . o bem comt:n um dos Povos; pois a sua graça he limi t"ada com 
reserva da Alta Superioridade, e Real t vnhorio, que sem excepção tem 
em todos os que vivem no continente dos ·seus Domínios e debaixo da 
sua Real Protecção, para poder em beneficio do Estado, e utilidade com
mum dos Vassallos, com a repulsa de qualquer interesse particu lar, fa
zer nova Legislação , que ligue a todos em geral sem excepção: E para 
que não viesse mais em dúvida se tomou este Assento, que assignou o 
Senhor Regedor com os mais Desembargadores. == Conde Regedor. = 
Vi~ira . == Gi1·aldes. == Azeredo Coutinho. == Leitão. == Velho. = Dou· 
tor N nnes. = VaJle. == Guião. = Veiga . == Ferreir'a Castel lo. = Tor
res. == Ferrão. == Mouzinho. = Doutor Mendes. = Faria. = Sarmen .. 
to. = Ribeiro de Lemos. = Godinho. 

Impresso na Collecção dos Assentos a pag. 47 3. 
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*-*~*-* 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que ten
do na Minha 'Real Consideração o prog1·esso das Fabricas do Heino, que 
farão fundadas com grande despeza de Minha Fazenda , para nellas se 
estabelecerem Escolas, onde se formassem vassallos uteis, e industrio
~os; e que depois de se acharem creadas, e estabelecidas, he muito pro
prio, e conveniente que passem á Administração de Particulares , que 
com os seus cabedaes as possão dirigir , conservar , e eleva_r com zelo 
do bem público, e do Meu Real serviço ao ponto de adiantamento, de 
que são susceptíveis: A ttendendo ao que a este respeito Me foi propos
to por parte de Antonio José Ferreira , jacintho Fernandes Bandeira, 
Luiz M~chado Teixeira, Antonio Francisco Machado, e Joaquim Pedro 
Quintella, e ao mais, que sobre esta importante materia Me [Qi presen- · 
te: Hei por bem conferir, e mand::.r entregar aos sobreditos Antonio Jo
::;é Ferreira, Jacintho Fernandes Bandeira, Luiz Machado Teixeira, 
Antonio Francisco Machado, e Joaquim Pedrg Quintella as Reaes Fa
bricas de Lanificios, estabelecidas nas Villas- da Covilhã, e Fundão, coln 
os seus Edificios, e mais Officinas annexas, e com o Fardamento das 
Tropas, para as tomarem a si, e administrarem por sua conta por tern
])O de doze annos, contados do primeiro de _~Julho do presente anno, pa
ra findarem no ultimo de Junho de mil e .s;.>Ítocentç,s , na conformidade 
das Condições, que com este Alvará baixão assignadas pelo Viscond~
<le Villa Nova da Cerveira, Meu Ministro, e Secretario de Estado dos 
Negocios do Reino, e que constituem parte do mesmo Alvará: E por
que assim he Minha Real ~ontade: Quero, e Mando, que as ditas Con
dições lhes sejão guardadas, e cumpridas tão inteiramente, como nellas, . 
e em cada hum dos vinte e oito Capítulos, em que se dividem, se con
tém, sem embargo de quaesquer Leis, Alvarás, Disposições , Resolu
ções; Ordens, e Estilos _conlrarios, que Hei por derogados para este ef
feito sÓ'mente, como se ~lellas, e delles fizesse expres.sa, expecial, e es
pecifica menção, ficando ~ iiás sempre e n seu v·igor. 

Pelo que: Mando á Meza do fJesembargo do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Regedot· da Casa da Supplicação; Conselhos da 
Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Junta da Administração das Fa
bricas do Reino, e Obras d·as A guas livres; Junta do Commercio des
tes Reinos, e seus Dominios; Administrador Geral da Alfandega da Ci
dadé de Lisboa; Superintendentes Geraes das Alfandegas destes Reinos, 
e Juizes dellas; e a todos os Desembargadores, Corregedores, Provedo
re~, Juizes, Jus<tiças, emais Pessoas, ásquaes oconhecimento, ecom
pnrnento deste Alvará possa, e deva perténcer, que o cumprão, guar: 
dem, fação cumprir, e guardar, como nelle, e nas referidas Condições 
se contém, sem que a elle, e a e] las seja opposta dúvida, ou embargo 
algum. E quero que este Alvará valha como Carta expedida no Meu 
Real Nome, e como se passasse pela Chancellaria, posto que por ella 
não ha de passar, e que o effeito dell~ haja de durar mais de hum, ou 
.muitos annos, sem _ embargo das Ordenações, que o contrario determi
não. Dado na Vi !la ' das Caldas em 3 de Junho de 17 88. = Com a As
signatura da Rainha, e a do Ministro. 
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., 
CONDIQOENS, CQJW fJU~ $U4 IJ!IAGESTA.J)E IJE SERVIDA 

conjerir a /Lf];tqp:i_.o • .lr:J.s.( ,f'errreira._, a Jaai'l;~,tho F~rnar.t.dfs Bandm:ra, 
a L.uiz JJtlae,hpd.,Q ,'J;flixt-iPa ,, q Antenio FraQ;J..cisco Maa}~ado. ; l~ a Joa- · 
cruim Ped11Q Q'l.J~.rLl,ell(l. (:1$ R~Q~S .f'q,bn:eq.s de Lani.ficios' e-9tabeleci"! 
das nas .Vill.as dq fJfJv.#/tli, ~ Ji'uJ7.df!,o , com. o F ar.dQmentp das- Tro .. 
pas, para as admi"!istrarem por sua conta debaz"xo da Inspecç® da 
Junta Q,p Comm~fCf9 ~$te,s .lJ.eW,o$, ,e j~'/4s Domin.i(}~. . 

. ( 

~ I. lia Saru Magestade por bem deordenat, qae pela Junta da Ad ... 
mini;stra·ção das Fabllicas do Reino; e Obras de Ag~ua·s ].ines, epe.ar
Fegada p·elo Real De€re.t.e de vinte e cioco de Janeiro de mil setecentos 
Gitenta e h11m elas Reaes Fabricas do:" Lanif.icios, como Lambem dos Pan
nos, e Serafinas para o Fardamento da·; Tropa.s, se faça entrega a · A a• 
tonio José Ferreira, a Jacintho Ferr:~ odes B.andeira., a Luiz M &chá do 
Teixeira, a Antonio Francjsco Ma.cbado, e a JciaGJui.m Pe.dro .Quintella. 
das Fabricas estabelecidas na Vil! a da .Covilbã, e Fundão, seus Edifjcjoe;, 
e Officinas annexas, Aprestos, e Pertenças, assim, e da mesma sorte 
que se praticou, quando passárão par111 a AdmioiS'traç.ão,da .Jll•esma Jwn• 
ta, para os ditos Interessados as possuire.m, e '81uministr,aJI'em por sua 
conta com p·lena, e gera·]· a -'ministração pelo tempo de m0ze annos, .que 
serão contados do di:> prim'ei"'') de Julho do presente anno; para findar 
no dia ultimo de Junho do a.mo de mil e oitocentos. 

11. Que a sobredita entrega se lhes fará por Invéntario de todos os 
Teares, Moveis, Instrmnentos, e mais aprestos existentes - nas lnE'sa1as 
Fabricas, suas Officinas, e Escolas de encanudar, e fiar; e semelhante
mente de todas as lãs em rama, cardadas, fiadas, e tintas; e dos te
cidos em cru, em preparo, ou já acabados s e prom ptos ;. como tam bem 
dos Ma1eriaes, e Drogas da Tinturaria, e Manlilfactura; {azendo-se de 
tudo as c0rnpetentes a~aliações por dcms Louvados peritos ·em cada dif• 
ferente artigo: hum por parte r!a Real Fazenda; e <i>utro ·por parte dos 
Interessados, e com assistenciã. .. d Pessoa pr elles authorizada para es
te acto: bem entendido, que na :iita entrega tão sómente se comprehen
de o que fôr utir1, e se achar em termos de s.er:vir. 

III. E porque nas ditas Fabl'icas poderiio existir alguns Im~trumen
tos, e Aprestos, que no estabelecimento se adoptárão, e que peJa ex~ 
periencia, e maior instrucção ficárão sendo inuteis, e de nenhum servi• 
co, e por isso não comprehendidos nos qne devem tvmar a s.i os .In teres.:. 
sados: He Sua Magestade Servida • que delles se faç.a hum . pa.rticular 
Inventario com as respectivas avaliaçõc . , cujo Inventario remetterá a 
Junta das Fabricas á Junta do Commercio destes Reinos, e seus Domí
nios, para esta consultar a Sua Magestade a este respeito ·O q.ue lhe 
parecer conveniente. 

IV. Que elles Interessados se obrigão em commutn a pagar no Reai 
Erat·io a total importancia das sobreditas avaliacões em dous íguaes pa
gamentos: o primeiro no mez de Maio de mil s~tecentos e noventa; e ·o 
segundo em outro tal mez do anno de mil setecentos noventa e dous. 

V. H e Stil.a Magesude Ser·vida fazer Me.rcê a1os Interessados do ;USGJ 

dos Edificios~ em que se achão estabelecidas as Reaes Fabricas, com 
todas as suas Casas, Officinas, e Logradouros, assim na Vil la da Covi
lhã, como na do Fu~:~dãa, para as o.ccuparem ; e conser~arem, fazendo 

I ' 

. I 



512 1788 

.á sua custa ~~ conc~dos de ~elhados, ~portas, que nec~ssarios forem, 
sem ' que..por Isso b.aJão causa alguma \la RJaJ ~&z\!nda. i\quellas obras• 
porém: qoe· por vestoria judicial, e parecer dos ·peritos se julgarem ne
cessarias para ree.Oiticação, e seguranç·a dos Edifidos, as pod~rão man
dar faze-r os mesmos 1 n leressádos, e J hes s-e-rãb pagas pelo Real Era rio 
á1 vista mas Folhas juradas, e assignadas pelos Mestres, que as tivere1~ 
feitto. · •; 

V I. Que eniéndendo os sobredi (os Interessados, •que para maior au
gmento da ,laboração das Fabricas he conveniente levantar algumas ca
sas dentro do Edincio, seus Logradouros, ou Officinas annexas, o repre
sentarão na Jt1nla do CommeJ·cio desles Reinos, e seus Dominios com 
o Plano. rlas me'smas ebras, para que sendo tudo presente 'a Sua Mages
tade, e merecefldo a sua Real. A pprovação, ·as possão executar; as quaes 
obras, findos que sejão os doze annos da sua Administração, serão ava
liadas, para lhes serem pagas 'pela Administração que lhes Sl1€ceder, se-
ja da Real Fazend'à, ou de• Particulanes. · . 

VIL Que para mais ani'mcw os ::wbreditos Interessados a promover o 
adiantamento, e perfeição das mesmas Fabricas: He Sua Mageslade ser
vida, que a administração que lhes confere p~los referidos doze annos, 
e I pelos mais, que lhes forem· p1·orogados, seja em tudo, e por tudo ha-: 
vida, e considerada como até agora o foi por conta da Real Fazenda,' 
])ara effeito de gozar de todos os Privilegias, e Izenções, que estão go
zando as ' lfle'Smas Reaes Fabricas, tanto a respei to de serem livres de 
D .ireitos, ~ Emolumentos, sem excepção ~guma , ~ .os seus Tecidos por 
entrada, e sabida nas Alfandegas destes Reinos, e nas chos Portos Ul
tramarinos; como tambem os Instrumentos, Materiaes crus, e Drogas, 
que ·mandarem vir sem dolo, nem malrcia para o consumo, e serviço das 
1·efetidas Fabricas, e sua Tinturaria, constando assim por Attestações 
rlos Interessados, approvadas pela Junta do Commercio destes Reinos, 
e seus Domínios, na fórma sempre praticada. 

VIII. Que semelhan.temente os _ Artífices, Obreiros, e Pessoas, que 
se achar~m occupadas 110 servjço das Reaes Fabricas, e sua Administra
ção, serão izentas, de alojamento de Tr.opas, Tutelas, e Curadorias ; e 
nã-o pederão ser obrigadas t ser.vir contra sua vontade nem por mar, nem 
por terra; e sendo Estrangeiros, os ha ~ aa Magestade por naturalizados, 
para gozarem dos mesmos Privilegias; e se haverão por incorporados nos 
seus respectivos gremios , sem que lhes seja preciso tirar Carta de 
exame.. 

'IX. ·Que os A pt·endizes, que se tomarem para os diversos Officios, 
de que se compõem as mesmas Fabricas, (que nunca serão dos que se 
a?haretn sorteados para as recrutas Militares) se ajustarão com as con
dJ({Ões, que forern reciprocament3 uteis, ficando os Pais, e Fiadores abri
gaJos ao cumprlmento dellas; os que porém já existirem, serão •conser
va8os até s~ :finalizarem, e cumprirem as condições dos seus c.ontratos. 

X. Que todos os Privilegias, e Izenções se entenderão concedidos a 
todos, e quaesqoer Tecidos de lãs, que se fabricarem , assim nas Reaes 
Fabricas, como fóra em Teares, que por conta da Administração se es
tabelecerem nas Vil las da Covilhã, e Fundão, e em outras ·qtlaesquer 
Vi lias . e Lugares das tres Comarcas da Guarda, Pinhel, e Castello 
Branco, considerados todos, e em tudo como annexos ás mesmas Reaes 
Fabricas: E para este fim lhes concede Sua Magestade Aposentadoria 
passiva eQJ todas as casas, e alojamentos, que occuparem, pagando ef
fectivamente os alugueres aos Senhorios, a quem pertencerem. 



1788 .513 

XI. Que o governo em geral, e economia interior das Reaes Fabri
cas, e suas anoexas dependerá unicamente do arbítrio delles 1 nteressa
dos, os quaes só podem conhecer o que he mais util, e conveniente pa
ra· a boa ordem , adiantamento, e perfeição das mesmas Fabricas, e suas 
Manufacturas, sem que em nenhum caso deva intrometter-se outra al
guma J urisdic<tão, que possa coarctar a sua livre, e geral Administra
ção: E tão sómente a Junta do Commercio destes Reinos, e seus Domí
nios terá Inspecção sobre as mesmas Fabricas, para fiscalizar a sua con
servação, e promover o cumprimento, e observancia destas condições, 
fazendo subir á Real Presença de Sua Ma;estade por _Consulta as repre
sentações, que achar dignas de providencia; e no fim de cada anno hu
ma Demonstração do estado , e progrt>ssos das mesmas Fabricas , para. 
por ella se conhecer o seu adiantamento. 

XII. Que findos, e completos os doze annos da Administração delles 
Interessados, que poderão corn tudo se. prorogados por mais st is, se con
vier aos megmos Interessados supplicallos assim, e Sua Magestade hou
ver por bem concedellos: Em qualquH destes casos 1 sempre que a sua 
Administração se haja por extincta, e acabada, será ohrigada a Real 
Fazenda, on quaesquer outras P Pssoas, que lhes succederem, a tomar 

- a si os Moveis, Instrumentos, e Aprestos, que nas ditas Fabrit~as, e 
suas Officinas annexas se acharem t>ID estado de se~.v ir, precedendo as 
competentes avaliações, na fórma ordenada na Condição segunda: e a 
sua total imp_ortancia lhes ser :. paga nos precisos termoS' de dous, e qua
tro annos, contados c' .:âa , e--:t que se fizer a entrega. 

XIII. Que os fott>ressados for marão entre si buma Sociedade, a qual 
será denominada: · Sociedq.de das Reaes Fabricas de Lanijicios da Covi
lhá, e F'und'áo, e terá hum particular Sello, com que serao selladas todas 
as Manufacturas das mesmas Fabricas, o qual terá de hurna parte o Es
cudo das Armas Reaes, com a Letra: Sociedade das Reaes Fabricas da 
CcJvilhá, e Fundão; e da outra parte. o núme·ro, e covadós das Pessas; 
e nenhuma outra poderá usar deste Se!lo, pena de confiscação das Fa
zendas, · que com elle se acharem selladas, applicado o seu valor, meta
de para o denunc;:iante, e a outra 'lletade para o Hospital da Villa da 
Covilhà. 

XI V. Que Sua Magestade he s-=:rvida de conferir aos sob1·editos Jn .. 
teressados, com a Administração das Reaes Fabricas, o Provimento ao
nua! dos Pannos, e Serafinas para o Fardamento das Tropas destes Rei .. 
nos, e suas Conquistas, e isto por via de Contrato oneroso, debaixo das 
seguintes clausulas. · 

l .a Que todos os Pannos serão da qualidade, e · conto desocheno • ou 
de mil e oitocentos fios de urdidura, fabricados conforme o Padrão, 'que 
pelo A rseQal da Tenencia da Côrte se remetterá á Camera da Vi lia da 
Covilhã, para por elle serem approvados, e marcados pelos V édores na 
fórrna que dispõe o Capitulo oitenta e quatro do Regimento de mil .;eis
centos e noventa,, que Sua Magestade ha porbem excitar emandarob
servar; o que semelhantemente se praticará com as Serafi~as 

2.a Que os ditos generos serão transportados ácusta dos Interessados 
aos Arsenaes da Côrte, e Províncias. 

3.a Que fornecerão os ditos Pannos, conforme as côres,, que lhes forem 
en_com ~e o dadas, e pelos preços, a saber, Branco a seiscentos e deze
sels ré1s por cavado: A mareiJo seiscentos setenta e seis réis: Preto seis
centos noventa e seis réis: Azul claro setecentos e hum réis: Verde se
tecentos vinte e hum réis: Encarnado setecentos vinte e seis : Azul fer~ 

Ttt . 
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rele setecentos e trinta e seis réis: Côr de Ouro setecentos quarenta e 
.bum réis: Côr de Rosa oitocentos trinta e seis réis: Côr de Laranja oi
tocentos setenta e seis réis: Carmezim novecentos oitenta e seis réis: 
E as Serafinas de côres ordinarias a duzentos e quarenta réis por cova
.do; e as Côr de H.osa , Carmezim, e L.aranja a. duzentos e oitenta réis. 

4.a Que os sohlredit:os preços se entenderão fixos, e subsistentes, em 
.quanto a arroba de lã se conservar no preço de tres mil réis, sobre que 
.forão regulados; porém succedendo, como he de esperar, que as lãs pos
tas na Villa da Covilhã venhão a comprar-se por menores preços, neste 
caso cedeFá a favor cla Real .!"azenda o abatimento correspondente a ca
da coyado .de panr:w, a saber: Dez réis por cavado em cada cem réis de 
menos no preço da arroba de lã. Para certeza do estado destes preços, 
no mez de Setembro de todos os annos, requererão os Interessados, ou 
seus Administradores á Carnera da Villa da Covilhã, que se .tome assen
to do preço commum , que as li::s ti verão naquelle anno; e com Certi
_dão do mesmo assento, se legalizarão as contas das- entregas nos Arse
_naes Militares, que se apresentarem no Real Erario : Os mesmos dez 
réis se abaterão em covado de Serafina, sempre que as lãs- venhão a tre
trezen tos réis de diminuição de preço por aFroba. 

XV. Que por parte da Real Fazen~a, e por condição do mesmo Con. 
trato, he Sua Mag~stade Servida de Ordenar , como por este Ordena, 

· (;! Manda ao Presidente do Real Erario , que sem dilação, e sómente 
.com seu despacho, faça pagar aos interec~ados toda a importancia dos 
conhecimentos das entreg·as que apreseotarem·~ .·e suc ccessivamente se 
forem virificando nos re~pectivos Arsenaes ; e na falta de prompto, e 
effecti vo pagamento, h a Sua Magestade por bem de segurar os me_smos 

_Interessados, para que não possão ser obrigados a continuar na entrega 
.de mais Faunos, e Serafinas, em quanto não forem inteiramente pagos 
das quantias, que se lhes deverem. 

XVI. E para que possão apromptar-se os ditos generos com maior 
comrpodidade dos Fabricantes, 3 não haja falta nas entregas em seus 
.devidos tempos.: Ordena Sua Magestade , que pelo Arsenal Real dos 
Exercitas se mande logo entregar aor Interessados a Relação dos Pan
nos, e Serafinas par~ o Fardamento 10 anno de mil setecentos oilemà 
.e nove; e que nos annos successivos lhe sejão dadas no mez de Abril. 
. XVII. Que em consequencia deste Contrato, he Sua Magestade ser
vida de ordenar, que a Junta da Administração das Fabricas do Reino, 
~ Obras de Aguas livres, mandando suspender na compra de mais Pan
~os, e Serafinas, faça extrahir hum a Relação exacta dos covaclos, que 
faltão para completar as encommendas, de que se achava encarregada; 
e outra das quaatias de dinheiro, que se houverem adiantado aos Fa
bricant~s por conta das mesmàs encommendas, com o número de Pessas, 
a que se achão obrigados: As quaes Relações serão dirigidas á Junta 
do Commercio destes Reinos e seus Domínios para subirem á ·Real Pre
sença, e Sua Magestade da; as Providencias, que julgar mais uteis, e 
convenientes ao seu Real serviço. 

XVlli. Q11e para mais animar os Interessados no adiantamento das 
mesmas Fabricas: He Sua Mageslade set·vida de Ordenar, que nellas se 
fabriquem os Pannos, e Forros para o Fardamento dos Archeiros, e Cria
dos da Casa Real, os quaes lhes serão enco~mendados pela~ Reparl içõe~ 
a que pertF.ncém, e pagos pelo Real Eran~, na mesma forma. que ate 
agora se praticou; e elles Interessados se obng:ão a fornec~r os ch tos Pan
nol:l pelos prectos de mil e cem réis os azues ferretes ; mll quatrocentos 
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e cincoenta réis os escarlates; e as Serafinas , ou Saetas a duzentos e. 
sessenta réis por cavado. 

XIX. Que semelhantemente Ordena Sua Magestade, que os.mesmos 
Interessados hajão de fornecer ' os Pannos para a vestearia dos calcetas, 

· e forçados da galé da qualidade, e conto quatorzeno, tintos em azul fer
rete, e pelos preços de seiscentos e vinte réis por cavado; os quaes Pan
nos serão encoinmendados, e pagos pela Repartição a que pertence: No 
caso porém que se ordene, que os ditos Pannos sejão tintos em azul meia 

·. côr, então o seu preço será de quinhentos e oitenta réis por cavado. 
XI(. Que sendo o principal objecto da Illuminada Consideração de 

Soa Magestade, o adiantamento das Fabricas de Lanificios, e que pa
ra este fim he indispensav el que a quantidade das lãs, e os seus pre
ços se regu lem pelo co'nsumo, e necessidade das mesmas Fabricas, assim 
para que não faltem as precisas; como para que não subão os seus pre
ços, de sorte que os Fabricantes se impossibilitem: He Sua •Magestade 
servida de Ordenar, e declarar: 

L • Que o Real Decreto de vinte e cinco de Janeiro de mil setecen
tos oitenta e hum, que restituía á sua antiga liberdade o Commercio das 
lãs, e deixou a estipulaçao dos preços inteiramente · á avença das par
tes, se haja de entender em beneficio dos Creadores , para que as lãs 
nunca baixe m a preços menores daquelles , que for~o regulados para os 
annos menos ferteis, e os çle abundancia no Paragrafo quarto do Alvárá. 
de onze d'e Agosto dP- mil ~~.e centos cincoenta e nove. 

2. • · Que os Intere~osados, poderão mandar comprar fóra das tres Co
marcas, e em todas as Províncias do Reino as lans, que necessarias lhes 
forem; corno tambem introduzir dos Paizes Estrangeiros as ai tosas para 
os Estambres; as quaes todas gozarão por entrada nas Alfandegas da. 
izenção de Direitos, assim, e da mesma fôrma, que está ordenado pela. 
Condição setirna a respeito dos generos nella declarados. 

3." Que todas as lãs, que vierem a vender ás Vil las da Covil hã, e 
Fundão, não paguem cisa, sejão ven..tidas ás Reaes Fabricas, ou a Par-
ticulares. · 

XXI. Que os Interessados, r> -nformando-sf corri as Reaes fntenções 
de Sua Magestade, se propõem ministrar touo o possível soccorro, as
sim àos Creadores ' · como aos Fabricantes; e para que o possào fazer com 
segurança, e sem perjuizo de seus cabedaes: He Sua Magestade servi
da, que os· Fabricantes, que faltarem com as entregas dos Pannos nos 
tempos, que houverem estipulado, em consequencia de quantias de di
nheiro, ou valor de lãs, que receberem adiantadau, sejão executi:va
mente obrigados, não só a restituir as importancias, que estiverem . de.
vendo, mas a pagar a maioria do custo d•)s Pannos, que se comprarem 
para preencher a falta dos que devião entregar, além das penas pecu
rüarias a favor do Hospital da Villa, em que forem moradores, que lhes 

·serão impostas a arbítrio do Juiz Conservador das Fabricas, sempre que 
]>ara esse effeito fôr requerido pelos ditos Interessados, ou seus Adminis
tradores: O que semelha-ntemente se praticará com os Creadores , que 
não cumprirem com a entrega das lãs nos tempos, que tiverem ajus
tado, havendo recebido por conta dellas algumas quantias adiantadas. ' 

XXII. Que para segurança das por:çÇíes de dinheiro, que se houve4 

' rem de remetter para as Villas da Covilhã, e Fundão: He Sua Mages
tade Servida, que os Governadores das Armas, assim desta Côrle, e Ex. 
tremadura, como das Províncias, sendo requeridos pelos mesmos Inte
ressados, ou seus Administradores, lhes mandem dar as escoltas que 
~. . Ttt 2 
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pedirem: E ·outro sim, que as Justiças das Cidades, Vil! as, e Lugares 
)bes dem todo o auxilio, que requererem, e lhes fôr preciso para as con
ducções dos Fardamentos aos respectivos Arsenaes. 

_XXIII. Que attendendo ás actuaes circumstancias, que lhe forão pre
sentes, e em quanto não mandar o contrario: He Sua M agestade servi
da de Ordenar~ que o Superintendente Geral das Fabricas dos Lanifi
cios. das tres Comarcas continue a servir de Juiz Conservador, como até 
agora o foi das da Covilhã, e Fundão, para conhecer de todas as causas 
civ~is, ou crimes, em ·que forem partes os Mestres, Officiaes, Aprendi
zes, e ma.is Pessoas empregadas na Administração, e Laboração das _mes
mas Fabricas com a mesma Jurisdicção, e Alçada, que sempre teve, 
dando A ppellação, e Aggravo , para o Juiz dos Privilegiados da Junta 
do Commercio destes Reinos·, e seus Domínios , sem que por isso haja 

· algum ordenado á custa dos mesmos Interessados, como tambem os seus 
respectivos Officiaes, porque -todàs continuarão a ser: pagos pela Real 
Fazenda: E para que o possão ser por quarteis nos seus devidos tempos, 
os haverão pela Caixa da Sociedade na Villa da Covilhà, a qual com os 
competentes recibos, cobrará a sua importancia do Real Erario, junta
mente com os conhecimentos das entregas dó' Fardamento. 

XXI V. Que Súa J.VIagestade h a por ·bem de exerci tat· a observancia 
do Paragrafo segunuo do Alvará de onze de Agosto de mil setect>otos 
cincoenta e nove, na parte que determina, ,que os J uizes de Fóra, e O r
clinarios das tres Comarcas cumprão ioviola\<'{ljm:enJ..e as Ordens do Supe
rintendente, em tudo o que fôr pertP.ncen-tê ·ás m-e~m as Fabricas, e suas 
dependencias, sem dúvida, ou dilação alguma, debaixo da pena de sus
renção dos seus Officios até Real Mercê: E he outrosim servida de ex~ 
citar a observancia das providencias estabelecidas no Paragrafo setimo 
do mesmo Alvará, para o fim de evitar as fraudes, que podem commet
ter-se no preço, e arremaíactão das Ervagens, com as penas comminadas 
ás pessoas, que fizerem o reprovado commercio de comprar os pastos pa
ra os revender: A 'q uelles, que os venderem aos que não forem Creado
res de gados; e ainda aos mesmos Creadores, que os revenderem , ou 
Delles metterem gados aJl,eios com os lrroprios: E finalmente contra os 
Vereadores, e Officiaes das Camaras , que venderem pastos a ella per
tencentes contra a Real prohibição determinada no sobredito Paragrafo, 
além das outras prov)dencias, que pelos Capítulos de Correição se achão · 
estabelecidas, e praticadas. E para quetudo tenha oseu devido, ecum 4 

prido effeito, em qualquer dos casos occurrentes em que para a irroga
ção das penas esta0elecidas contra os transgressores se fizer necessario 
dar conta a Sua Magestade, o mesmo SupPrintendente a dirigirá á J un4 

ta do Commercio destes Reinos, e seus Dominios, para em Consulta da· 
mesma Junta subir á Real Pre:;;ença, e Sua ·Magestade resolver corno fôr 
a bem ·do seu Real serviço. 

XXV. Que para se promover, e conseguir a perfeição dos Tecidos de 
modo que mereção a geral acceitacão, e possão concorrer com os das 
Fabricas Estrangeiras, o que tudo ·depende dos Artistas , e Obreiros, 
que ou por falta de methodo, ou cle exactidão não cumprem com o que 
devem: Ha Sua Magestade por bem de ordenar, que nas casas já des ... 
tinadas se continue pelos Védores a fazer os exames, e as approvações 
dos Tecidos, assistindo a ellas as mais vezes, que lhe fôr possível o~ 
nistro Superintendente, ao qual a mesma Senhora h a por muito recom
meJ;Jdado o c~:~mprimento, e observancia das providenc,ias ordenadas no 
Regimento de sete de Janeiro de mil seiscentos e noventa, e .ampliadas 
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pelo Paragrafo oitavo do Alvará de onze de Agosto de mil setecentos 
cincoenta e nove, e pelos Paragrafos sexto, setirno, e oitavo do Ahrará 
de sete de Novembro de mil setecentos sessenta e seis: Declarando ou
tro sim ; que he da sua Real, e Benigna Intenção, que o dito Superin
tendente, antes de passar á imposiçao das penas, procure, quanto lhe 
for possível , de emendar os abusos , e convencer os mesmos Artistas , e. 
Obreiros pelo meio de os instruir, e de lhes inspirar o amor do trabalho, 
fazendo-lhes bem conhecer a sua maior, e mais solida utilidade. 

XXVI. Que todas as Graças, e Privi]eg·ios conteúdos nestas Condi
ções terão o seu devido effeito, e se entt-.1derão concedidos á Sociedade 
em commum, e não em part.icular a cada Interessado, de sorte que sem; 
Herdeiros, e Successores poss~o do mesmo modo continuar na posse, e 
Administração das mesmas_ Reaes' Fabricas, e Contrato d·e Fardamento, 
fican<ilo obrigados á satisfação, e cumprimento dos mesmos encargos, a 
que fi cão sujeitos os actuaes Interessa ~os. 

XXVII. Que todas as dúvidas, que se moverem entre os Interessa
dos a respeito desta Sociedade, e s...tas Condições,. serão propostas na 
Junta do 'Commerció destes Reinos , e seus Dominios , e nellas decididas 
com assistencia dos seus Ministros Togados , ouvidas as partes por hu
ma só vez. 

-XXVIII. Que em consideração ás muitas vantaj~"'ns, que resultarão ao 
bem commum destes Reinr3 ~o adiantamento, e perfeição das Fabricas 
de Lani:ficios. H e S.ua. ,..'r. .stade Servida declarar, que sempre que nes- . 
tes importantes objec ,15, e!-"" · effeito das diligencias, applicações, e des
pezas delles Interessados se virifique, e desempenhe a confiança que faz 
do seu zelo, e prestimo, os attenderá, e remunerará por taes serviços, 
como feitos á Coroa, e conforme a sua Real Gran~eza. Villa das Caldas 
t)ID 3 de Junho de 1788. =Com a Assignatura do Ministro . 

. 
Regist. na Secretan·a de Estado dos Negocias do Re'l·

no no Liv. IX. da -.-,mta do Commerâo destes Rei
nos , e seus Dominios a fol. 52 , e impr. na lmpres-
~oR~~ · 

*-*o.C">*--* 

DONA MARIA' por Graça de Deos' Rainha --le Portugal' e dos 
. Algarves d'aquem, e d'além Mar em Africa; Senhora de Guiné, e 
da Conquista, Navegação , e ~ommeTcio da Ethiopia, Arabia, Persia , 
e da India, . &c. Faço saber aos que e ta Minha Carta de Lei virem ; 
Que sendo o Commercio, a Agricultura, as Fabricas, e a Navegação 
pela sua importancia, e natureza, e pela pública utilidade, que promo
vem, e sustentão, os objectos mais dignos da Minha Real contemplação, 
e providencia , para os animar, e proteger em beneficio commum dos 
Meus ·Vassallos, como o forão em todos os tempos pelos Senhores Reis 
Meus Augustos Predecessores, e cuidadosamente por ElRei Meu Senhor, 
e Pai, creando a Junta do· Commercio destes Reinos, e seus Domínios 
pelo Real Decreto de trinta de Setembro de mil setecentos dncoenta e 
cinco; e dando-lhe Estatutos approvados pelo Alvará de d~zeseis de De-:
zembro de mil setecentos cincoenta e seis : E havendo considerado, e co
nhecido, que todas as .providencias até agora dadas não são 9.inda ba.s-
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tantes para se conseg-uirem os u.Itimos fins, a ·que forão ordenadas, e que 
se faz por tanto necessaria, e indispensavel a creação de hum Tribunal . 
Súpremo, no qual se examinem, se combinem, e se promovão as mate
rias concernentes ~ conservação, ~ au.~;ment?. do Çomme1:cio, da Agri
cultura, das Fabr1cas, e da N avegaçao, CUJOS c:;>bjectos, sendo entre si 
·intimamente ligados, e dependentes; devem por tanto ser regidos debai
xo de hum_ só unico, certo, e:invaciavel 'systerna :_ Por estes justos, e pú
blicos motivos, e a exemplo do que tem adopt~do as Nações mais illurni
nadas, e , comrnerciantes: Hei por bem, e me praz de crear, e erigir em 
Tribunal Supremo, e irnmediato á Minha Rea~ Pessoa a Junta do Com
mercio, a qual de hoje em . diante· .se denominará: Real Junta do Com
rnercio; Agricultura, Fabricas, e Nave_gaçáo destes Reinos, e seus Do
mínios). e será composta de hum Presidente com o titulo de Jnspector 
Geral, e do mesmo númer.o de Deputados, ~e de Ministros Togados Ad
juntos, com que foi institui da: E·· -porque Tenho Determinado dar para 
a Direcção, e Governo deste Tribunal hum novo, e proprio R~gimento, 
que deve ser combinado com o resultado dos exames, e combinações, a 
·que o mesmo Tribunal ha de log·o dar o principio sobre os objectos da 
~_ua Inspecção, e Jurisdicção.: Sou Servida, em quanto não Dou o r~fe
rido novo Regimento, que a Real Junta do Commercio, Agricultura, 
Fa,bricas, e N avegaç3:o destes Reiijos, e seus Domínios, se dirija, e go
verne pelos mencionados Estatutos, Alvará~., e Resoluções .ordenadas pa
ra ~ seu antecedente governo, em tudo o q;· ~~~r: ~~sta l\'Iinha Carta de 
Le1 Fundamental não for alterado, e revo·.Ç~.n·o. - ~ 

· O Presidente Inspector Geral do Commercio, Agricultura, · Fabri
cas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios será sempre o Meu 
l\lhnisho de Estadb , e Despacho , que servir de Presidente do· Real E
rario; assim pela necessaria dependencia, e combinação, que tem as Ren
das publícç~s com o Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação, 
de que s~ derivão,, como· tambem para que examinando de perto os Ü1-
teresses concernentes aos referidos objectos, e immediatarnente os pro-
mova, e proponha na .Minha.,R~al Presença. . 

E considerando que os DeputadcJ da .mesma Real Junta, além 
dos conhecimentos pratico~, dev em ser nstruidos nas Leis , usos, e cos
tumes do Commercio, e Navegação , assim destes Reinos, como das 
Nações Estrangeiras, cuja instrucç.ào sómente se chega a adquirir com 
a applicação, e exame dos Negocias occurrentes, e com long·a pratíca 
de os tratar , e decidir: Tenho Resoluto, que os ditos lug·ares sejão vi-

' talicios, · para os oco.1parem os nomeados por Mim; em quanto bem me 
servirem , e Eu não mandar o contrario~ E que os serviços que nos ditos lu
gares me fizerem , sej_ão attendidos, e remunerados como feitos á Minha 
. Real Coroa; e ao Estado. Teu do porém consideração a que a escolha 
destes Deputados deve ser huma .consequencia dos seus experimentados 
talentos , .conhecida instrucção, e zelo decidido: Sou Servida, que em 
quanto não os nomeio na sobredita fôrma sü·vão ·os que Eu ora fbr Servi
da nomear, pelo tempo, e na conformidade deis Dee1·~tos das suas respe
ctivas nom eações. 
· O Despacho do Tribunal se continuará a fazer nos mesmos dias, 

e pela mesma ordem, que até agora se tem praticado~ E ordeno, que 
na cabeceira da Meza haja huma só cadeira de espaldas para o Presiden
te, o qual proporá livremente todos os negocias, e materias, que enten
der são necessarias aos objectos do Tribunal : Podendo o Se,cretario De-: 
putado; · e ainda qualquer do~ outros Deputado~ lembrar ao Presidente 
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aquelles N egocios, e Ma terias, que necessitem ou de ser decididas, ou 
de me serem consultadas , quando a gravidade, e a im portancia dellas 
se julg·ar d:igna da lVIinha Real, e Immediata Resolução. 

Na falta, ou impedimento do Presidente proporá o Deputado Se
cretario os Negocias, e Materias, que se hão de decidir, ou consultar, 
e será o seu lug·ar o do })rimeiro assento do lado direito, seguinçlo-se-lhe 
os mais Deputados pela ordem dos seus Empregos, e Nomeações: E 
quando concon-erem os Ministros Tog·ados, tomarão estes os primeiros 
-assentos do lado esquerdo, conforme as suas respectivas graduações. . 

Terá este Tribunal plena, e geral Inspecçao para conhecer de to
das as Materias relativas ao Commercio, Fabricas, e Naveg·ação Mer
cantil destes Meus Reinos, e seus Donúnios, e sobre ellas ordenar o que 
entender que he mais util ·ao bem commum dos Meus Vassallos, expe
dindo no Meu Real Nome Provisões, Portarias, e todos os mais Despa":.. 
chos: Pelo que porém respeita á Agricultura, e em quanto n5.o dou o 
novo, e gerai Regimento a este Tribunal, entenderá sómente em exa
minar tudo quanto he conveniente ~ este objecto; em se informar com 
pessoas de credito, e instrucção do estado actual das Províncias destes 
Reinos; do melhoramento de Agricultura, de que ellas são susceptíveis, 
e dos meios proprios, quê a este fim se podem applicar; e em indagar, 
e conseguir saber por seguras correspondencias quaes são as uteis ten
tativas, e os methodos depurados, com que as Na,,;ões Estrangeiras tem 
feito os seus vantajosos n:r .- ~ssos: Formando destes conhecünentos os 
projectos, que entel"'ri wenientes para subirem á Minha Real Pre
sença, e Eu resolvel v qut .. ; .. : Servida. E declaro , que em tudo o refe
rido não he da Th1inha Real Intenção revogar, nem limitar em cousa al
guma os Negocias, que por Alvarás, e Leis pertencem ao Expediente 
das Minhas Secretarias de Estado , em quanto com maior, e mais posi
tiva consideração não Ordeno para cada huma dellas huma particular, e 
nova Regulação. _ 

E Mando, que todos os Magistrados, Officiaes de Justiça, e Pes
soas, a quem forem djrigidas quaesquer Despachos deste Tribunal, os 
c um prão, como nelles lhes fOT determina4o; debaixo das penas de em
prazamento, e suspensão de sr ns cargos atf .Minha Mercê, 'além da~ 
mais que reservo ao Meu Re::tl . e Supremo Arbítrio : Ordenando , que 
nenhum Magistrado destes ,Meus Reinos, e Domínios se possa julgar 
corrente para requerer Despacho algum, sem apresentar Certidão do Se
cretario do mesmo Tribunal, pela qual conste que em todas as Reparti
ções cumprio as Provisões , e Ordens, que por elle lhe farão expedidas. 

E poTque hum dos objectos da Inspeccão d6.>te Tribunal consiste 
em promol'er a conservação, e o augmento das Fabricas do Reino, e com 

,esta Inspecção fica cessando inteiramente a que até ag-ora exercitava a 
Junta da Administração das Fabricas do Reino, e o seu Presidente Ins
pector, em virtude do Alvará de dezoito de Julho de mil setecentos se 
tenta e sete, e do Meu Real Decreto de vinte e cinco de Janeü-o de mil 
setecentos oitenta e hum : Revogando os mesmos Alvarás, e Decreto : 
Sou Servida cassar, e abolir a sobredita Junta da Administração das Fa
bricas do Reino, e o lugar de Presidente Inspector della, com todas as 
s~as Jurisdicções, e Dependencias, para ficarem sem effeito, e exerci
CIO, como se nunca houvessem existido: Unindo, e incorpora,ndo tudo 
na Real Junta do Commercio, AgTicultura, Fabricas, e Navegação des-

. tes Reinos, e seus Domínios, e no lugar do Presidente Inspector Geral 
della. 
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E sendo consequente, que a Inspecção da Real Fabrica das Se
das, e suas alJ,nexas passe logo para a da referida Real Junta: Tendo na
Minha Real Intenção dar para a Direcção, e Governo economico dellas 
h uma conveniente Regulação, que seja ajustada ás circumstancia.s, que 
se hão deverifiar pela Inspec5ão À ex~mes, e combinações, que ha de fa
zer a mesma Real Junta: Sou ~m·v1da, em quanto não Dou a referida 
Regulação, subsitituir, e continuar interinamente para o governo eco
nornico da mesma Real Fabrica das Sedas , e suas annexas a Direccão 
ordenada debaixo dos Estatutos confirmados pelo Alvará de seis de 'A
gosto de mil setecentos cincoenta e sete, que para este fim Sou Servida 
excitar em tudo o que nas actuaes circumstancias for applicavel , e de
baixo das mais Instrucções, e providencias, que nos casos occurrentes 
der o Presidente Inspector Geral. 

A cargo da mesma Direcção ficará tambem a Administração,_- e 
governo da Fabóca das Cartas de ~ogar, estabelecida na Typografia Ré
gia, como outra qualquer das Fabricas da sua Administração: Não se 
extendendo porém á Administração da Typografia, porque t?sta parte de 
AdmisLração, e governo Tenho inteiramente encarreg·ado á Real Meza 
âa Com missão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livrqs , como o Tri
bunal mais proprio para huma Inspecção de sem.elhante natureza. 

Ig-ualmente Sou Servida encarreg·ar á mesma Direcção ( em quan
to ·pelos exames, e co.:nbinações, que ha de fazer a Real Junta para hu
ma nova Reg-ulação, q~e Determino dar )-~ J~~perintendenc_ia interina 
das Obras das Aguas hvres, c·om todas as ., _- Dependencms, e pela 
mesma fórma que estava commettida á ex ~:Ll. t"'ta Juilta da Aministração 
das Fabricas do Reino : Continuando-se a exuahir do seu respectivo Co
fre a somma annual applicada ao pagamento elas pessoas, de que se com
punha a referida Junta, para por ella serem respectivamente pagos os 
quatro Dimctores, que ficào vencendo os mesmos ordenados. 

A sobredita Direcção, que se denominará: Direçáo ·da' Real Fa~ 
bricq, das Sedas, e Obras de Aguas livres , terá as suas Conferencias nos 

· dias de Quarta, e Sexta feira de manhã cada semana, ,não sendo dias fe
Tiados; e além destas Conferencias, se farão extraordinariamente todas 
aquellas, que se julgasem 11ecessaria.s : 'E serão as ditas Conferencias fei
tas na mesma Casa, é pela mesma fórr.Ja, que até agora se praticou : 
Conservando-se porém sempre na cab~ceira da Meza a cadeira de espal
das, para quando o Presidente Inspector Geral for á Casa da Direcçil.o 
nas vezes que entender que he necessario. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Ptesidente 
do Meu Real Erario :· Real Junta do Commercio, Agricultura; Fabricas, 
e Navegação destes Reinos, e seus Domínios; Regedor da Casa ela Sup
plicação; Conselhos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Senado ela 
.Camara da Cidade de Lisboa; Chanceller da ·Relação, e Casa do Porto; 

a todos os Desembargadol'es, Corregedores, Provedores, Juizes, Jus
tiças , e mais Officiaes, e Pessoas destes Meus Reinos , e Domínios , ás 
quaes o cumprimento desta Minha Carta de Lei houver de pertencer, 
que a cumprão, guardem, fação cumprir, e guardar tão inteiramente, 
como nella se contém , sem dúvida:, ou embargo algum , qualquer que 
elle seja; e não obstantes quaes9uer Leis, Regimentos, Decretos, Re
soluções, e Dispos~ções contra1?as , que para este e~eito. Hei por ~e
rogadas ficando ahàs em seu VIg-or. E ao Doutor Jose R1calde Pereua 
de Castl~o, do Meu Conselho, e Meu Desembargador do Paço, e Chan
celler Mór de,stes Reinos , e Dominios, ·Ordeno, que a faça publicar 
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na Chancellaria , e registar nos livros della, e mais Iug;:tres , a que per.. 
tencer; remettendo os Exemplares della impressos, debaixo do lVIeu Sei
lo e seu sinal, a todas as Cabeças de Comarca, e mais Jurisd.ições, e 
L~1gares, a que se costumão remetter: E mandando-se este Original 
para o Meu Real Arcliivo da Torre do Tombo. Dada na Villa das Cal
das aos 5 de Junho de 1788. (1) =Com a Assignatura da Rainha, e a 
do Ministro. 

Regist. no Livr.o IX. do Registo da Junta do Commer
cio, a foZ. 52. e irnpr. nc~ Impressão Régül. 

*-*..q>*-* ' 

Á os 14 de Junho de 1788 , em Meza Grande, sendo presente o Illus .. 
trissimo, e Excellentissimo Senhor Co::1de de Pombeiro, do Conselho de 
Sua Mag·estade, e Regedor das Justiças, entrou em dúvida, se o Autor 
não dando fiança ás custas 9 satisfazia, fazendo termo de as pagar da Ca
deia. Assentou-se quasi por todos .os Ministros abaixo assignados, que o 
Author com o dito termo não satisfazia, que deve --!ar fiança, e não a 
dando, que deve o Réo julgar-se absoluto da Instancia, porque com a 
pózão, sem culpa nem d01.- r .;a inhibido para podér pôr em acção aquei .. 
les officios , que como - ' da sociedade, e da Republica está obri-. 
gado a exercer. E senél..: este · primeiro objecto, porque no Assento de 
18 de Agosto de 177 4, declarativo da Lei de ~o de Junho do mesmo anno 
no§. 19. se assentou, que o beneficio da mesma Lei iambem se amplica~ 
va á relaxação da prisão daquelles devedores, que impossibilitados por ai~ 
g·um incidente da fortuna se acha vão retidos na prisão, por não terem bens, 
com que pagassem aos seus credores as quantias respectivas, ou procedes
sem de condemnaç.ão, ou de custas; fi.r1. sem contestação o Autor gozan
db da mesma gTaça, e com a mesma.providencia, que a Lei prescreve a 
respeito dos Clerigos, e dos EstraPgen·os, não podendo renunciar este be
neficio como proveniente de hu interesse pf Jlico respectivo ao Esta
do e ~ Republica: E para não v~ mais em dúvida, se tornou este As
se~ to, que assignou o mesmo Senhor. Conde Regedor =Vieira.= Dou
tor Nunes. = Valle. = Guifio. = Veiga. = Ferreira Castello. = Fer
rão. =: Mou.sinho. = Doutor Mendes. = Faria. = Sarmento = Ribei
ro de Lemos. == Botto. == Godinho. 

No Livro 2." da Supplicaçáo afol. 166. conforme 
se encontra na Collecção d:J Assentos a fol. 47 5. 

*-*..q>*-* 

DONA MARIA por Graça de Deos, Rainha de Portugal, e dos Al
garv~s d' aquem e d' álem mar em Africa, Senhora de Guiné &c. Faço 
saber, que tendo consideração a que a Bazilica Patriarcal de Santa Ma-

-----------------~--~~----------
(1) Vid. o Decreto de 7 de Agosto de 1789, que regula a fórma de se sentenciac 

rem as Causas uas Aguas livres ., e Fabricas das Sedas. 
VYY 
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ria, que foi antjga ca:thedr.al de Lisboa, foi desde a sua primeira Insti
üucão do Real PadroaElo da Coroa destes Reinos, por haver sido funda
da,' e dotada pelos Senhores Reis ~eus. Augustos Predecessores, e en
Iequecida de mu~t~s, ~ grandes pnvilegws, graças, e isernpções, sendo 
hum dos ditos pnv1leg·ws, o que lhe concedeo o Senhor Rei D. Affonso 
IV. , de se rep11ltarem os bens, e rendas da mesma Igreja como Fazen
da Real , para poderem ser demandados executivamente os Devedores 
delb: e a que ficou conservando a mesma natureza do Real Padroado, 
pelos títulos de Fundaçao, e Dotação, como se acha reconhecido pelos 
Santos Padres CLEMENTE XII, e B.ENEDICTO XIV nas suas Le
tras Apostolicas da Erecção da Santa Igreja Patriarcal, e união da refe
rida Bazilica á mesma Santa Igreja, e como se conclue da po,sse, que 
por parte da l\1inha Real Coroa se tomou em execução das mesmas Le
tras Apostolicas, assim do Padroado, como de iodos os mais Bens, e 
Regalías, que 'erão pertencentes á sobredita Igreja, sem dilferença al
guma. Competindo por tani.o á referida Bazilica, como do Padroado Real, 
como dotada de muitos Bens, que lhe doárão os Senhores Rejs Meus Pre
decessores, e como contempladas as suas Rendas, e Bens-com o Privile
gio de Fazenda Real ter por Juizo competente., e Privativo, para as -cau
zas em que demandar, ou fgr demandada, o Juizo da Coroa; não s~ndo 
compatível com a natureza do referido Padróado, Dotação, e Privilegio, 
que os Conegos Camararios, que administrào a Fazenda da sobredita Ba
zilica de Santa MARIA se vej ão obriga<i\: ?"'>pro pôr, e a defender as 
suas cauzas em dive1'sos, e incompetentes .J& J . , Audüorios: Sou Ser
vida declarar , que todas a.s cauzas , que p<:7~encerem á conservaçã.o dos 
Privilegias, Regalias, Bens, Direitos, e Rendas da Bazilica Patriarcal 
de Santa MARIA, devem ser tratadas, processadas no Juizo da Coroa 
da Casa da Supplicaçào, ou sejào ellas propostas contra os Conegos Ca
mm·arios· Administradores da Fazenda della, ou sejào por elles promovi
das, e ultimamente sentenciadas no referido Juizo da Coroa: Havendo 
por nullas, e de nenhum vigor todas as Sentenças, qne -depois desta Mi
nha Real D eclaração se proferirem em outros quaesquer Juizos, que pa
ra este fim Declaro incompetentes . E Mando ás Justiças a que esta Pro
vizão for aprezentada, e ) conhecimen ,o della perLencer, a cumprão, e 
guardem; e a fação inteiramente cumprir e g·uardar, como nella se con
tém, e valerá posto que seu effeito haja de durar mais de hum anno , 
sem embargo da Ordenação Liv. II. Tit. 40. , em contrario. E pagou de 
novos direitos seis mil cento e quarenta réis, que se carreg·.1rão ao The
soureiro delles no Livro V. ·da sua receíLa a folhas duzentas seterita e seis 
verso, e se registou o conhecimento em fórrna no Livro XLIV. do Registo 
geral a folhas 4 10. vers. A RAINHA Nossa Senhora o mandou por seu 
especial Decreto pelos Ministros abaixo assig·n_ados do seu Conselho , e 
seus De~embargadores do ·Paço. ;Manoel José Pereira , a fez em Lisboa 
a dezase1s de_ Junho de mil setecentos oitenta ~oito annos. Desta qua
trocentos e oitenta réis, e de assignar mil seiscentos réis. Antonio L ei
te Pereira de Mello Virgolino a fez escrever. = Com a Assignat~ra de 
tres Desembargadores do Paço. 

Regút. · na Chancellaria Mór da Corte , e Reino no Li
vro de Officios e Mercês afol. 50., e imp,r. na Impres
são de Antonio Rod1·igues Galhardor 
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PoR Decreto de quatorze de Dezembro de mil setecentos oitenta e dous, 
Fui Servida crear huma Companhia de Guardas Marinhas, para a qual 
ordenei, que se admittissem até o número de quarenta e oito dos mes
mos Guardas MaTinhas; e s~ndo este Corpo hum digno objecto d.a Mi
nha Real atienção, assim pela sua Ú11portancia, como pelos fins a que se 
derige, em quanto a respeito delle nào dou outras providencias indispen
savelmente necessarias para a fórma reg·ular que deve ter, e para o seu 
Sólido, e compl~to estabelecimento: Hei por bem augmentar por agora 
a dita Companhia de mais doze Praças, e além. dellas, de vinte e quatro 
Aspirantes Guardas Marinhas, que Mando crear de novo; ficando pre
sentemente a mesma Companhia com posta de sessenta Guardas Mal'i· 
rinhas, e vinte e quatro Aspirantes, com h_llm Auditor, que será o da 
Marinha, hum Secretario, hum Capellão, hum .Tambor, e os Instru
mentos que Eu f0r Servida permitir-lhe. ':(endo encarregado o Conde de 
S. Vicente Marechal de Càmpo com o exercício na Marinha, do Com
mando interino da sobredita Companhia, e da Inspecção dos Estudos, 

. e mais Regimen della; o que tem executado com 'vigilante cuidado, e 
conhecido acerto: Hei por ~P.•ro de lhe conferir o mesmo Commando, e 
Inspecçào: E achando- · .. i:n·edita Companhia dividida em tres Bri-
gadas, cada h urna cor._ üU•n ;fe de Brigada, hum Brigadeiro; e hum 
Sub-Brigadeiro: Ordeno qu J.ssim continue; e que além dos sobreditos 
O.fficiaes, cada Brigada se componha de vinte Guardas Nlarinhas , e oito 
Aspirantes Guardas Marinhas. Os Chefes de Brigada, Brigadeiros, e 
Sub-Brigadeiros; em quanto o forem, terão a gTaduação, os primeiros 
de Tenentes do Mar, os segundos, e terceiros de Tenentes de Infanta
taria; quando porém os provídos occuparem maiores Postos, terão a das 
suas Patentes; e huns, e outros vencc:Jrão os Soldos que reciprocainente 
lhes corresponde~n, e além delles mai~ huma terça parte a titulo de gra
tificação. Vag-ando alg-um dos ass na mdicados, o Commandante da Com
panhia prop01:á _logo outro p~la S( retaria de E ta do dos Nego cios da 1\IIa
I"inha, e Domm10s Ultramarmos, pc~.ra Me ser presente, prevalecendo sem
pre o mais digno, .sem que a antiguidade possa ter lugar; excepto em 
jgualdade de merecim~nto: E pela mesma Secretaria de Estado, se propo
rão igualmente os Aspirantes, que ouverem de passar a Guardas Marinhas 
e os que pertenderem ser admittidos a Aspirantes. Nenhuma pessoa d~ 
quelquer qualid~de ~ou condição 9.u~ seja, poderá entrar em Guarda Mari
nha, sem ser pnmell'amente adnutLlda a Aspirante, e para o ser terá as 
mesmas qualidades , determinadas para os Guardas Marinhas no Decreto 
de quatorze de Dezembro de mil setecentos oitenta e dous; nem terá me
nor idade , que a de doze annos completos , nem maior que a de dezeseis 
tambem completos, excepto nos casos prescriptos no sobredito Decreto, 
ou- quando Eu dispozer a este respeito o que melhor me parecer. Os ditos 

·Aspirantes Guardas lVIai-inha.s em quanto o forem, vencerão metade do 
Soldo que vencem os Guardas Marinhas; conferindo-se-lhes além djsto 
os seus Uniformes. E nào sendo esta Classe dos referidos Aspirantes es
tabelecida a outro algum fim; que não seja o de examinar, e conhecer o 
genio, propensão, talentos, e outras qualidades de cada hum dos ditos 
~spirantes, adequadas, e precisas para o importante, e laborioso Servi-

Vvv ~ 
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. ço da Marinha; assim como os que as tiverem devem ser anima dos , e 
aüendidos conforme os seus me1;ecü~entos: assim os que forem destitui
dos dellas, devem ser despedidos, :como imporprios, e imiteis ao referi
do Serviço: E isto ' me~mo se pra~icará co...,m os Guardas Marinhas que se 
acharem nas mesmas cJrcunstanCias. O Conselho de Guerra o tenha as
li>Íln entendido., e faca executar pelo que lhe pertence. Lisboa em 14 d:e 
Julho de 1788 . . = C~m a Rubríca de Saa lVIagestade. 

Impre'sso na Impressão de Antonio Rodrigues Galhardo. 

*-~·c.Q->lf:-* 
f 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que seNdo
Me presente por parte do Cali>itãa Simão Pereira da · Silva haver erigido 
hum a Fabrica. de Lanificios na Villa da Covilhã, com hum Pizào com
pleto, e duas Tinturarias; e crefldO, e estabecido huma Escola de Fia
ção na Villa de Celorico da Beira, com grandes despezas da sua fazen
da, para conseg:uir a maior 'perfeição, em que se achão: Tendo igual
mente demonstrado por meio de m1ütas experiencias , que o Anil N acio
nai tanto não he inf~rior ao das Colonias Estrangeiras , que muito pelo 
contrario faz sahir os Tecidos com huma c!:-r 1nais brilhante , e apurada : 
E Havendo 1·espeito á sobredita Representa. ·' e . a .que estes Estabele
cimentos pela púiDlica utilidade, que dellc~. ~& ultco 'a favor dos Meus fi eis 
Y:assallos se fazem muito attencliveis, e dig _ws da Minha Real Protecçào 
para merecerem todas as Graças, Privileg·ios , e Isenções indispensaveis 
para a sua eonservação, e adiantamento: Hei por bem, e Me Praz de 
conceder á Fabrica de Lanificios, Tinturaria, e Fiação do sobredito Si
mão Pereira da Silva, por tempo de dez annos, as mesmas Graças, Pri
vilegias , e Isenções , que se achão concedidas á Fabrica de Cascaes nas 
Condições que se ordenarão , e forruahzarão para seu governo , e direcçào 
-as quaes va,lerão como parte deste Alvará para terem todo o seu devido 
-effeit.o, cgmo se dellas fizesse expressaS, ~ declarada menção. E tendo con-
flideração a que entre os 2stabelecime-.. .ltos da mesma natureza deve ha
:ver huma reciproca igualdade de Privilegias, e Interesses: Sou outro 
sim Servida de ordenar que semelhantemente gozem das sobreditas Gra
-ças, e Isenções todas as mais Fabricas de Lani:ficios, que de presente 
estiverem erigidas, ou se houverem de erigir nestes Meus Reinos, sen
do-lhes applicaclas 1.~ela lVIinha Real Junta do Commercio, a quem com
pete este conhecimento. E porque assim convem ao M-eu serviço : Que
ro, e Ordeno que ..este Alvará se cumpra, como nelle se conlém, posto 
que o sen etfeito haja de durai· mais de hum anno, sem embargo de 
quaesque~· Leis, Ordenações, Disposições, ou Estilos em contrario, que 
todos Hm por derogados para este effeito sómente, :ficando aliàs em seu 
vig·or. 

Pelo que: 1\:'fando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente 
do· Meu Real Erano; Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabri
cas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios; Conselhos da lVIi
nha Real Fazenda, e do Ultramar; Administrador Geral da Alfandega 
Grande desta Cidade; Superintendentes Geraes das Alfandegas do Rei
no; Juizes de11as; e a todas as Justiças, e mais Pessoas, a quem -º co
nhecimento deste Alvará pertencer, o cumprão, e gt1ar-de1n na fórma 
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oeterminada, sem dúv.icl·a ,, ou embata<to algum ; e valerá como Carta, 
passada pela Charncella(ia, posto que por elJa não haja de passar. Dado 
em Lisboa em 31 de JuJho de 1788. =Com aAss.ig·na.tura daRainh.;1, 
e a do Ministro. 

P-or Reso~uçáo de Sua Magestade de Il de. -Agosto d& 
1788· , e. impr. na Impressão Ri,.gia.' 

Edital da Real Meza da Commissáo Geral sobre o Exame 1 e Censrura 
dos Livros. 

DONA MARIA por Graça de DPos Raiqba de Po;tugal, e dos AI· 
garves, à' aquém, e d'além Mar , em Africa Senhora de Guiné, e da1 

Conquista, Navegação, e Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e 
da India, &c. Faço saber aos que este Edital virem: Que no Meu Tri
bunal da Real Meza da Com missão Geral sobre o Exame, e Censura dos 
Livros se fez certo, por contas dos Provedores de Comarcas, por Decla~ 
mações de Lavradores, e 11!'" OelaLa<;ões de Partes, que alguns Juizes 
das Villas destes Reir ' Jhas adjacentes, interpretando o Meu Al-
vará, e Regimento <L <> ~< ,__ Julho do anoo proxirno passado, collectá~ 
rão para a · Imposição Li tt c_J ria ) corno Verdes, os Vinhos, que erão in
feriores pela qualidade accidental da colheita: Consentirão que os Escri.,. 
vã.es das Sisas percebessem emolumentos · pelos Bilhetes impressos , que 
entrega vão ás Partes, no acto em que estas lhes declaravão o Vinho, 
que tinhão recolhido: E deixando de nomear em tempo competente os 
Recebedor~s, que arrecadassem o Subsidio, permittírão com este pes
cuido ·, que se suscitassem infinitas duvidas nas Casas de Anecadacão, 
e que alguns Lavradores repetissem o pagamento do imposto, por' não 
poderem mostrar nas terras, p2ra onde fizerão conduzir os seus Vinhos, 
que a respectiva Collecta ficava paga nos lü§, .Hes, aonde elles tinhão si
do produzidos, e manifestados. b porque não obstante ter-se logo occor
rido a estes, e outros prejuízos com as efficazes providencias, de que se 
fazião merecedores : Querendo que mais se não excitem dúvidas sobre a 
intelligeocia .do dito Alvará, .e Regimento, que redundem em prejuízo 
dos Meus fieis Vassallos: Sou Servida avivallo com ~ndividuação; decJa~ 
rando que: 

Da Geral Contribuição do Subsidio Litterado he izento sómente 
e Vinho, que· se produzir nos Casaes, que forem Enfiteutas á Collegia~ 
da de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães; e nas cercas muradas, 
que disserem respeito ás Clausuras dos Conventos, e de todo o mais Vi~ 
nho; se ha de pagar a Collecta, por mais privileg-iadas que sejão as Pes.,. 
soas, a quem elle respeitar: O Vinho do dizimo, das esmolas, e das 
pensões, deste mesmo Vinho se ha de pagar o dito Subsidio. 

Da mesma Geral Contribui~ão são izentos a Agu.a ardente., e Vi.,. 
nagre, que ~ extrahil'em de Vinho; porém a que se tizer de baga~g, 
fi-gos, e outros v.eget,aes, ha de pagar a respectiva Collecta. 

Os Vin:hes, quetàrem inferiores porcausa das terras, que ospro· 
duzüem., ou peJa q.ualiclade .accidentaJ da .colheita, não devem pagar me~ 
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nor Subsidio que outros· quaesquer Vinhos Superiores; e sómente · os Vi
nhos Verdes, isto be, aquelles Vinhos, a que vulgarmenl~ chamã0 de 
Enforcado, be que hão de gozar do beneficio do dite Alvará, pagando 
a Collecta, que eJle ·determina. . . · 
· Os Admi~istradores, e Testamenteiros, assim públicos, como par-

- ticulares, devem manifestar até o fim do corrente aono nos Juizos 0nde 
se fizer a Arrecadação da Collecta, os Leg-ados, ou Pensões, que se ti
verem deixado para supprir as despezas dos Estudos, e que se não acha
rem reduzidos por legitima Authoridade, e Poder, debaixo das penas 
estabelecidas no referido Alvará. 

Os Lavradores, e mais Pe.ssoas, que tiverem producções dos ge
lleros assim a mencionados, devem declarar aos seus respectivos Juizes, 
sem dólo, nem engano, no acto em que elles lhes passarem revista ás 
suas adegas, a- quantidade de Vinho , que recolhêrão em mosto, e a 
Agua ardente·, e Vinagre, que ft;!bricárão; isto he, aquella que não fOr 
extrahida do mesmo Vinho, debaixo da pena do perdimento do genero, 
ou do seu valor, que em todo, e oualquer tempo constar foi occulto ao 
dito manifesto; conste elle por Denúncia, por Delatação de Parte , ou 
:finalmente pela indagação, e exame, que deve fazer-se no acto da dita 
revista. · 

Os Lavradores, que tiverem dos ditos generos, n'ão os devem fa 
zer conduzir de humas terras para outras, sem irem acompanhados de 
Guia, porque conste que· a CoHecta ficou~ra .. ~as terras, onde farão 
produzidos; ou fabricados, sob pena de bav'- " l\)S Conductores o res
pectivo Subsidio; ainda que ao depois se' : __ ~ ~.rce c • ..rin toda a legalidade, 
que a Collecta já estava paga, e que foi mb}o descuido não trazerem o 
referido documento. 

Os Escrivães das Sisas hão de passar as Guias~ que se lhes pe· 
di rem para o transporte dos generos, nas quaes devem declarar as folhas 
do L ivro de Receita, onde a Collecta fica lançada: A quantia de dinhei
ro: Quem a en tregou, ou a qu em respeita: De que quali·dade, e quan
tidade de genero procede a entrega do Subsidio: E o anno, e terra , a 
que pertence a colheita, ou maoufactura ; e faltando qualquer destas cir
comsláncias nas ditas Gui·as, ellas não terão effeito, e por isso não se 
1evarão em conta nos LugaFes , onde forem appresentadas :. advertindo 
que se os Lavradores quizerem differentes Guias dos generos , que ma
nifestár&:o, e de que pagárão o Subsidio, isto he, se pertenderem que os 
generos dos seus manifestos se dividão por tres, quatro, ou mais Gu·ias 7 

os ditos Escrivães lhas devem passar, sem . que nesta distribuição exce
dãó as quantias, qüe se houverem manifestado, e arrecadado. 

A Junta da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro dará as 
providencias necessarias, para que ou dos Livros de Receita , ou dos 
Arrolamentos se passem as ditas Guias, quando as Partes as requ_ererem 
p ara transportarem os Vinhos, que disserem respeito ás terras da Demar
cação; sejão estes dos armazens da mesma Companhia, ou dos que ella 
deixar refugados em poder dos Lavradores; visto que os ditos Vinhos 
uão podem ter livre entrada em outra qualquer terra, sem irem acom
panhados dos referidos documentos; e por esse motivo as Guias, que fo: 
rem extrahidas dos manifestos, terão tanta validade, como as que se pas
sarem dos Livros de Receita; pois he bastante fazer-se certo , que os 
generos nellas declarados estão comprehendidos nos .Arrolamentos das ter
l'as da di ta Demarcação. 

Aos ditos Escrivães das Sisas, isto he áquelles que trabalharem 
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nos Arrolamentos da Collecta Lil teraria, he permitlida a terça parte 
,do que produzirem os sequestres, que se fizerem aos Collectados '; ou. 
·seja por Denúncias que se derem, ou por Delatações de Partes; ou fi-
nalmente por outra qualquer via, porque se pl'Ovar o dólo, qae houve 
·nos manifestos do dito Subsidio. Igualmente se lhes permitte levarem qua
renta réis de cada Guia, em que se tratar de huma, ou de muitas pi
pas; e de cinco réis, se o · genero nella declarado não chegar a comple
·1ar h uma pipa, ou vinte e seis ai mudes ; e expressamente se lhes pro
hibe hav.erem outro qualquer precalço, ou emolumento. 

Os Juizes, a quem está enc1nregada a dilig'encia dos manifestos 
do Subsidio Litterario, farão eleget· os Recebedores, que hão de arreca
dar este Impuslo_; obrigando-os a que do primeiro de Outubro de cada 
anno em diante estejão promptos para receberem as quantias de dinhei
ro, que os Collectados lhes entregarem, ou em pagamento total, ou por 
conta da,_ Collecta dos generos , que houverem manifestado. Mandarão 
extrahir em fórma as Guias, que desses recebimentos se pedirem: Efi
nalmente cumprirão, e farão muito inteiramente cumprir o que no Al
vará, e Regimento de sete de Ju' ' ..; do anno proximo passado se deter
mina, debaixo das penas no mesmõ Alvará estabelecidas. 

E para que o referi'do chegue á noticia de todos, e não po·ssão ai 
legar ignorancia por falta de instrucção: Mando que es(e, depois de im
presso, sej a affixado em todos os lu gares públicos ctestes Reinos, e Ilhas 
Adjacentes: E aos Correl! ~·--1 .... --es,, Provedores, Juizes, e mais Justiças, 
a qu em o se!] conheci ,.· 

1
)ertencer, Ordeno que o fação dar á devi-

da exec ução, manda~'r" . ;star nos lugares, onde competir. A Rai-
nha Nossa Senhora o man d, pelo seu Tribunal da Real Meza da Com
missão Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros. Dado nesta Cidad~ 
de Lisboa aos L8 de Agosto· de 1788. = Jesé de Almeida E1oy. Con
tador Geral do Subsidio Litterario, o fez escrever., = D. M. Principal 
Abranches P. 

Regist. na Contadoria Gt:ral do Suhs2"dio Litteran·o no 
Livro I. das Or;dens . e Despachos da dita ·Real Me
za a fol. 299., ~ impr. na Impressão R egia. 

EU A RA INHA Faço saber aos que este Alvari. virem: Que tendo 
E lRei Meu Senha~, e , Pai na sua Real consideração o augmento, e se .. 
gurança das Fabricas de Chapeos finos, ·que se achavão estabelecidas, 
ou houvessem de se estabelecer nestes h.einos; querendo animallas , e 
protegellas, houve por bem de promulgar o providente Alvará de vinte 
e cinco de Junho de mil setecentos setenta e tres: Determinando, que 
todos os m ateriaes, que viessem de fóra para o uso, e .consumo das mes
mas Fabricas, fosse-m izentos, por telllpo de quinze annos, de todos, e 
quaesquet· Direitos de Entrada, Dizima, Siza, Consulado , Donativo, 
e outros quaesquer Impostos presentes·, e futuros; comprehendendo-se 
nestes materiaes o carvão de pedra para ferverem as caldeir.às, a fim 
cle se evitar o grande consumo das lenhas, que serião igualmente li'l(res: 
8 en.do expressa declaração do mesmo Alvará, que se não poderião nun
ca introduzir mais generos , além dos necessarios para o consamo das so .. 

I . 

/ 
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breditas Fabricas, nem revendellos a outras pessoas; e que havendo com 
<lbundancia , e commod'idade' os mesmos generos neste Reino, se não 
mandarião vir de fóra; ficando sempre obrigados os respectivos Proprie
tarios a qualificar os que mandassem vir, perante a Junta do Gommer
-cio, para se lhes darem livres nas respectivas Alfandegas. E havendo 
respeito aos vantajosos progressos que tem resultado desta saudavel Pro
videncia, e ao mais que Me foi presente em Consulta da Minha Real 
Junta do C0mmercio, Agricultura, Fahricas, e Navegac;ãodestes Rei
nos, e seus Domínios; consideran dçLa pública utilidade que resulta des
tes Estabelecimentos em beneficio de todos os Meus Vassallos: Hei por 
bem, e me Praz de prorogar, ·corno com effyito prorogo, por espa~o de 
outros quinze annos, que principiárão a correr da data deste', todas as 
Graças, Privilegias , e Izenções concedidas ás sobreditas Fabricas de 
Chapeos finos, que se acharem estabelecidas, ou houverem de se esta
belecer nestes Meus Reino"s, para as gozarem daqui em diante, deqai
xo .das mesmas condições, e pela ~·mesma fórma expressa, e declarada no 
so~redito Alvará de vinte e cinco de Junho de mil setecentos setenta e 
.tres, que ficará em seu intejro vigoF' Com declaração de que as referi
das Graças, e Izenções serão regulad~.s, e dist~ibuidas pela Minha Real 
Junta do Commercio a todas as Fabricas d~ Chapeos, que se acharem 
nas circumstancias de as merecer á proporção dos seu$ fundos, e da sua 
maior, .ou menor lal::mação; sobre o que deverá a mesma Real Junta 
mandar proceder a todos os exames, e averigu,ações, que julgar concer
nentes, e proprias para evitar que se não : · ""uzão mai s generos dos 
que forem necessarios ao particular con s~V" · das di tas Fabricas , a fim 

' de que debaixo deste titulo se não aproveit~ •n da referida lzenção, com 
prejuízo da Minha Real Fazenda, outras pessoas , ou officios , a quem 
não está conce~ida. Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço, 
Presidente do Meu Real Erario, Real Junta do Commercio, Agricultu
ra Fabricas , e N avegac,ão destes Reinos, e seus Domínios , Conselhos 
da Minha Real Fazenda, e do Ultramar, Administrador Geral da Alfan
dega Grande desta Cidade, Super~ ntendentes Geraes das Alfand egas do 
Reino, Juizes dellas, e a todas as Justiças, e mais Pessoas, a quem o 
cumprimento deste Alvará pertencer,\ t.l cumprão, e guardem tão intei
ramente, como nelle se ccntém , posto que o seu effei~o haja de durar 
mais de hum anno, sem embargo de qaaesquer Leis, Ordenações , Dis
posições em contrario, que todos Hei por de rogados para este effeito só
mente, e valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que por 
ella_ não haja de passar. Dado em Lisboa aos 19 de Agosto de 1788. 
~om a Assignatura ;da Rainha, e a do Ministro. -

Por l,lesoluçáo de Sua Magestade de 27 de Agosto de , 
1 'J 8 8. , e impr. na Impressão Re[p·a. 

*- *1-0'>*- * 

DONA MARIA por graça de Deos R.ainha de Portugal, e dos. Al
garves, d'quém, e d'além mar, em Africa Senhora de Guiné, e da 
Conquista, Nav~gação, e Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e 
da India &c. Faço saber, que tomando em consideração, que não ten
do havido Contrato em razão do Matrimonio contrahido entre o fal~ecido 
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~Principe ·do Brazil D. JozE Meu muito Amado, e Prezado Filho, e a 
· Princeza D. MARIA BENEDICTA, Minha sobre todas muito Amada Irmã , 

e Nora, pelo qual se estabelecessem Rendas sufficientes para a conser
vação, e manutenção da Casa _e Estado da dita Princeza no caso de v~u
vez : E querendo Eu dar huma providencia efficaz sobre este negocw, 
como convem , assim á Dignidade da minha Coroa , como á da referida. 
-Princeza: E considerando juntamente assim as suas distinctas virtudes, 
como o singular amor, que estreitar-lente nos une, de que agora, como 
em toda a occasiào he Minha V o . ' ._~e, dar aquellas provas, que as cir
cunstancias pedem, e permittem: AcorC.ei de Meu moto proprio, certa 
sciencia, poder Real e absoluto, sem t;lla, nem outrem em seu nome Me 
pedirem esta, estabelecer-lhe, como lhe estabeleço a som ma de Renda 
annual de q-uarenta contos de réis para a conservação, e manutençao da 
sua Casa, e Estado, no caso em que se acha de VJUva; e Ordeno, que 
por esta Carta sómente, sem necessidade de tirar Padrão 1 se faça o as- 1 

sentamento dos referidos quarenta contos de réis nos Almoxarifados do 
Reino sem prejuízo das antiguidail~s dos actuaes T encionarias pela ma
neira seguinte, a saber: 3%1 : OOL $ ooo réis na Alfandega do Porto: 
6 : ooo $ ooo' réis no Alm0xarifado da Casa da Carne : 800 .$ 000 réis no 
Almoxarifado da Fruta: 600 $ ooo réis no Almoxarifado do Paco da Ma~ 
dejra: e 600 $ 000 réis no Aimoxarifado da Portag:em ; e em todos com 
regresso para a Alfandega do Tabaco, ou para o Meu Real Erario no ca-
so de fal encia: com de• .• o de serem estas Tenças pagas pelo . The
soureiro Geral dellas ar.. _ ._ ~ ureiro Mór do mesmo Real Erario em sa
tisfacão do adiantamento d ~uarteis, que por elle Mando fazer das di-
tas 'fenças: o que tudo se cumprirá inteiramente, como nesta se con
tem, sem embargo de quaesquer leis, costumes, opiniões , e Ordenações 
em contrario, que todas Hei por derog-adas para este caso sómente, co-
mo se de cada hum a dellas fizesse expressa menção, ficando aliás em seu 
vigor. E Ordeno outro sim, que esta Carta depois de cumprida, se re
metta o seu Original para o Real A1·chivo da Torre do Tombo, onde se 
guarde, remettenclo-se ~onde convier as 'ne~essarias cópi_a~ della, assigna-
d.as pelo Visconde de V Illa ~ ova da <?erveua , Meu 1\'limstro , e SeC1·e~ 
tario de Estado dos N ~goc10s . do Remo, ás 1uaes se dará hum inteiro 
-<:redito_ Dada no Palac10 de Lisboa aos ?lO de Setembro de 1788 . = Com 
a Assígnatura de Sua Magestade, com _Guarda. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonseca. 

*__.:..*<.0->*-* 

E U A RAINHA Faço saber aos' que este Alvad. virem : Que sendo)., 
Me ~resente em Con~ulta da Rea_I Junta do Comm~r~io; Agricultura; 
FabrJCa_s, e Navegaçao destes Remos; e seus Dommws a falta de ob.:.. 
-servancia, em que se acha a Disposição da Lei do Reino , Livro Quin
to Titulo cento e do~e, que prohibe a extracçào das Pelles Cabi·uas pa
ra fóra do Reino, sem minha especial licença; dando-se actualmente des ... 
pacho ás sobreditas Pelles·, com grave detrimento das Fa,bricas de Mar
roquins , e Cordovões, que por falta desta primeira materia não podem 
continuar, nem subsistir: Hei por bem de Ordenar, como por este Or
deno , que a Disposição da Lei do Reino; Livro Quinto, Titulo cento e 

Xxx 
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doze , tenha a sua deviolà , e ' inteira obsefvan~ia , pata que mais se não 
continue a dar despaeho ás ditas Pelles Cl#hruas, debaixo das penas· im
postas pela mesma. Lei contra os Exportadores, Officiaes, e mais ~es
-soas "-.q.ue para esse fim derem . ajuda, ,ou favor. ~ aitendend~ á ~ro~ecção, 
e auxilio, que merecern semelhantes ~stabe1eCimentos, e a pu.bhca uti
·lidade, que -de:J.J~s 1:esulta aos meus fle1s Vá>Ssa.Jlos, para os .anünar, e pro
mover: Sou outro sim Servida de conceoler_ a graça de isenção de Direi
tos cil.e sah:i:da ·a todas as PeiJes de Marroqlllins, e Cordovões, que forem 
manufacturadas nas mesmas Fàbricas. · . 

Pelo que: Mando á Meza do Desemb>arg<D do Paço, Presidente 
do Meu Real Erario, Real Junta dG Commercio, Ag-riaultura, Fabricas, 
e Navegação destes Reinos, e seus Domínios, Conselhos da Minha Rerul 
Fazenda, e d0 Ultramar , Administrador 'Geral d;;t Alfanclega Granme des
ta Cidade, Superintendentes -Ge-raes das Alfanrcl:egas do Re,ino, Juiz s / 
dellas ., e a <to@<its a:s Jusüiças, e ::mais .PessGas, ·a qtie.I<lil ()) cumpriment-o 
.deste Alvará Jl.H~rtencer , o cumpr}l!o, e ·gumrdem tão inteira,mente comó. 
-nelle se contém, postG que 'O seu e:ffBi.to haja d!e durar mais de :hum an
·no, sem embargo de quaesquer Leis, Ordenações, Regimen1Jos., Foraes, 
Disp0sições, ou costml11:es em contr<~~rio, que tGdos Hei por derogados pa
-ra este effeito sóment'e ; e va,le,rá como Carta }!>assada pela Clíl·&lilceUaria, 
posto que poT ella não haja de passar Dado em Lish>oa aos ~~ de Dutu
bro de !1.788. = Cmn a Assignatllra da Rainha , e a do l\1inistro. 

Por R-es(iJ'luçáo de Sua MaaP"' .• ! ~! ' 13 de (Jhttubro 
• I ' 

de 1 7 8 8. , e impr. na lm.p ·.ssáo Régia. 

*--*....:;»*--* 

E U A RAINHA Faço saber a0s que este Alvará virem : Que tendGl 
·consideTaçào ao que Me foi presente eflil Consulta da Real J~anta do Com
-meTcio ·, Agricultura, Fabri•cas , e N a.v.ega;ção destes Reinos , e seus Do
•mÜlios , sobre a protecção , 9 favor , d!e que ·se · fa~em digmos os Olliciaes, 
Mestres, lVIaTinhei.ros , e mais Homeas do Mar, que .navegão dos Pôr
tos destes Reinos para os Meus Domin.ios Uliramarinos-; visto não serem 
correspondentes ao seu uti1, e lçmvavel trabalho, nem os salarios que 
vencem nas viagens; nem es lucros., qtlle l:hes resultão d0s g·eneros miu
dos, que lhes forào ?ermittidos pelo Alvará de onze de Dezembro de mil 
setecentos cincoenta e seis : Sou Servida de ampliar, e declarar o mes
.mo Alvará, Ordenando, que os s<Jbred>i{os Ofliciaes, Mestres, Marinhei
ros, e mais Homens do Mar, Lamulativamente com os Homens· de Ne
gocio, possào carreg·ar por sua conta, e risco para os Pórtos Ultramari
,nós, e delles ·p_ar'a t;st-es Reinos -, C~~lé-m d0s generos miudos, que ja lhes 
esta vão concedidos, todos os mais generos, que constão da Relaç.ão, que 
sérà com este, assig~ada peloVisconGleGI.eVillaNova_cl.a Cerveira, Meti 
.l\ifjnistro ., e .Secreta.n0 de Es<tado dos Neg-ocios do Reino, Inspeetor Ge
Tal, e Presidente da Jbesma Real Jumh ., ·sem que se lhes .poiTha dúv.id~ 
.otr,e1-n'hargo algum-; i.icando -sempre em sua força, e observancia a pro
.hihi~ão de outros g·eneros, e meràadm,ias, ·que não sejao as que eKp!ies
sarpente Jhes ·sao por este épermittidas , e ·decla·radas. 
- · . .Pef0 que: Mando á M~za do i{)esemba-I'go do tPaço, Pwesnrcl..an:te 
~o Meu Real Erar:i.o., Real Junta do-Ooinrnercib, A.g~r,i.cultura, Fabricas., 
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e Navegação destes Reinos , e seus Domini<bs , Regedor dà Ca:saJ da Su p: 
plicação, Conselhos da Minha Real Fazenda , e do Ultramar, Governa
dores da Relação, e Casa do Porto, e das Relações do Rio de Janeiro, 
e da Bahia, e quaesquer outros Governadores, e Capitães Generaes do 
Estado do Brazi l , .e ma.is Ministros, Officiaes, e Pessoas delle, 'e deste 
Reino, que cumprão, e guardem este Meu Alvará, corno nelle se con
tém, o qual valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que por . 
ella não passe, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, não 
obstantes as Ordenações , que o contrario determinão; e sem embargo 
de quaesquer outras Leis , ou Di .Jusições , que Hei por derogadas para 
este effeito sómente, :ficando aliàs em .... u vig·or. Dado no Palacio de 
Quéluz aos 6 de Novembro de 1788. = Com a Assignatura da Rainha, 
e a do Ministro. 

RELAÇÃO GERAL DOS GEN;:;ROS PERMITTIDOS .PELO 
Alvará de 11 de Dezembro de 17 56 aos Ojficiaes, Mestres~ Mari
nheiros , e ma-is homens do mcr .... , que navegáo para os Domim"os Ul
trarnar·inos; e dos que novamente se lhes permittem pelo Alvará de 
6 de Novembro do presente anno, para os poderem car-regar por sua 
conta, e risco cumulativamente com os homens de Negocio, na fór-

ma que nelle se declara. 

DESTE-.K ~ "TO PARA O BRAZIL . . 

Permittidos pelo Alvará de 11 .de 
Dezembro de l 7 56. 

Presuntos. 
Paios . 
Chouriços. 
Sardinhas . 
Castanhas piladas. 
Ameixas passadas. 
Azeitonas. 
c~~o]as. 
AlhlDS. 
Alecrim. 
L.ouro . 
.V açouras de palma do AJgarve. 

Permitidos pelo Alvará de 6 de 
Novembro de 1788. 

Queijo de toda a qualidade. 
Manteiga. 
Bolacha. 
Biscouto. 
Azeite. 
Vinagr•. 
Aletria. 
Macarrão. 
Cevadinha. 
Nozes. 
Peixe secco, E,;, de conserva das Pes..l' 

carias do Reino. 
Todas as Manufacturas de Seda 1 

-·Ouro , e Prata , fabricadas na 
Real Fabrica das Sedas ; e todos 
os Tecidos da Fabrica de Alce
baça. 

DO BR.AZIL PARA ESTE REINO. 

Farinha deMandioca. 
Mellaço, 
Cocos. 
Boiões , e barris de doce •. 

Cuias, e Taboleiros da mesma es .. 
pecie. 

Gomma. 
Anil. 
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bmuça famricada naquelle l!Jstardo .. · 
Pag-agai0s ,, e mais, aves, e é).S pen- · 

nas ' cl·6lllas. 
B.ug·ios. ) .l 
Saguirrs , e t0da- a Gasta de ani
.. rnaes., que se G<Ystumão transpor--

. · t<ar. 
Abanas de pennas-, e de folhas de 

arvores. 

Coclronilha. 
I pecacuanha. 
Am·oz. 
Agua-ard-ente. 
Caras de açuca:r. 
C:oqailho . 
Hmde . 

I ) 

Palacio de Quéluz. em 6 d~ Novemh!l'o de 1788. = Ü;>m a Âssigna.., 
tur a- d0. M.:in.istl~G. . 

Regz"st. na Secretaria de Estado dos Negocias do Rei
no no Livro VII. das Cartas, Alvarás, e Paten

, tes, a fol. 19•2 ve:r'S., irnpr. -na lmpress·á'o. Hlg.1·a. 

E V A RAINHA Faço saber ae>s ·que este Alvará virem: Que sendo 
plená,mente informada, de que havendo-se difficultado pelas ruinas, em 
que se achão as estradas, que decorrem por '· -"'-o~. , e outra part e do Al
to Douro, o' benefício commum dos l .. avr"',.J e!'!~ ele Yinh'os daquelle dis
tricto' e das mais pessoas' que commerceu ti neste genero' fazendo-se 
por 'sffgito' das referidas nlinas muitas vezes impossi;vel' que no proprio.,. 
e opportu11o tempo cheguem os Vinhos aos si tios dos embarqu6ls; e sen
do deste inconveniente tai_!lbem huma das causas principaes a de não ha
ver na . long-itu'de daquelle districto h uma estrada, que sirva de wuxilio á~ 
Navegação elos barcos, que sobem , e descem pelo Rio Douro pos tem
pos, em que ou a nímia abum1anc:a, ou a grande falta de aguas deUe 
dHlicultão a sua prompta Navegação: Tendo tomado em consideração es
te importante objecto, e as grandes wantagens, que hão "de rezultar .á 
Agricultura, e ao riquissim.1 Cmmnercio dos Vinhos do mesmo Alto Deu, 
ro : Sou Servida ordenar, corno por e~te Alvará Ordeno, que. se cems
truão as referidas estradas, ma fórma mais prompta, e perfeita, . de que 
os repectivos T errenos forem capazes: Estabelecendo a este fim , cornO. 
E stabeleço, as Providencias seguintes . . . 
· - I." Estabe]lgço., 0 Ordeno,. qu.e , por tempo 4e dez annos, os Lav;ra
dores ( pelo beneficio geral; que lhes ha..de :cesultar de d iegailelD GOm 
m-ais br.evidade, e commodo todos os g-eneros , de que necessitarem ; ele 
€hegarem. com 1._:nais pr0111pti"dão 'os seus Vinhos; de pag·arem pelos de ra
mo rnenol'és. eanetos-;. e• de ev.iitarem a contingencia de lhes ficarem nas 
Acleg:as .os seus. Vinhos de hum anno para o outro; e de lhes faltar em por 
este motivo as vasilhas necessa :~;ias para os Vinhos da futma colheita) pa
guem duzentos r~is de contribuição por cada pipa de Vinho . de embar
que , cem rMs .por cada -pii)a de vinho de ram<i> ,. que €al'1'egarem; e dous 
réis por cada quartilho de ~inho, que se vender aquartilhado na Cida
d-e LarrH~go·, · uaiS Viiias de· Vrlla Real, de S . João ela Pesqueira.,. :Banquei-
ros , M ezão Frio, e T eixeira.. . 

2 ." A Junta da Administraçãe> da Companhia Geral da Agricultm·a; 
das Vinhas do .Alto Douro, e ·os. N egociante,s, q:de ·.ei~mlill~ei:.C~Q Jíl~~s.ie 
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genero, pe'lo consicleravel benefic]o, que Thes fica resultando das ne>Vas 
.estradas, em pagarem menos carretos, e de se fazerem o trans-porte de 
toclos os seus Vinhos em tempo competente, sem a grave despeza. de tras
fêgos, cont~ibuirão tambem com outros duzentos réis por cada pipa de 
V-inho de embarque, e cem réis por cada pipa do de ramo. r 

3. ~ E porque os Moradores da Cidade do Porto hão de tambem , pqr 
e.ffeito das novas estradas, receber o beneficio de lhes chegarem em tem.:. 
po competente, e com melhor commodidade os necessarios provimentos, 
e de fazerem girar com menos disr -~ndio os effeitos do seu commercio, 
contribuirão tambem com o qu...., produzir nos dous ruezes de Abril, e 
Maio a venda, a razão de vinte e quatro réis por cada quartilho de Vi
nho , destinado para o preço de vinte réis; sendo o excesso dos referidos 
ql!latro réis por quartilho nos referidos dous mezes, e por tempo dos di
tos dez ann.os, o qae os mencionados moradores ficarão pagando de con
tribuição. E a este fim: Hei por bem conceder á Junta da Companhia 
Geral a faculdade necessaria para fazer a referida venda na sobTedita 
fórma. 

4 .a Todas as contribuições assü;~a ordenadas serão recebidas, e admi
nistradas peJa referida Junta da Administração da Companhia Geral, e 
guardadas nos seus cofres; para delles sahirem as partidas de dinheiros, 
que forem necessarias, e se hão de entregar aos dous Deputados da mes
lUa Junta, que Eu for Servida nomear para InspectJres das referidas es
tradas , pela fórma , e modo o11e houver por bem declarar~ ao fim de fa
zerem , apagarem toda' espezas, que forem relativas ás mesmas es· 
tradas. Será porém a duec ' _dellas , assim para o seu plano , e delinea
mento, como para a sua e1 .. ctiva construcç-ào, executada -, e praticada. 
por hum, ou mais Officiaes Engenheiros, que Eu for Servida nomear .. i. 

ó. "' E porque para a construcção das mesmas es.tadas se farão neces
sarias alg-umas adjudicações de Terrenos, ou porções delles, que perten~ 
ção a alguns particulares Proprietarios; para que estas adjuilicações se 
fação com toda a legalidade, _e seg·urança, serão todas ellas feitas po.r 
hum Ministro Gra,duado, que Eu hc:uver por bem nomear; e que ter! 
por Adjuntos seus os dous Ministros de letras das terras mais vizinhas; 
com os quaes, e com a assistenba dos dous Deputados Inspectores, e 
dos Louvados, que a este fim se nomearem, ..iecidirao, assim sobre as 
avaliacões dos TeTl'enos, que se lfouverem de adjudicar, como sobre ou..:. 
tras q~aesquer dú~idas , que a ellas, e ás mesmas adjudicações forem con: 
cernentes; e tudo verbalmen!,e, e de plano, e sem outra alguma figura 
de Juizo. 

6.a Os Terren?s das estradas velhas, e que ficar-em sendo desneces~ 
sarios para a servidão d?s Póvos , e das estradas novas , serão adjudica~ 
dos aos donos dos P~·ed10s mais vizinhos, ou aos a quem elles mais con 
vierem , por aquelle JUSto valor , e preç6, que for arbitraoo por Louva~ 
dos, e que fidtrá cedendo em beneficio da despeza das estradas novas. 

7. a Para mais facilitar os meios proprios de se pôr em prática esta. 
grande, e. interessante. ob~·a: Hei por bem conceder, que a ella livremen
te se apphquem , e adJUdiquem todas aque11as porcões de Terrenos, que 
forem occupados pelas referidas estradas novas, o"u. ellas sejão da Minha 
Coroa , ou sejào das Camaras , e Conselhos , sem que por ellas se dê com
pensação algur~a, porque as Hei por concedidas , e doadas em publico , 
e geral beneficio para o referido fim. 

_ 8." Em quanto aos Terrenos, que 'pertencerem a Proprietaríos par
ticulares , sendo , e podendo ser diversa a natureza , e estado delies ; ou 
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qu-e se achem cullivados' ou por estarem absolutamente incultos' ou 
p0rq•ue sejão Prasos: Estabeleço o seguinte: 
~~9.a Que os Terrenos, que se acharem cultivados, e se houverem de 

atdjud\c.ar, ás referidas novas· estradas, se paguem a seus respectivos do
nos; combinando-se para a estimação, e valor delles, assim a utilidade, 
'qUe delles percebião, como o melhoramento, que resulta ao resto da Pro
·pr.ie:dade não occupada, por effeito da proximidade, ·em que fica da rio
va estrada, e que lhe augmenta o seu valor. 

1 o.a Sendo porém incultos os referidos Terrenos pertencentes a par
ticulares, serão avaliados no seu preseui.e, eactual estado por hum pru
dente arbitr.io de Louvados, havendo-se consideração á utilidade , que 
para o resto do Terreno inculto, e não adjudicado para a nova estrada, 
ficará resultando ao Proprietario delle; para que com toda a circumspec
çã0, e 'equidade lhe seja paga a porção que se lhe tomar, como pede a 
]iaZàO? e a j•ustiça. ' I 

•. Il.a E ·sendo Pras<:>s aquelles Terrenos, de que se fizer necessario ad-. 
judicar alguma porção, ou porções pa ra a constmcção das novas · ~s tra
<fas, se farão estas adjudicações, h~tendo-se respeito á qualidade , e 
Eatureza dós Prasos; e· ao actual estado, e valor delles; ao foro , gue 
pagão,, e a qu em:. Para que á vista · do seu tdtal valor, e das mais cir
cumstancias referidas se poder por arbítrio de Louvados deduzir o valor, 
41ue ficará respeitando á porção, que fôr n ... cessaria adjudicar para as 
übras das estradas; e depositar a importan.cia assim do preço da adju
dicação, como dos Laudemios, que tocare o~ -~~Senhorios Directos., se
jão elles particulares, ou sejão pertencent"':::- Cape lias, . Morgados, Cor
porações Regulares, ou outros Córpos de ~\lão morta; e do Deposito a 
ir cobrar quem direito tiver. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente 
c:lo Meu Real Erario; Regedor da Casa da Su pplicação; Conselhos da Mi
nha Real Fazenda, e do Ultramar; Junta da Administração da Compa-

·nhia Geral 'da Agricultura das Vinhas do Alto Douro; Governador da 
Relação, e Casa do Porto, ou qm.m seu lugar servi·r; e a todos os De
l;iembargadores, Corregedores, Provedores, Ouvidores , Juizes, e mais 
Dlli ciaes, a quem o conhecimento desLe Alvará pertença , e haja de 
pertencer, que o cumprãc ,, guardem, hajão de cumprir, e guardar tão 
juteira, e inviolavelmente, como nelle· se contém, sem dúvida, ou em
bargo algüm qualquer que elle seja. E ao Doutor José Ricalde Pereira 
.de Castro, do Meu Conselho, e Meu Deserobargador do Paço, e Chan
celler Mór destes Reinos, Ordeno, que o faça publicar na Chancellaria, 
J'la)lsar por ella, e r~gistar nos livros deJia a que tocar, remettendó os 
Exemplares delle impressos de baixo do Meu Sello, e s'e.u signal a todos 
os lagares, e estações, a que se costumão remetter semelhantes Alva
rás; e guard-ando-se o Original deste no Meu Real Arquivo da Torre 
elo Tombo. Dado no Palacio de Nossa Senhora.da Ajuda em 13 de De
zembro de I 788. == Com a Assignalura da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Rei
no no Liv. III. da Companhia Ge1·al da Agricultu
ra das Vinhas do Alio Douro afol. 175 . . ; e impr. 
na Impressão Regia. 
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Tendo considet·ação, a r · a Tbesour'aria da . Junta dos Tres Estados 
depois do Estabelecimento ..M~u Real Erario, a_onde se unirão todos 
os recebimentos e despesas L Nimha Real F!izenda, ficou privada 'das 
incumbencias, que lhe respeitavão, e presentemente se faz de todo des
·necessaria: Hei por bem haver por extincla , como se nunca houvera 
existido, a di la Thesouraria Mór com todos os seus empregos, e incum• 
bencias a saber, o Lugar de Thesoureiro Mór, o de Escrivão delle, o 
de Fiel, e o de Continuo, conservando porém qLugar de Pagador, que 
se in titulará daqui em diante == Pagad<"!r de Real Arsenal dos Exerci tos:::::: 
recebendo para ess~t effeito no Meu Real Erario as pot·ções de dinheiro 
necessarias, como já actualmento o pratica em observancia do Decreto 
de 8 de Maio do anno pr.oximo preteri to. E par:a que não sinta detriQJen
to o expediente dos pagamentos, que até agora erão mandados fazer pe
lo dito Thesoureiro Mór , Mando que todas as Folhas, e mais papeis; 
que se processa vão pela Junta dos Tres Estac;los, e assim como tambem 
os que a respeito de compras de generos se processa vão pelo A ~senal 
Real do Exerci to, para serem pagos pelo dito Thesour11iro M?r, se fiquem 
processando da mesma fórma, que até ao presente, e unicamente com. 
a differença de haverem de ser pagas no Meu Real Erario pelo Thesou
reiro Mór delle ás pessoas comtempladas nas mesmas Folhas, e papeis, 
devendo pagar-se ao Porteiro da Junta dos Tres Estados, as despesas 
daquelle Tribunal, como se pratica a respeito de semelhantes despe~as 
de todo~ os outros Tribunaes. E supposto que a Minha Real Gr,aüdeza 
não he obrigada a cousa alguma na extincção destes Officios; com tudÓ 
Hei por bem, e por graça especial, que não po.derá ser allegada por exem
plo, que as pessoas, que actualmente se achão servindo os Lugares de 
Escrivão, Fiel, e Continúo: continuem por ora a vencer na mesma. J!.o
lha .os Ord.enados, que vencião, com obrigação de terem o exerçJclo, 
que lhes destinar, o Visconde Meu Mordomo Mór, e Presiden.te do Me.u 
Real Erario; cessando porém os ditos Ordenados, Jogo que as Pessoas, 
qw; Sou Servida por ora comtemplar com elles, forem providos em outros 

\ 

' ' 
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Officios de igual, ou semelhante rendimento. O mesmo Visconde Meu 
lVl01·domo M.ór, e Presidente do Meu Real Erario o tenha assim enten
dido, e faça executar pel~ pa~te, que lhe toca, não obstante quaesquer 
Leis, ~egimentos, <;>U DtsposJções, _q?e sejão em contrario. Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda em 3 de Janetro de 1789, =-= Com a Rubrica de 
Sua Magesiade. . ' -

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonseca. 

Eu A RAINHA Faço saber: Que sendo-me presente em Consulta 
da Meza d-o Desembargo do Paçc., com precedencia de informação do 
Juiz de Minha Real Corôa, João Fer reira Ribeiro de Lemos, e Respos
ta do Procurador della: Que ach and?-se o .Marquez de Marialva , meu 
Estribeira Mór, por titulo legitimo per si, e seus Antece.ssor-es, na pos
se incontorversa da percepção dos Direitos de Jugadas, e mais Direitos 
Heaes, qu·e na fórma do Foral dado á Villa de Almada, erão obrigados 
a pagar á Coroa os LavradorPs das terras do Termo daquella Villa , em 
virtude da venda do Reguengo della , mandada fazer no anno de mil 
.quinhentos noventa e tres por E!Rei Filllpe · "P~undo de Caste1la ao Con
rle de Villa Franca D. Ruy Gonsalves da ç.,., ...rara , para elle, e seus ,Sue
cessares; alguns dos ditos Lavradores, neg ,_)do de proxirno a comprehen
são destes Direitos, no titulo que o Marquez tinha da Corôa , os duvi
davão p:ag.ar ao seu Rendeiro; e que adoptando-lbe a dúvida ex qfficio o , 
Procurador da Corôa, se proferírão contra os Rendeiros algumas Senten
ças, que ainda pendião, nas quaes supposto se salvará o Direito ao mes
_lno Marquez ahi não ouvido, se duvidava com tudo nellas a cornprehen
são no titulo, porque possuía; e q_ue para evitar toda a dúvida, e incom. 
modo de novos litígios com grande nómero de indivi.duos: Me pedia o 
Marquez referido, que me dignasse 1 d3 lhe declarar incluídos aquelles 
Direitos em seu titulo, p~>Jra que mais não pude!)se entrar em dúvida a 
-su.a inclusão no titulo primordial da sc.bredita venda: E conformando-me 
com 'o par~cel' da 1·eferida Meza; attendendo a que seria causa bem no
va, que posta em hasta pt1blica a venda do Reguengo de Almada com 
as Jugadas, ·e mais Direitos Reaes da dita Vi.Jia, e seu Termo; e con
tinuando nesta mes,ma conformidade os pregões na Praç~a com o lanço de 
doze contos de réis offerecidos peJo Conde de Villa Franca, sem mais 
declaração, ou restricção alguma até á effectiva entrega do ramo ao mes
mo Conde, ou a seu ProcuradGr, ainda pudesse entrar em dúvida se to
dos aquelles Direitos, que fizerào a materia dos pregões, e por que se 
r eguloJJ na Praça o preço delles, forão ou não vendidos, e arrematados·: 
Não sendo possível, que depois de feito público o que se vendia, e ao 
Conde o que comprava, se houvesse nisso qualquer alteração, ou restric
ção, se não emendassem logo os pregões na Praça, para ficarem certos 
os · Lançadores) do que sómente se vendia, .e poderem proporcionar os 
seus lanços: mas peJo contrario perseverando sempre os pregões na mes
ma inclusão dos referidos Direitos, assim como o Conde no mesmo lanço 
até o ponto, em que se lhe houverão por arrematados os mesmos Direi
tos · mettidos em pregão; n.ão podendo hoje, sem offensa da •fé púLiicá, 
restringir-se a venda ao puro, e ~imples Reguengo de Almada, nem met-

.... 
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ter-se em disputa, sem detrimento da Justiça, a sólida boa fé de h uma 
posse deduzida de tão legitimo titulo, e continuatla ha quasi dous secu
los, desde o Conde compt·ador até o Marquez supplicante: sendo tantas 
vezes julgada a seu favor nas pessoas de seus Rendeiros , quantas tem 
sido disputada, á excep~ão sómente da novissima época, que fez a Sen
tença de vinte e sete de Fevfi!reiro do anno de mil setecentos oitenta e 
sete, proferida no J oizo da Corôa a favor de hum José Lopes Cardoso; 
mas infelizmente sustentada em fundamentos apparentes, destituídos no
toriamente de Justiça, deduzidos '"éle períodos truncados, orações muti
ladas, e palavras separadas do seu contexto: Hei por bem declarar, que 
Dé\ vénda, e ,arrematação do dito Reguengo, feita ao mencionado Conde 
de Vill.i. Franca, se comprehenderão igualmente o Reguengo de Caparica, 
e as Jogadas, e mais ' Dir~itos Reaeo; da Villa de Almada, e das '!ferras 
do seu Termo, fóra das demarca~ões do dito Reguengo de Caparica, que 
na di la venda não forão expre samen te exceptuadas: Ordenando, que 
na conformidade desta Minha Real Declaração se reformem todas as Seu
tenças·, que em contrario tiverem 3ido proferidas no Juizo da Corôa, 
visto que nenhuma tem passado em julgado: Julgando-se da mesma sor
te as acções, que se acharem ajuizadas, e ainda não tiverem sido sen
tenceadas: e não se movendo mais questão, nem admittindo disputa 
no referido Juizo, com o fim, e objecto da ineompe )encia das ditas Ju
gadas, Oitavos, emais DireitosReaes, aoditoMarquez, e aos .seus Sue
cessares. E para que tu de:'~- · .Sim se cumpra, e guarde sem dúvida, nem 
contradicçào alguma: Hei l .rQsim por bem determinar, que o mesmo 
Marquez, Meu Estribeira M )r, actual possuidor, e Donatario do Re~ 
guengo referido, e os que nelle lhe succederem , sem embargo de não 
serem obrigados a pedir Carta de Confirmação Regia ·delle por successão, 
por não terem o mencionado Reguengo com a natureza de Bens da Co
rôa, sejào todos, e cada hum delles obrigados a requerer , que nos Li
vros da Contadoria, a que tocar, se ponhão verbas em seu nome ·, e que 
do mesmo Reguengo se lhe pa·ssem Aí)Ostillas, pelas quaes conste nel
la dos possuidores actuaes do expressado Reguengo, da natureza, fórma, 
e modo, com que o possuem, e Jesfrutão, e da Condição, e Pacto de 
Retpo, com que elle foi vendido ao Conde pri.11eiro Acqu-irente; assim 
como o requerêrão, e obtiverão o Conde de Cantanhede D. Pedro de Me
nezes, e seu Neto D. José de Menezes, Conde de Viana; e assim como 
se costuma praticar nos Padrões de Juro Real , quando passào de pessoa 
a pessoa. Pelo que: Ma_ndo a todas as Justiças, a que o conhecimento 
disto pertencer, que sendo-lhe· este Alvará apresentado por Mim assigna
do, e passado pela l\1inha Chancellaria Mór do Reino, o cumprão , e 
guardem inteiramente, como Ilelle se contém; registaodo-se onde per
tencer, para constar a todo o tempo o que a este .respeito Fui servida 
resolver. E pagou de novos Direitos qninhenlos e quarenta réis, que se 
carregárão ao Thesoureiro delles a folhas huma do Livro primeiro de sua 
receita, e se registou o conhecimento em fórma no Livro quadragesirno 
,quinto do registo geral a folhas cento e oitenta e quatro verso. Lisboa 
a 9 de Janeiro de 1799. = Com a Assignatura da Rainha, e a do Mi~ 
nisiro. 

Regist. na Chancellaria llfór da Córte e Ráno no Li
vro de Officios, e Mercês afol, 297., e impr. na 
lmpressiio Re!p'a. 

Yyy . I 
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SuA MAGESTADE Manda decl_arar'á Real Junta do Commercio, 
Agricultur_a, Fabricas, e Navegação destes ·Reinos, e seus Domínios, 
que nunca foi de sna Real Intenção remover do cuidado, e particular 
instituto da mesma Junta, a Inspecr'-· , e JurisdicÇãa. deevitar osCon
trabandos, e de fazer executa. todas· as 'Leis, Alvarás, e outras quaes
quer disposições estabelecidas, e qué de futuro se estabelecerem, para 
cohibir, e castigar hum semelhante delicto, na fórma que lhe· está con
ferido, e Ordenado no Capitu lo dezesete, paragrafo hum, e quatro dos 
Estatutos da Antiga Jun ta do Comrnercig, confirmados, e mandados' ob
servar para governo da Real Junta ãctual pela Carta de Lei da sua Crea
ção: Em consequencia do que lhe compete a arrecadação, e administra
çào de todas as fazendas, ou sejãO -• ~ rrnittidas, e desencaminhadas aos 

-Direitos, ou sejão de ri goroso Contrabando, na eonformidade dos Alva
rás de vinte e oito de Owtubro, e de quatorze de Novembro de mil se
tecen-tos e cincoenta e sete, de onze de Fevereiro de mil set~centos cin
coenta e oi-to, de qr•inze de Outubro de mil setecentos e sessenta , de 
Vinte e nove de Julno de mil setecentOS <;eSSPDta e hum , de treze de I 

Setembro de .mil setecentos sessenta e gu a':.· . de viute de Maio de mil 
setecentos setenta e quatro , e das mais P1 St -Jções, que confirmárão , . 
ampliárão , e declarárão as disposições do ' e lo Capitulo dezesete dos 
Estatutos da Junta do Cornmercio: E Ordc>na a mesma Senhora, que a 
l{eal Junta os -cumpra, e faça guardar, e cumprir assim , e da mesma 
fórma, que nelles se determina; mandando para este effeito expedir as 
Ordens ao Desembargador Superintendente Geral dos Contraba:ndos, e. 
Descaminhos dos Reaes Direitos, aos Superintendentes das Alfandegas 
das Provindas do Norte, e do Su', e a todos os mais Ministros de Jus
tiça, e Fazenda, a quem o conhecimento pertencer, -e-u se houver de
enc arregar, assim nestes Reinos, co.m • nos Domínios Ultramarinos. Lis-
boa 15 de Janeiro de 17f r_; . Visconde Mordomo Mót<. 

I mp-r. na Impress./io Re[p"a. 

lt.- *<0->*-* 

O _Provedm·, e Deputados d'-" Junta da Admz"nútraçáo da Companhia 
Geral da A grz'cultum das Fó'lhas do Alto Douro. 

Fazemos saber, as todas as Pessoas, que o presente Edital v.frern, o~_ 
de.lle noticia tiverem: Que sendo presente a SUA MAGESTADE as 
perniciosas consequencias, que resul-tárão das criminosas intenções de 
estan-car os V:inhos Legaes de Embarque nas mãos _d.e conluiados Compra
dores, para os venderem depois por maiores preços ·aos Legítimos Ex
portadores, privando-os de fazerem o seu Commerci0 debaixo de prinei-
pios certos, que as Leis tem regulado em commum beneficio dos Corn
merciantes, e dos Lavradores de boa fé; precipitando-se aquelles Com~ 
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pradores nas prevariações' e crimes de atravessadores' e nas transgr~s~ 
sões da maiorÍa dos preços tão defendida, e acautellada pelas mesmas 
Leis: Querendo a mesma Senhora precaver a continuação das sobredi· 
tas cr iminosas prevaricações, e tirar aos prevaricadores a Occasião de se 
]>reei pitarem nellas; praticando os effeitos da sua Real Benevolencia com 
os Negociantes Nacionaes seus Vassallos, e com os Es-trangeiros, Vas
sallos de Sua Magestade Britanica, nossos antigos, e bons A!Jiados, que 
se conduzirem com a ingenua probidade , que he esperavel de Homens de 
bem, que se empregão ' tão utilmen~e na nobre pl'Ofissão do C~mmercio: 
Foi servida permt L ti r, que se não celébre n~ste ao no compra alguma de 
Vinhos Legaes de Embarque, nos tres dias successivos ao da affixação 
do presente Edital, ficando os mesm os tres dias que são, quatro, cinco, 
e seis do Mez de Fevereiro proximo seguinte, servindo unicamente de 
noticia para que a todos possa chegar a da mesma affixação, e se fação 
as co_mpras dos Vin~os Legaes livrement3, e se~ precipitação nos qua
tro dtas que se segmrem, por todos os Commerc1antes l ~gitimos Expor
tadores, que tem faculdade para este Commercio, e em beneficio geral 
delle costumão fazer as · sobreditas compras em concorreocia. E que ten
do-se concluirlo pelos Provadores desta Companhia as provas, qualifica
ções, e separações de todos os Vinhos do Oestriclo de embarque da pro
xima passada colheita, na fórrna que SUA MAGE~T A DE determina 
pela Instituição de dez de Setembro de mil setecentos cincoenta e seis, 
pelo A I v ará de dezesete de Oritu bro de mil se teceo tos sesseo ta e nove, 
e por outras muitas Rég ias 1; '..:r.<?sições concernentes á utilidade , regu
]ação , e conserva ção da A grh ultura, e do Com rnercio destas Provín
cias. Ficão sendo livres no presente anno as vendas, e compras dos mes
mos Vinhos de Embarque, para todos os Commerciantes legítimos Ex .. 
portadores, desde o dia sete do sobredito mez de Fe vereiro, depois que 
nascer o Sol, até o dia em que completarem os ditos quatro dias; e des
de o dia onze do dito Fevereiro inclusivamente lambem em diante para 
todos os Commerciantes Nacionaes, e .):!:strangeiros, na f6rma do Para
grafo segundo do citado Alvará de .dezesete de Outubro de mil setecen
tos sessenta e nove. E para que oc. Lavradores, e Compradores se possào 
r eger nas vendas·, e compras dos mesmos Vinhos (que se devem veri
ficar no lugar em que estiverem encubados, sem que se pratique a frau
de de se pô rem guardas á J.JOrta das Adegas, e outras que verifiq.uern a 
má fé dos Commissarios dos Negociantes ) pelas taixas pt·escri ptas pelas 
Reaes Leis. Tendo consideração a quantidade delles, e á sua qualidade, 
usando da jurisdição que a mesma Senhora nos concedeo pelas sobredi
tas Leis: Declaramos que o anno foi de abundancia, ~fim de que os Vi
nhos da primeira qualidade hajão de ser vendidos pelo preço de trinta 
mil réis a pipa, e os da segunda qualidade pelo preço de vinte cinco mil 
r éis a pipa; sem que a ti tu lo de qualquer pretexto se possa exceder por 
Pessoa alguma a disposição do sobredito Alvará: debaixo das penas por 
SUA LVI AG ESTA DE cominadas, e nem menos se poderão diminuir os 
ditos preços, salvo se fôr tão sómente a favor dos Commerciantes Ingle
zes legítimos Exportadores. Os Vinhos brancos porém, que forem produ· 
zidos dentro dos Districtos delles demarcados para Embarque, e não dos 
outros Districtos demarcados para Vinhos tintos, poderão ser vendidos 
pelos preços porSUA MAGESTADE estabelecidos no Alvará de cinco 
de Fevereiro de mil setecentos setenta e dous, o qu al para effeito de ser 
exa<:t amente dbservado, mandamos registar em todas as Camaras dos 
mesmos Destrictos no seu devido tempo. E para que fiquem constando 
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ao~ Compradores as qualidades dos Vinhos· que pertendere,m comprar, e 
os respe·ctivos preços que lhes ficão competindo, e se obviarem os enga
nos que JDOdem praticar-se em prejuizo do Commercio, e da boa fé, que 
o deve caracterisat·; serão obrigados todos os Lavradores, seus Procura· 
dores:, F~itores, ou A gentes no acto das vendas que celebrarem, a apre
sentar os Bilhetes das Qualificações, que lhes mandámos distribuir im
pressos, numerados, e assignados pelos Provedores Qualifi~antes, fazen- . 
do-se expressa menção do número destes Bilhetes, qualidade, e quanti
dade dos Vinhos, e Fregueúas da sua existencia' , não sómente em to
dos os Escritos, que se pass ; . em de Vendas, ou Compra!!!; mas lambem 
em todas as Guias que se expedirem pelo Commissario respectivo para o 
transporte 'delles; tudo a fim de que na conferencia, que mandar-mos. 
fazer das mesmas Guias, e Bilhetes com os proprios asse·ntos das Quali
:fica~ões, seja descuberto qualquer engano, que se pertenda comm.etter, 
e sejão prompta, e efféctivamer. te castigados os Réos com a severidade, 
e penas que SUA M AGEST A DE tem determinado. 

E para constar· mandanw, .l 'lv •ar o presente ·Edital, que será af
:fixado nos Lugares públicos dest~ C1dade, de Villa-Nova de Gaia, e de 
todos os Concelhos do Des lricto de Em h arque, para ficar tendo a sua 
devida observancia, e senão po.der em tempo ;1lguni alegar ignorancia 
clelle. Dado nesta Çidade do Porto em Junta de 23 de Janeiro de 17!l9 
aunos. Leandro A nastacio de Carvalho e Fonseca o sobrescrevi. = (L. :S.) 
= ·p, Barnabé Vellozo Bam~to de Miranda. = João Bernardo de Mei
relles Guedes. = Nicolno Francisco Gui v .L"'aes. = José Dias de Lima. 
= Domingos Martins Gonçalves. 

Impresso avulso. 

li ei por bem declarar, que ha~endo Eu por Meu Serviço de condeco
rar algum Magistrado com a Gradu~a<t .:io de Desembargador da Relação 
e Casa do Porto, ou 'der ~achallo, fazendo em outro Lugar o da mesma 
Casa do Porto, ainda que de.lle se lh3 passe Carta, e em sua execução 
tome posse, nunca se entenderão prejudicados nas suas antiguidades, e 
direitos aquelles, que na dita Casa teriã0 ao tempo desse Despacho e~J,
trada e exercício, se nella tivessem Lugares vagos, como são por exemc 
pio os que acabárão da Relação da Bahia, ou Rio de Janeiro, e outros, 
em que concorrão circumstancias e direitos semelhantes. Ficando-se en
tendendo, que todos os que daqui em diante Eu Fôr servida condecorar, 
ou graduar, não deverão entr .r na ordem e número dos Lugares da Ca
sa, senão depois ·que os sobreditos tiverem entrado, e occupado os Lu
gares, a que tenhão direito anterior, em virtude das suas Mercês. A 
Meza do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e cumpra nos 
casos occurrenles, e o mande participar á Relação e Casa do Porto. Sal
v aterra de Magos em 4 de Fevereiro de 1789. = Com a Rubrica de Sua 
M·agestade. . · ' 

Nos manuscrüos de M. Antonio da Fonceca. 
• r 

1. 
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EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvatá v'irein: Que haven ... 
do mandado examinar, e considerar o estabelecimento dos, Magis.trados 
Auditores Militares, que ora farão creados para cada hum dos Regimen
tos, ora exiinctos estes, para cada huma d~s Provincias, com a denom] ... 
nação de Audit,ores Geraes: e finalmente abolindo-se estes, excitou o 
Senhor Rei D. José, Meu Senhor, e Pai, que santa Gloria haja, outra 
vez os, Auditores particulares para cada Regimento pelo Regulamento 
Militar, e p,elo Decreto de vinte de Outubro de mil setecentos sessenta 
e tres: Tenho entendido, que as occurrencias dos tempo_s, e circunstan
cias particulares devião decidir da necessidade , e utilidade de huns , ou 
outros: Sou Servida, por justos motivos, que Me farão presentes, revo
gar nesta parte o dito Regulame"'~· J e dito Decreto de vinte de Ot~ttubro 
de mil setecentos e sessenta e tres , e extinguir por agora as ditas A u
ditorias particulares: E Ordeno, que os Juizes do Crime, onde os hou
ver, ou os Juizes de Fóra nas Cidades, ou Villas, onde estiverem aquar
telados os Reg·imentos, sejão delles os Auditores que tenhão por isso a 
Graduação de Cabeça de Comarca: que venção eom o seu ordenado o 
soldo de Capitão de In:14tntaria : que possão vestir o Hniforme de algum 
dos Regimentos, onde. hé1,.;ver mais de hum: que formem os processos, e 
se regulem em tudo, e poi- tudo pelo que lhes está mandado, assim nos 
ditos Regulamento, e Decreto, como em todas. as mais Ordens, Decre-
tos , Resoluções, e Instrucções posteriores, dirigidas aos Auditores abo
lidos. Pelo que pertence aos Regimentos aquartelados na Corte, e Ci
dade de Lisboa, a que não póde occorrer-se com a dita providencia ge-
1·al, que na execução encontraria com muitos embaraços, nomearei espe
cialmente os Auditores, que Me p&recerem necessarios, e competentes. 

Pelo que: Mando á Me:ta do Desembargo do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Reged0r da Casa da Supplicação; Conselhos de 
Guerra, da Minha Real Fazenda, e do Ult::?amar; Governador da Rela
ção , e Casa do Porto , ou que111 seu lugar s~rvir , e a todos os ,J?esem.
bargadores, Corregedores., Provedores, Ouv1do.res, Juizes, e ma1s Offi
ciaes, a quem o conhecimente deste Alvará pertença, o cumprão, e guar
dem , como nelle se conté.m , sem dúvida , ou embargo algum qualquer 
que elle seja. E ao Doutor José Ricalde Pereira d~Castro, do Meu Con
selho, Desembargador do Paço, e Chance~ler Mór do Reino 1 Ordeno, 
que o faça publicar na Chancellaria , passar por ella, e registar nos Li
vros a que tocar : E se guardará o <5riginal deste no Meu Real Archivo 
da Torre do Tombo. Dado em Salvaterra de Mag·os em \26 de Feverei
ro de 1789. = Com a Assignatura da Rainha, e. a d.o Ministro. 

Regist. na Chancellaria Mór da Corte , e Reino , na 
Livro das Lez·s, a fol. 131. vers, , e impr. na Im
pressão Regia. 

'. 
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EU A R,AINHA Faço saber : Que havendo-se estipulado no Artigo IV. 
do Tratado de Amizade, Navegação, ~ Commercio ultimamente conclui
do entre esta Corte, e a de Petersburgo, que os Consules, e Vice-Con
sules de ambas as Nações nunca poderiào ser escolhidos entre Pessoas, 
que nascessem Vassallos de qualquer das duas Potencias, em cujos esta
dos houvessem de residir , sem expressa Licença, para poderem ser a
creditados como taes nos seus respectivos Domínios: Sou Servida de dar 
por cassadas, e abolidas todas as nomeações de Vice-ConslJles, e seus 
Feitores , passadas a Subditos , e Vassallos Meus pelo Consul Geral da 
N açã0 Russiana nestes Reinos; e que se · tenhão por de nenhum e:ffeito 
as Cartas, ou Patentes, que em consequencia dellas se lhes houverem 
expedido; não sendo da Minha Real L/ ~""lção permittir semelhantes exer
cícios a algum dos Meus Vassallos, sem .uma expressa licença, solicita
da pela Secretaria de Estado. dos N e'goci'os Estrangeiros, e da Guerra. 

·Pelo que: Mando á Meza do Meu Desembargo do Paço; Presi
dente do M.eu Real Et-ario; Regedor da Casa da Supplicação; Conse
lhos da Minha Real Fazenda, e Ultramar ; 1Vleza da Consciencia, e Or
dens; E.eal Junta do Commercio, AgricultUTa,. Fabricas, e Navegação 
destes Reinos , e seus Domínios ; Governad -n· cla Relação , e Casa do 
Porto; Senado da Camara; Vice-Reis; Govt hadores, e Capitães. Gene
raes de todos os Meus Dominio·s Ultramarinos; e a todos os Corregedo
res, Provedores, Ouvidores, Juizes, Justiças, e mais Pessoàs dos Meus 
Reinos, e Dominios, que cumprão, >e. guardem este Alvará, assim co
mo nelle se contém, e lhe fação dar ~nteira -5 · e inviolavel observancia, 
não obstantes quaesquer Leis, Tratados, Re'gimentos, ou Disposições, 
que haja em contrario, que todos, e todas Hei por derogadas para este 
effeito sómente, ficando aliàs sempre em seu virg·or. E Ordeno ao Dou
tor José Ricalde Pereira de Castro, d'0 M~n Conselho, Desembargador 
do Paço, é Chance1ler Mór do Reino,: ·que o faça publicar na Chancel
laria, e envie os exemplares delle debaixo do Meu Sello, e seu signal a 
todos o~ Tribunaes, Magistrados, e mais Pessoas, a que se rernettem 
semelhantes Alvarás, registando-se em todas as partes, na 'fórma do es-· 
tilo, e mandanclo-~e o Original para o Meu Real Archivo da Torre do 
Tombo. Dado -nesta Cidade de Lis'boa 'aos I6 dias do rnez de Ma1·co de 
178~. = C0m a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. , 

Re.rJÚl. na Chanceilaria Mór da Corte, e Reino no 
L1:vro das Leis a fot. 132., impr. na Impressáe 
Regia. 

_SENDo-ME presente, que na Causa de A~signação de dez cljas, que 
.poudet, Pivet, e Filho, e Lafiton_, Negociantes da Praça de N~ntes, 
mtentárão no Juizo da Conservatona Holandeza contra Jorge Dotnman, 
obrigando-o pelas Letras, que este passou sobre Torton, e Ravel de Pa-
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rjz , por não se!' em aceitas ; e virem protestadas ; havendo· o Juiz Conser ... 
vador condemnado justamente o Réo, por não provar no decennio. cousa, 
que o relevasse, cuja cóndemnação foi lambem justamente confirmada 
na Meza dos Aggravos; depois por meio de huns -sofisticos embargos, 
auxiliados de huma Attestação capciosa, e inadmissível se revogára o 
primeiro Acordã0, e a dita condemnação, podendo seguir-se deste a~:es .. 
to prejuízo á boa fé do Commerc]o, que ]nteressa na prompta, e :-;um
maria execução das Letras mercantí.s, que sendo não aceitas, e protes
tadas, devem ser pagas pelo Passador, ao qual não he admissivel defeza 
alg·uma fóra dos uni~os _dous casos, de as mostrar já satisfeitas, ou de as 
convencer falsas, pnnc1palmente quando, como neste caao, são passadas 
a favor de Terceü·o: Sou Servida annullar, e cassar o dito uWmo Acor
dão, para que subsista, e se observe o primeiro; que não deu provimen
to no Aggravo interposto da sobredita condemnação: E para que seme_, 
Jhan~e ponto mio entre em dúvida, o Conde Regedor da Casa da Suppli ..... 
caçoo faça nella lêr, e registar est~ lVlinha Real Determinação, recom-
mendando a mais exacta observanclé.' da Ordenação do Li v. 3: Tit. 9Z5. 
O mesmo Conde Regedor o tenha ~ .m entendido, e faça execntar, man
dando junt'ar aos autos este Decreto. Palacio de Nossa Senhora da Aju
da em 6 de Abril de 1789. = Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonseca. 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alv<~~rá com força de Lei 
virem: ·Que sendo-lVfe presentes em Consultas do Conselho da Minha _ 
Real Fazenda as dúvidas que se tem excitado sobre se deverem , ou :fião 
entender comprehendidas as T enças nas Mercês poJ.' Mim feitas de Bens 
da Coroa; e sobre a an6g-uidade, preferencia, e vencimento dellas, 
para que da Minha Real Resolução dimanassem as regras invariaveis, que 
se deverião obs3rvar a est.es respeitos sem dubiedade algwna: Querendo 
Eu remover as referidas dúvidas, e fixar aos mesmos respeitos a Juris
prudencia, pela qual se deverá regular a concessão, a antiguidade, e a 
\effectiva cobrança das sobreditas Tenças: Sou Servida Ordenar aos re• 
feridos respeitos o seguinte: 

1. o Ordeno, e Decla:ro: Que nas Mercês por Mim até agora feitas, 
sem distinção alguma, e com a simples generalidade de Bens da Coroa 
se entendào concedidas as Tenças que houvesse nas casas , ás quaes Et~ 
houve por bem fazer as referidas Mercês, porque Minha ténção foi com_, 
prehencler nellas as referidas Tenças. -

~-o E porque impmta muito que semelhantes Mercês se fação com 
toda a individual expressão, e com a especifica menção, que pedem h uns 
~éns, que são por sua natureza appbcaclos para importantíssimos desti ... 
nos: Ordeno, que do dia da publicação deste Alvará em diante se não 
entendão concedidas , e compreh,endid~s nas Mercês de vidas em Bens 
da Coroa as Tenças, se dellas se nà.o fizer individual, expressa, e espe
cifica menção: De maneira, que ainda que todas as ditas Mercês sejtto 
concebidas nos termos mais amplos, e contenhãó as c]ausulas mais exu
berantes, nunca pelos referidos termos, e clausulas se deverão entender 
com prehendidas as Tenças, sem que dellas se faça a expressa , e es·pe-
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cifica menção que fica ordenada. Não bastando que, para que se enlen
~ào concedidas as Tenças, se faça a simples expressão· de pa lavra Ten
ças; mas sim, e precisamente a menção individual da imporlancia del
las: do titulo, por que se houverão: do Al-moxarifado em que são situa
das: e do vencimento, e antiguidade que lhes corresponde: Para que 
ao temp9 de se fazerem semelhantes Mercês, se conheça com individual 
clareza a importancia das Mercês que Eu faço, e do que recebem os 
Despachados nellas. E todas as que não forem por esta regra, que cons
tituo fundamental a este respeito, ficarão sem validade, e não terão exe-
cução alguma. · . 

3." E por quanto Sou informada, de que a Lei de dezesete de Feve~ 
reiro de mil seiscentos cincoenta e cinco; e os DecL·etos de dezesete de 
Janeiro, e vinte e oito de Março de mil seiscentoi oitenta e nove, pro
inolgados a respeito da obrigação, e pagamento das Tenças não tinb ào 
sido, como deverão, observados, segundo a sua letra, e esp iritos; mas 
antes que pelo expedien te dó Conselho da Fazenda até o estabelecim·en=
to do Meu Real Erario, e depois 1 ?ste até o presente , se autborizava. 
a prática contraria ao disposto na rett::ida Lei, e Decretos: Sou Servida 
renovar, e excitar, e ,recommendar a fiel, e exacta observancia, e c um..; 
primento da sobredita Lei de dezesete de Fevereiro de mi l seiscentos 
cincoenta e cinco, e dos mencionados Decretos de dezesete de Janeiro, 
e de vinte e oito de Março demil seiscentos oitenta enove; enestacon
formidadc Sou Servida antro sim declarar, e ordenar o seguinte. 

4 .
0 Declaro, e Ordeno, que em . cada hum' dos Almoxarifados, de

pois se sepa1:adas as quantias consignadas ·á ... manutenção, e decóro do 
meu Real Estado, aos ordenados, e juros 4ue se pagão pelos rendimen-

. tos delles, se devem pagar pelos restos dos mesmos rendimentos annuaes 
as Tenças nelles situadas, servindo de regra de preferencia para o pa
gamento dellas a antiguidade dos seus assentamentos: Declarando, e or
denando, que no caso em que o sobejo dos rendimentos de cada hum · 
dos ditos Almoxarifad'os não chegar ao pagamento das Tenças nelle as
sentadas, não só não ficará a Real Fa~enda responsavel por outra repar
tição, mas nem aü1da pela mesm,a, no r-aso de haver sobejos nos annos 
seguintes : Oe,veodo tet:-seentenclidol, e devedendo en tet,der-se com re
gra legéfl, e fundamental nesta materif}: Que as Tenças se vencem e'm 
cada anno, para serem pagas pelo rendimento a ellas applicado do mes
mo anno, até óocle elle chegar; e que não chegando a todas oeste : an
Ilo, não tem os Tencionat·ios recurso para serem pagos pelos sobejos dos 
annos seguintes (se 'os houver) por pertencerem inteiramente os ditos 
sobejos á Real Fazenda: E havendo, como Hei, por abusivas, e contra
rias ·ás disposicões cl\lras, e terminantes da referida Lei , e Decretos, 
todas as inte!Ji'gencias a ella, e 7a el!es oppostas, e prática introduzida 
anteriores, e posteriores ao estabelecimento do Meu Real Era rio. 

5." Havendo-se entrado em dúvida, se mandando Eu fazer memoria 
oa hora em que se me pede Mercê da Cootinuacão das Tenças de algu..; 
ma pessoa, que ainda se acha viva ao tempo e~ que se Me faz a súp
plica, fica por etfei to desta memoria concedida a Mercê da continuação 
·clas sobreditas Tenças: Declat"O, e Ordeno, que a referida Memoria da 
hora, não só não he concessão da graça, mas que tambem não dá Direi
to algum para a mesma concessão, nem para a . antiguidade pa Tença, 
de que se pede a Continuação: E que aquella memoria he sómente hu
ma suspensão da' mesma Tença para se verificat· (se Eu assim fôr servi
da) na pessoa a quem fizer mercê della com a antiguidade, que tinha a · 



1789 ' 545 

pessoa, a quem nella s:ucceder, e fazer nesta conformidade sua a impor .. 
tancia do tempo que durou a dita suspensão, 

s: Ordeno z Que nas Tenças, que tiverem e.tfectivo cabimento; e q·:ue 
por espaço de dez annos deixarem de ser cobradas pelos seus respectivos 
Tencionarias, ou .seus bastantes Procuradores, se recolha a importancia 
dellas ao Meu Real Erario, a beneficio do qual se entenderão cedidas 
em ' pena de omissão. Se porém os outros Tencionarias mostrarem , que 
aquelles que deixárão de cobrar as suas Ten~tas pelos referidos dez an
nos, falecêrão dentro dPIIes, ficará então a imporla,ncia daquellas Ten
ças não cobradas, cedendo a beneficio dos outros Tencionarias, que não 
tinhão cabimento. 
7: E se porém passados os di tos dez annos comparecerem aque11es 

Tencionarios omissos, continuarão a-cobrar delles em diante , indo na 
sua respectiva antiguidade; mas senão compare·cerem por mais cinco 
annos successivos aus primeiros dez já perdidos, não só perderão Lambem 

. os referidos cinco annos, ma~ até ficar ao perdendo a antiguidade quP ti .. 
verem nas suas respectivas Tenças, a qual ficará cedendo a beneficio 
dos outros filhos da folha. 

8." E porque da demora do assentamento das Tenttas concedidas por 
effeito de 'vidas, se tem seguido alguns inconvenientes graves: Queren
do Eu dar as providencias necessarias para os evitar: Sou Servida orde .. 
11ar ao referido respeito o seguinte: · 

9." · Em primeiro lugar: Orqeno, que no assentamen.to das Tenças; 
em que houver mais vidas . concediqas ,. se declare as vidas que restào pa
ra se verifica em, ao fim de q_ue a importancia das mesmas Tenças, aca .. 
bada a vida, que estiver em .lCtual cobrança, se separe para ser entre
_gue á pessoa a quen~ pertencer a verificaçã'o da vida , que ilnmediata"' 
mente se houver de seguir. depois de se lhe haver por verSficada. 

1 o." Em St'guodo lugar: Ordeno, q-ue aquellas pessoas, que tiverem 
vida em Tenças para nellas se verificar, sejão obrigadas a sO.pplicar a 
verificação das mesmas Tenças dentro de hum anno, contado do dia. do 
falecimento . do antecedente Tencionar-ia; sob pena de ficarem perdendo 
a importancia das mesmas Tenças _por todo o tempo, em que forem omis-

- sas em requerer a sua verificação. -
Il • Em terceiro lugar: ~rdeno, que succ..edendo falecer a pessoa, 

que esti ~ er· requerendo a venficação dr·' alguma vida em Tenças, <;Iuran
te a penüencia do s·eu requerimento, se haja com a sua morte por veri
ficada aquella vida; mandand9-se pagar a importancia ~a Tença, ou Ten
-ças, de que se pedia a verificação ao seu herdeiro. 

12." Em q uar..to lugar: Ordeno, que falecendo a~ pessoas, que tive• 
rem Mercês de vidas em Tenças; sem que hajão requerido por omissão 
culpavel a verificação de lias, as pessoas a quem ellàs ficarem pertencen
do, achando-se habilitadas para este fim, e sendo deferidas com a Mer
cê da respectiva verificação, só vencerão as Tenças que lhes forem ve
rificadas desde o dia da morte daquellas pessoas , que por omissão não 
requerêrão a sua ·verificação, e só ficarão conservando para a cobrança 
dellas a antiguidade do primeiro assentamento; ficando a importancia 
dos preteritos pE>rtencendo á Minha Real Fazenda. 

· Pelo que.: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente do 
Meu · Real Erano; Regedor da Casa da Supplicação; Conselhos da Mi
nha Reãl Fazenda, e do Ultramar; Meza da Consciencia, e Ordens; 
Governador da Relação, e Casa do Porto, ou quem seu cargo servir; 
e a todos os Desembargadore~, Corregedores, Provedores~ Ouvidores, 

Zzz 
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E-u A RAINHA <•Faç~ saber aos que este Alvará virem: Que tendo .. 
~e matlifestado por hama saccessiva exper.iençia os graves perjuizos, que 
'padecem os Póvos das Villas, ·e Conselhos, aonde a Justiça he adminis
trada por Juizes ordinal-ias, e leigos; ficando os graves delictos sem a 
eornpetente satisfação, por falta das preci _-: s a'veriguações, e dos justos 
procedimentos; e n~s Causas Cíveis preterida toda ~ ordem judicial , e 
as decisõ.es dellas sujeitas ás paixões da affeição, e do odio: E sendo in
formada de que os Póvos da Villa ~ e districto de Almeida, na Comarca 
de Pinhel, que pertence á Casa, e Estado do Infa~tado, se achfío nes
tas circ.umstancias: E ' que .creando Eu hum Juiz de .Fóra do Civel, Cri· 
me, e Orfãos para a sobredita ViJ;a, ficarão reduzidos os Meus V assa) ... 

· los della á· paz, e ao socego, q.ue entre elles deve haver: Sou Servida 
crear -í)ara administrar a justiça na referida Villa, e se11. districto, hum 
Juiz de Fóra do Cível', C. ~me, e Orfà€1s corp os mesmos ordenados , e 
emolumentos ', que vence o Juiz de Fóra, e Orfãos da Villa de Santa
rem, se1p diíferenrça alguma; e havendo na dita Vílla Casa d.e Can1ara, 
Mando, que nella se 'estabeleç.ão. todas as Audiencias do sobredito Juiz 
de Fóra dó Oivel, Crime, . ~ Orfãos, e que nella ,tenha a s.ua residencia, 
alugando as Cqsas tffi que houver de residir ou por convenção com as 
partes, ou por aposentadoria com avaliação de louvad0s. E outro sim Hei 
por bem, que o Príncipe , Meu sobre todos muito · \;\ mado, e Prezado 
Filho, como Senhor, que he dá dita Villa, possa logo u0mear o dito Juiz 
de Fóra, e todos os que, etn diante houverem de se nomear. . ' 

Pelo q~:~e: Mando á M'eza do Desembargo do Paço; Presidente do 
Meu Real Erario; Rege.dot da Casa da Supplicaç.ã0; Conselho da Mi
nha Real Fazenda; Meza da ComscieliJ.cia, e Ordens; Governaàor daRe
lação, e Casa do Porto, ou quem seu lugar servir; e a todos os Desem ... 
bargadores, Cor··tregedores, Provedores, Ouvidores, Juiz€ls, e mais Offi
ciaes, aquem oconhecimento. deste Alvará<pertença, ocump>rão,-eguar
dem ', como nelle se contém; não obstantes quaesquer Leis, Ordenações, 
"Regimentos, Alvarás, Provisões, ou costumes contrar_ios, porque t odos, 
e to.das para este eifeito s.ómente Hei por deuog~dos, como se de todos:; 

. I 

I 
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e de cada hum ddles, e dellas fizesse especial, e expressa menção , sem 
embargo da Ordenação em contrario , que ~ssi"m o re-quer. Ao Doutor 
José Ricalde Pereira de Castro, do Meu Conselho, Desem ~argador do 
Paço, e Chanceller Mór do Reino, Ordeno, que o faça publicar na Charr
cellaria, e registar em todos os lugares, em que se costuinão registar 
semelhantes Alvarás: E o original se mandará parl;l o Meu .Real Archi
vo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda 
em 27 de Abril de 1789. = Com a Assignatura da Rainha, e a do Mi
nistro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Lív. VII. das Cartas, Alvarás, e Patentes afol. 
199., e impr. na Impressão Régia. 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que ten
do-se verificado na Minha Real Presença, que o Alvará de nove de Ja
neiro do presente anoo, expedido a favor do Marquez de Marialva, Meu 
Estribeira Mór, sobre questões movidas aos seus ~endeiros do ReguPngo 
cle Caparica, ou por inadvertencia na Origem, ou · por descuido nas Có
pias, ou na Impressão, continha equivocações, e clausulas extraordina• 
rias, e alheias do assumpto , assim em Facto, como em Direito: So11 
Servida declarallo assim, rev.ogando-o, para que por elle se não faça obra al
guma, nem se possa allega. para effeito algum, qualquer que elle seja. 
E deferindo ao assumpto, e fim do mesmo Alvará, por justos, e parti
culares motivos, que neste caso concorrem: ' Declaro outro sim, que na. 
venda com pacto de retro, que se fez do Réguengo de Caparica, se de .. 
ve entender comprehendido o Termo de Almada, de que se fez menção 
no Acto de Arrematação, posto que se não fizesse . no Alvará, que a 
mandou fazer. E nesta conformidade Ordeno, que . daqui em di.ante se 
julgue, e se reforme o que em éontrario estiver julgado pelos Juizes, 
que., asentenç2, ousentenças derão, emcumprimentoJeste Alvará, cas• 
sado, e annulla~o o outro. 

Pelo que: Mando a todas as Justiças, a que o conhecimento dis .. 
to pertencer, que sendo-lhes este Alvará apresentado, por Mim assigna
do, e passado pela Chancellaria Mór do Reino, o cumprão, e guardem 
inteiramente, corno nelle se contém, registando-se onde pertencer, para· 
constar a todo o tempo o que a este respeito Fui Servida resolver. Dado 
no no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 6 de Maio de 1789. = 
Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negodos do Rei
no no Livro VII. que nella serve. de Registo das Car
tas, Alvarás, e Patentes ., a fol. 20 6 vers., z"mpr. 
na Impressão Regia. 

Zzz ~ 
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Para os Generaes das Províncias, e do Reino do 4lgarve. 

Üs Capitães do Regimento de ArHlheria d9 Porto destacado em Ya
lenC(a representárào immecliatamente a Sua Magestade, que tendo o seu 
Coronel provído sempre os póstos de Officiaes inferiores do dito Regimen
to, humas vezes 1por exames, outras por antiguidades, as mais das ve
zes sem attenção a exames, nem a antiguidades, e nunca por propostas 
dos Capitães, quando parece, que lhes pertence esta regalia corno dis
põe o §. 8. do Capitulo 13 do Novo Regulamento, que não foi derogado 
pE'la disposição do Alvará de 4 de lunho de 1766., annexo ao Plaou de 
Artilberia, porque o dito Alvará no §. 18. só dispõe sobre o provimen
to dos póstos de Officiaes de PatenlP para serem feitos por exames , a 
por estes motivos pedião á mesma Se1. . . xa fosse Servida dar huma inal
teravel fórma sem perjuizo das regalias d<!ls Supplicantes de se proverem 
os di tos póstos de Olliciaes inferiores de A rtilheria para se evitarem dú
vidAs prejudiciaes ao Real serviço; e consultando o Conselho de Guerra · 
a Sua Magestade sobre esta representação em tres de Julho do anno pro
ximo precedente, foi a mesma Senhora Servida resolverem vinted e lVlar
ço do corrente anno, que vagando qualquer pra((a de Cabo, Furriel, ou 
~argento em alguma Companhia dos Regimentus de A rtil-heria, o res
pectivo Capitão proporá ao Coronel ter suje, ~os dos mais applicados, e 
habeis da sua Companhia, ou de outra , que es1ejão a caber ao posto 
vago, aos quaes mandará o mesmo Coront>l, examinar na presença do 
Capitão pelos tres Examinadores, que determina o Aviso de 22 de No
vembro de 1779., cuja Copia remetlo inclusa, o qual amplia, e pres
creve a fórma de se dar execução ao que dispõe o mencionado §. 18. do 
sobrt>dito Alvará, em quanto determin~ 1 que nenhum Official entrará 
nas Companhias, ou póstos dellas sem-ser por exames, nos quaes se qua
Jifiquem idoneos para os mesmos p6stos. Feito o exame . r esta conformi
dade, cada hum dos tres ~xaminadores dará por escrito publioamenle 
ao Coronel o nome do Examinado, que julgar mais benemerito, e fica
rá provído pela pluralidade dos votos hum dos tres propostos. E quando 
no Regimento não houverem os tres Examinadores indicados no prediclo 
Aviso, será supprida a falta conforme a disposição do outro Aviso de 30 
de Setembro de I '18~ 1 pelo Capitão mais antigo, que tiver as circumslan
cias prescriptas no mesmo A viso, que tambern vai junto por Copia, pa
ra que comrnunicando Vossa Exçellencia todo o referido ao Coronel do 
Regimento de A rtilheria dessa Ptovin~ia, o faça observar inviolavelmen-
1e como Sua Magestade determina; e mandará Vossa Excellencia regis
tar este meu Aviso aonde con,•ier para a torlo o tempo constar. Deos 
guarde a Vossa Excellencia. Lisboa 9 de Maio de 17 89. == Francisco 
Xavier Telles de Mello. 

I 
Impresso na OJJlcina de dntonio Rodrigues Galhardo. 



/ 

I' 

1789 

T OM.A.NDO em consideração a Dignidade do Tribunal do .Desembargo 
do ~açe>, e a· expedição dos Bachare.is, que procurão habilitar-se para o 
Real Serviço : Hei por bem , que. á maneira do que se pratíca nos Exa~ 
mes Vagos, nos quaes são Exarmnadotes ~s Desembargadm•es da Casa 
da Supplicacão, presidindo, tomando os votos, e votando a Meza do De
sembargo d~ Paço, seja d'aqui em diant<1 Examinador na Leitura dos 
Bachareis qualquer dos Desembargadores da Casa da Supplicação, Dou
tor graduado pela Univei·sidade, que a Meza nomear para cada exame 
por sua Portaria, ou qualquer dos Lentes da mesma Universidade, que 
se achar ~a Corte, e for na mes~a fôrma nomeado. A Meza depois do 
exame ouv1rá o parecer do Examinador , e sobre elle votará para quali-. 
ficar o Examinado. No concurso de mtlitos Bacharejs , e em quanto sobre 
isto, e sobre os Exames Eu não de_·. JUtras providenci;1s, Ordeno provi
:::;ionalmente, que hajão ao menos tres Leituras cada semana. A mesma 
Meza do Desembarg·o do Paço o tenha assim entendido, e o execute. 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 11 deMaio de 173!1. (1) =Com 
a Rubríca de Sua Magestade. 

Nos manusaitos de M • .Antonio da Fonseca. 

T ENDO consideração a que a Profissão Militar constituindo por sua na:-. 
tureza a segurança, e defeza dos Meus Reinos, e Domínios, e que ha
vendo ella sido em todos os tempos ,Iesta Monarç.hia a nobre profissão 
dos grandes homens, · que com honra da sua Patria deix.arão eterna me ... 
moria dos seus 11omes ~tem servido de ilJusLre póncipio á. grandes Fami-
liàs, e as tem conservado no esplendor de hun. distinct:o estado. E que
rendo Eu , que huma tão nobre, e tão necessaria profissão, além dos pre-
mias, e honras, que sempre teve· nos Meus Reinos, e Domínios, tenha 
em si mesma hum pl'emio de tanta vantagem, que sem diminuir a esperao ... 
ça das outras recompensas, de qu~ os serviços proprios tiverem feito dignps 

· :íquelles, que os houverem merecido, os eleve a huma Classe, e Jerarchia 
superior á em que nascerão; e que assim como para a Magistratura destes 
mesmos Reinos, ha Tribunaes, e Lugares, a que andão annexas as hon• 
1·as dos TiLulos do Meu Conselho, e os Foros de Fidalgos da Minha Real 
Casa, haja tam bem certos, e determinados pós Los, aos quaes ande tam .... 
bem annexa a honra de serem Fidalgos .da Minha Real Casa aquelles, 
que chegarem a ser promovidos aos mesmos póstos. Sou Servida, que to ... 
dos os Ofliciaes Militares, que subirem aos póstos de Marechaes de 9am-
po, ou de Tenentes Generaes de meus Exercitos, çt~as graduações tem 
já a si annexos distinctos tratamentos, e honras declaradas pelas Minhas 
Leis , sejão tomados logo por Fidalgos da Minha Real Casa, expedindo-
se-lhes pela Mordomia Mór os seus competentes Alvarás, sem dependen.., 

--------------------~-----------
(1) Vid. o Decreto de ~ de Junho, e o A viso de ~O de Setembro derte anno. 
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cia de outl·o algum requisito, mais que o .da certeza de se acharem pro~ 
movidos aos referidos póstos, e sem que a honra, a que pof\esta Mercê 
ficao elevados, lhes seja . contemplada em causa alguma para :i satisfação 
dos seus serviços , quançlo por elles houverem de ser por Mim remunera
dos. O Visconde Meu Mordomo Mór, e Presidente do Meu Real Era
J;io , 0 . tenha assim entendido , e faça exectltar. Palácio de Nossa Senho
ra da Ajuda em 13' de ,Maio de 1789. = Com a Rubrica de Sua Mages-

, tade. · · 
Impresso na . Impressão. de Antonio Rqdrz'gues Galhardo. 

I 

·EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará viretn.: Que tendo.,. 
se augmentado consideravelment~::;, depois de· alguns annos a esta parte; 
as remessas de Fazendas da In dia : não só das chamadas de Negro; mas 
de outras differentes q"ualidades, /e c.,_ . • orninações de Di o, Damào, Surra-' 
te, Balagate, e de outras partes da Gosta de Malabar, sendo muitas das , . 
refe.ridas Fazendas remettül.as, e transportadas pelo porto de Goa, depois 

· que pelo Meu Alvará de oi-to de Janeüo çle mil setecentos oitenta e tres 
hQuve tpor .bem aliviar o Commercio, e Navegação daqueJle porto com o(_ 
desta Capital, dos excessivos Direüos CO'! que estava gravado: E resul
tando da grande quantidade das ditas Fazendas remettidas não ser igual 
a exportação dellas, ficando muitas partidas das mesmas Faz~.:;ndas deti
das , assim na Casa da In dia , de que ai r ... '.a se não pagá.rão · os devidqs 
Direitos, como nas mã?s de Pa~ticulares, que já ?s satisfizerão: .E que
rendo occorrer a estes mconvementes em beneficiO do Commercio; de 
sorte porém, que das graças conferidas a h uns dos Meus · VassaJJos , não 
l'esulte prejuizo a outros : Hei por bem Ordenar, que todas as sobtedi.tas 
Fazendas, assim as que actualmente existem na Casa da In dia, pagan
do os devidos Direitos, como as que se achã:o em poder de Particulares, 
que já os satisfizerão, sendo hi.unas; e outras exportadas em quaesquer 
Navios para Paizes Estrangeiros, ocl em navios Portug'll'"zes ·para os pór
tos do Brazil ; e Costa de Africa., não paguem o Consulad~ de sahida ; 
e as que se exportarem para os pórtos do Brazil; sejão igualmente isen
tas de todo, e qualquer Direito estabe1ecülo nos referidos pórtos, 

Ordeno outro sim , pelq que pel'tence ás sobreditas Fazendas cha
madas de Negro, e da Costa de Malabar, que da data deste em diante 
vie1"em do porto ·de .}oa, e dos m?-is portos da dita Costa, ( e declaran
do, e ampliando a respeito dellas as disposiçã.o do paragrafo terceiro do 
Alvará de oito ele Janeiro de mil setecentos oitenta e tres, nesta parte. 
sómente) , que as s'obreditas Fazendas chamadas de Negro, e as outras 
de diflerentes qualidades; e denominações de Dio, Damào, Surrate, Ba
lagaie, e de outras partes da sobredita Costa de Malabar, remettidas elo ' 
Porto de Goa, tendo alli pago os devidos Direitos; é sendo as ditas Fa-. 
zendas transportadas em navios Portugeezes ao porto desta Capital , as 
que se v. enderem para dentro do Reino, paguem na Casa da India todos 
·os Direitos por inteiro; ás que se exportarem em quaesquer navios para . 
Paizes Estrangeiros,. se lhes abatão dez por cento dos , Direitos grandes·, 
que na dita Casa da Judia se achão estab'elecidos, e paguem todos o~ 
mais, como tambem o Consulado de sahidá; e ás que se exportarem em 
navios Portug-uezes para os pór_tos do Brazil, e Costa de Africa, se V"J,es 
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abatf(o doze por cento dos sobreditos Direitos grandes, e além delles o 
Consulado de sabida; como tambem serão isentas de iodos os Direitos, 

· que se achem estabelecidos nos pórtos do Brazil. 
Quanto ás Fazendas que vierem dos outros pórtos da Costa de 1\'Ia

Jabar, que não seja o porto de Goa, as que se venderem pata dentro do· 
Reino, paguem os Direitos po1; inteiro; ás que se exportarem para Pé!-i~ 
zes Estrangeiros, se lhes abatão dez por cento dos sobreditos Direitos 
gran~es , pagando os mais , e o Consulado de sahida ; e ás que se expor
tarem em navios Portuguez~s para os pót:tos do)3~~il; e Costa de Afri ... 
ca ., se lhes abatão doze por cento dos dJtos píreltos grandes, pag·ando 
os mais, e o Consulado de ·sahida; nos pvrtos 'do Brazi1 porém serao isen-; 
tas de todos os Direltos , que se achem estabelecidos nos mencianados 
pórtos. O que tudo se executará por tempo de dez anrtos, em quanto, Eu 
n'ão der novas providencias, que a experiencia mostrar serem mais uteis, 
e vantajosas aos Meus Vas.sallos. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço ; Presidente 
do Meu Real Erario, Reged or da Casa da Supplicação; Conselhos d~ 
Minha Real Fazenda, e do UHraQ~r- ; Real Junta do Commercio, Agri...; 
cultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios ; Vice
Rei, e Capitão General do Estado do Brazil; Governadores, e Capitães 
Generaes do mesmo Estado, e do da India; e a todos os Desembarg·a..o 
dores, Corregedores, Ouvidores, Juizes, e mais· Officiaes, e Pessoas; 
a quetn o conhecimento deste_Alvará pertença, o cumprão, e guardem, 

-como nelle se contém, não obstantes quaesquer Leis, Regim entqs , ou 
Estilos em contrario. E ao poutor José Ricalde Péreira de Castro, . do 

'Meu Conselho, Desembargr .dor do Paço, e Chanceller Mór do Reino, 
Ordeno, que o faça publicar na Chancellaria, passar por ella, e regis
tar nos Livros a que tocar : E se guardará o Original deste no Meu Real 
Archivo da Torre do Tombo. Dado em o Palacio de Nossa Senhora da 
Ajuda, em ~7 de Maio d.e 1'789. (1) = Com a Assignatura da Rainha, 
e a do Ministro. 

Reqist. na Chancellaria Mór da Corte , e Reino no Li
vro das Leis, a fol. J 38. , e impr. na Impressão R é.c 
gza. 

' 

Q UERENDO occ~rrer aos inconvenientes, ~dúvidas, que podem lembrar 
na execução , e pratica do Dec~eto de 11 de Maio pi-oximo passado : Sou 
SeTVida Ordenar , que o Exammador , qualquer que elle seja ,. tenha as-, 
sento na fim ~a Meza ao lado do Bach_arel, que ha d~ examinar; que 
sendo o Exammador Desembargador da Casa da Supphcação ordinario, 
ou honorario seja só Juiz, e vote como se pratíca nos Exames Yagos _; e 
não tendo esta graduação, que informe, se111 votar , sobre a capacidade 
do Examinado~ e que s~ndo .o Examinador Ag:gravista, não seja nomea-. 
do para Exame, que haJa de fazer-se em dia de Aggravos. A Meza do 
Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio 
de Lisboa em 4 de Junho de 1789. :::::::; Com a Rubríca de Sua Magesta ... 
de. · 

Nos Manuscritos de M. Antonio da Fonseca. 
---~-~---------- ·---·--

(l) Vid. o A vará de 17 de Agosto de 1795 , e o de ~f> de Novembro de 1800. 
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·DONA MARIA,, por Gr.aça de beos, Rainha de Portugal, e do~ 
Algarves d'aquem, e d'além Màr em Africa, Senhora de Guiné, e 
da Conquista, N aveg·ação, e CornmeTcio da Ethiopia, Arabia, Persia, 
e da lndia, &c. 'Faço saber a todos os ·que esta Carta de Lei virem : Que 
pertencendo~me assim como aos Senhores Reis Meus Augustos Predecés...: 
sares, desde o Senhor Rei Dom João III., o ·Mestrado das Tres Ordens 
Militares de Cavallaria de CHRISTO, São Bento de A viz, e Sant~Iag:o da 
Espada, pela Bulia de União do Santo Padre JULIO III., dada em Ro
:f.l1a aos quatro de Janeiro do anno da Encarnação de nosso Senhor de mil 
quinhentos cincoenta e hum no seg·undo. anno do seu Pontificado; Per~ 
tencendo-me ; como Gram-Mestra prover dentro das mesm~s Ordens tu-

. do quanto parecer conveniente, não só á guarda, e observancia dos Es-
' - tatutos dellas, ~as o que for propriu ~ . .:) seu bem, e .melhoramento Espi

ritual , e Ecclesiastico ; como o praticárão os sobreditos Senhores, movi
dos da mudança, e alteração dos tem·pos , qu'e fazião necessarias essas 
Providencias; ou pelo meio dos Capitulas Geraes, ou por outros pratica
dos com muito acorde, e circumspecção: E pertencendo-rne.' igua!mente 
com0 Soberana pelas mesmas razões da m11dança, e alteração dos tem
pos auxiliar com Providencias Civís, e Temporaes o Bem, lV[elhoramen
to, e Authoridade das mesmas Ordens: Vendo que de muitofi annos a 
esta parte se tem de maneira confundido, L petturbado a Dignidade, e 
Consideração Civil, e Temporal das ditas Ordens, principalmente no 
Provimento dos Cavalleiros dellas, que a Eu não auxiliar com Providen
cias proprias , e accommodadas a tanta desordem , e relação , se chega
ria por fim ao ponto extremo de ellas não serem, nem consideradas'· nem 
estimadas, como Insígnias de honra, e de dignidade. Resolvi com o Pa
recer de muitas P'essoas das Orde.ns, do Meu Conselho, e outras muito 
Doutas, e zelosas do Serviço de ~eos, e Meu, e da Causa Pública do 
Estado, que nisto se interessa; Ordenar aos ditos RespeijDs, para Bem, 
MelhoramentGl, e Dignidad..., Civil, e Politi~a das Tres Ordens Militar~s, 
de CHRISTO, A viz, e Sant..:.Iago da Espada o seguinte. _ 

I. Sendo prática dos Senhores Reis Grans-Mestres Meus Augustos 
Predecessores -usar sómente de Venera; e Insíg-nia da Ordem da Caval
laria de Nosso Senhor JEsu CHRiSTO, como eu Mesma até ao presente 
'fen.ho praticado .: Hei por bem Usar d.'aqui· em diante distinctamente 
das Veneras, Medalhas, o.u Insígnias de tadas Tres: não havendo razão 
para que sendo Gram-Mestra das ·Tres , pareça pela Insígnia que o Sou 
sómente de hurna; devendo antes honr.ar, e preza1· a todás. E Confio_ que 
·1ssim o hão de observar 1 e guardar os Senhores Reis Grans""Mestres Meus 
Successores, pelas mesmas justas, é urgentes 1·azões sobreditas, que a 
Mim me movem, e obrigão. . _ 
. II. Outro sim Hei por bem; que o Príncipe Meu Muito Amado; e Pre
zado Filho como Herdeiro do Reino, e os que depois delle o forem, seja 
Com1~1endador Mór de todas as Tres Oxdens, em razão de ser a Dignida
de de Commendador Mór na Ordem Civil; T~mporal, e Politica primeira 
depois do Grain-Mestre; e ser à Pessoa a quem toca pelos Estatutos gover-

. nar o Mestrado por falecimento do Gram~Mestre ; como he expresso no 
Capitulo XXX. das Definições 'do Senhor Rei Dom Manoel, substancia-
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do no Capitulo XXXIV. §. 1. • da Part. I. a dos Estatutos da Ordem de 
CHRISTO. 

III. Em consequencia Hei por bem, que o Principe Comm~ndador
Mór use como tal das Veneras , e Insignias de ,.todas as Tres Ordens, 
par ser de todas Commenda<!lor'-Mór. ' 

IV. Depois do Gram-1\'Iestre, e do Commendador-Mór as Dignida
da,des , e Distincções nas Tres Ordens serão. gtadualmente os Grans-Cru
ze-s, .os Commendadores, e os Cavalleiros . 

V. Os Grans·Cruzes, que por esta Carta de Léi Sou Servida Crear, 
serão Doze ; Seis da Ordem de CHRISTO; Tres da Ordem de São Bento 
de. Aviz; e Tres da Ordem de Sant-Iago da Espa.da. 

VI. Os Infantes serão Graus-Cruzes da Ordem, ou Ordens em que 
forem Provídos, sem que se espere pela idade, nem se entenda que en
tra no número dos Doze. 

VII. A' Dignidade de Gram-Cruz ~ómente será promovida Pessoa 
por qualidade preeminente, ou por Serviços Militares, ou Políticos s~ 
faça rec.on;mendavel , e b nem~rito di'!U~: .d~vendo reservar-se ao Supre
mo ArbiLno do Grarn-Mestre o peEiH' mdividualmente, e com a maior 
circumspecção as circumstancias dos que se propozer honrar com esta 
Distincç.ão , considerand? que deixará de ser prezada logo que se facili-
tar, sem toda a prudenc1a. -
· VIII. Ninguem será promovido antes da idade de quarenta annos. 

IX. Nunca se dará senao em vida ; nem se entenderá feita Mercê de 
Gram-Cruz em mais da Vida do Provído, ainda que pelos seus Serviços 
relevantes se lhe conceda com os t~rmos mais expressos Mercê de vidas 
em todos os Bens das Ordens que tiver. 

X. N nhum será Gram-Cruz sem ser Commendador. Pelo que, sen ... 
do algum já Commendador promovido a Gram-Cruz, se conceberá a Mer
cê designando-se a Commenda que tem, ou huma das que tem, e deno ... 
minando-se por ella Gram-Cr~z da Ordem , Por exemplo Hei por bem 
elevar a F ... Duque, Marquez, Conde, Tenente-General, &c. Cotn-
mendador de ... á Dig·nidade de Gram-Cruz da Ordem de ... na dita 
Commenda. 

XI. Não tenclo pol'ém Commenda aquelle, que por qualidade, Ser~ 
viços, e merecimento se faz dig-no da honra, e lJignidade de Gram-Cruz, 
deverá juntamente fazer-se-lhe Mercê de huma Commenda, que lhe sir.
''a como de Titulo, ou Gráo para a promoção. 

XJI. A Insígnia, ou Venera de Gl·am-Cruz será mandada pelo Gram .. 
l\'festre ao Provído, acompanhada de hum a Carta Régia, que lhe servi
rá d.e Titulo. Por morte do Gram-Cruz, se restituirâ a Medalha entre
gando-se ao Secretario de Estado dos Negocies do Reino, para a apre
sentar ao Gl>am-Mestre. 

XIII.. A Insíg-nia, Venera, ou Medalha de Gram-Cruz, será a mes
ma em substancia, que por esta Carta deverâ ser a dos Commendado
res ; com a differença porém aqui declarada. 

XIV. Os Grans-Cruzes sómente á difl'erença dos Commendadores, po
derão t.razer a Medalha.pendente em banda lancada do hombro direito 
ao lado esquerdo sobre o vestido. A banda dever~ ser da côr distinctiva. 
da Ordem em que cada hum for Gram~Cruz . 

XV. Poderá com tudo o Gram-Cruz usualmente deixar de trazer a 
Medalha em banda sobre o vestido: Substituindo-lhe nesse caso a fita 
sem 

1
1\f(edalha por baix;> do vestido, e sobre a veste ~ança~a do hombro 

ao lado, como se pratica em outras. Ordens. Devera porem neste caso 
Aaaa 

f 
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,.u~ar .qo_.djsti dÍV.9' 51a Ordgn. ' <?U •. ~~1 lVJ edaJh,q, -pendente ~o r~~cqç,o - , 0\l 
do vestJdo, ou na chapa, que devera sempre trazer em publico. , 

,XV~. Os Grai:J.s -Cru_ze~ tep'lq ,s.~~ pre: prefer.encia a(,:}S CQmmendado-
re~, a,-rq.dÇJ. qqe e,stii§p§.eJa0 mals a:ntJg0s J1a Ordem . - J • 

·XVII. Além das prerogatlvàs, e hçmrt_a$, que como Gran~:;·C;rmws lpe . 
J icap pel·tencen4o: Sou S~·vida ,. q~.je se)hes dê TrataJn~nto de ~:xcel~ 
Jenciá, ql!a.np9 por _outro Titulo }!te, nãQ pe.r:t~nça: bem entendidp, qtlil 
aúenta a qualidade, graduação, m,ereç~nJento;;, e serviços, q11e c}ev..!~:lD
verificar-~-e np ProvídG i será muito raro que estas cipcumstaneias copçor~ 
l ãa en1 P.(:lssoa, que não tenha _já por outro Titulo o dito 'frÇJ.tq.mento .J 

XVIII. Querendo cGJnscrv p.L" na Memor,ia as antigas :OigQidaqes d..a§ 
Ordens qila<:;s er~o depois- d.o Oommenqador-Mór o Clav~üro _, e· o' Alf~res : 
.Ord.Ej:q,o ÇI!lFl dp~ Grans-ClJJ~eE) hum seja o C~?-veiro, e qut.ro o 4-lferes ~ 
e que como taes tenhão, cada hum .preferenc1a aos outrq§l (}rans-Cruze~ .. 

XIX. ~nü;e as Dignid<tqes , e Grans-Cruzes h~v.~ndo conçorr©pçia, 
se observará a orçlem seguinte. 0 pram-Cruz CJ;:n; ~iro, e depois deU~ o 
_Gram-Cruz Alf~res , terà;o preferem~ia ao~s outros G-rans-Çruzes , e a p}'e
fer encia ~lestes será reg-ulada pela . nbguidé!cle da .sua creação. 

XX. Todos os Grans-Cruz~s da Ordem d.e CHRISTO, pre_çed~rão em 
.concur§o ~os de Aviz, e este~. aos de Sap.t-Iago : entende:g.d.,o-se q!l~ es
ta precedencia he ordenada eni beneficio da regularidade, e ordem, sem 
que della se possa cuncluir, nem_pertender, que os Gra:p.s_;,:Cruzes d~ Sant~ 
lag·o são inferiores aos de CHRISTO. ' · 

XX:I. Os Commendadores das Tres Ordens, concorreNdo como taes, 
preceqerão se,m divisão de ordem, segundo a anbguiçla,de de Commeu
dadores .• 
. XXII . Os Commendacl:ores serão os mesmo~ que até agora, devendo 
_çlistjngtür-se dos Grans'-Cruzes sómente em não poderem trazer q. V ene-: 
ra, ou Medálb'a em banda, mas sómente ou pendente do vestido, ou ao 
pescoço. Porém tanto os Grans-Cruzes, como os Çommendadores deve
rão trazer sempre em público a chapa, ou sobreposto bQr<,iapo sobre o 
v~ti~. · 

XXIÜ. As Medalhas, ou Veneras dos Grans-Cruzes, ou dos Com
~n cncl~dores deverão 'ser differentes ·:dos CavaHeiros, da I'llaneira seguinte. 

XXIV. Propondo-me astabelecer, e deixar á Posteridade hum Monu
men~o de Minha particular Devoção ,ao Santíssimo Coração de JESUS, 
trazendo a 1\'I emoria, que o Senh~:n· Rei Dom Sebastião para demonstra
~ão da Sua ao Santo do seu Nome, tinha resoluto ornar a Ordem d.e 
C I-misTo com a Insjgnia de huma sé ia atravessada sobre a Cruz. Hei por 
bem , que os Gran~-Cruzes , os Commenqadores das Tres Ordens, e ne
!1huns outros Cavalleiros trag:lo para se distinguirem sobr~ a Cruz das 
suüs Veneras hum Coraç-ão i e g_ue tambem o tragão na chapa, ou sobre-

, posto bordado no vestido. ' 
XXV. Tanto os Gra~s-Cruzes, como os Cornmendadores, que esti

verem na Corte no dia do Coracão de JESUS assistirão · á Festividade . - ' 
que se faz na Igreja do Santissimo Coracão de JESUS do Convento da 
Esirella. • 

XXVI . Da mesma sorte que os Grans-Cruzes , e Commendadores d-e 
c~da huma das Ordens devem assistir á F estividade do seu Orago, co
mo está mandado nos .Estatutos das mesmas Ordens. 

XXVII. Os Cavalleiros das Tres Ord.ens guardarã0 en1 tudo na ob
servancia, In,signias, e Veneras o mesmo que até agora. 

XXVIU. Quanto pqrém á ÇreÇtç~o, e Provim.euto delles, para des ... 
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terrar confusões , e restituir quanto for possive1 éstas cousas á melhor or ... 
dem que deve haver: Ordeno o seguinte em Regra. 

XXIX. Que a Ordem de São Bento de AiViz seja destinada para pre .. 
miar, e ornar o Corpo Militar, de sorte que despachando""se os Servi~ 
ços Militares, PoliLicos; ou Civís, em beneficio de Militar, que sirva no 
Exercito de Terra, ou Mar, deverá ser o Despacho em lugar de outro 
co,mo até agora com Habito de São Bento de Aviz. Tendo-se entendido 
qu6 para este effeito se não devem c.onsidermr do Corpo Militar os Offi ... 
ciaes dos Auxiliares, que não servirem em tempo de Guerra. 

XXX. Em 1attençao ao Corpo Militar , e aos Serviços Militares : Hei 
por bem dispensar a todos os do Corpo Militar, a quem for Servida pre
miar com o Habito de A viz , de todas, e quaesquer Inquirições, e Ha
bilitações, que até agora se requerião pelos Estatutos, que nesta parte 
Hei por revogâdos, 

LUI. Outro sim em Regra, os Despachos em beneficio de Pessoa 
que sirva na lVIag~stra_,tur.a até. o lugar, de Des~m bargador dos Aggt·avos 
da Casa da Supphcaçao mclusnre, f,f'ra o Habito de Sant-"Iago. 

XXXII. Além dos Mag·istradoS'~ serão premiados com esta Ordem 
outros Serviços, que parecerem dignos della, segundo a qualidade, e 
importancia das Pessoas, dos Empregos, e dos Serviços . 

LXXIII. Os maiores Póstos, e Cargos Politico~, Militares, e Civís 7 
serão ornados havendo Serviços, ·_com o Habito da Ordem de CHRISTO. 

XXXIV. Bem entendido, que a Qualidade das Pessoas, e dos Ser
viços Despachados, e outras particulares circumstancias, que occorrão, 
deverão fazer excepção, e alterar esta regra. . 

X-XXV. Os Cavalleiros das Tres Ordens , não poderão u::;ar do dis .. 
tincti v o do Coração, sómente · apropriiJ.do ás Medalhas dos Grans-Cruzes, 
e Comrnendad~res . · \ . . . · 

XXXV I. Estabeleço que d'aqUI em d1ante se não pertenda Mercê de 
Habito das Ordens com Faculdade de renunciar indifini Lamente: Tenho 
entendido, e resolv.to abolir estas r~núncias, como destructivas da de~ 
cencia, e dignidade das Ordens : E sómente será permitticlo impetrar o 
Despacho pata certa, e determinada Pessoa, de cuja qualidade, e cir
cumstancias se tome exacto conhecimento 7 antes de se deferir ao Impe~ 
trante. 

XXXVII. Declaro que he incontestavel o Pode!'; e Authoridade, do 
Gram-Mestre para conferir a Dignidade Cle Gram-Cruz ao Commendador, 
ou Cavalleiro de outra Ordem, fazendo passar por exemplo hum Caval
leiro da Ordem de A viz a Gram-Cruz da Ordem de CHRISTO. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço, Meza da 
Consciencia, e Ordens ; Presidente do Meu Real Erario , Reg·edor 
da Casa da Supplicação ; Conselhos da Minha Real Fazenda , e do 
Ultramar; Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Nave
gaçao destes Reinos , e seus Domínios ; Governador da Relação , e Casa 
do Porto, ou quem seu lugar servir, e a todos os Vice-Reis ; Capitães 
Generaes; Governadores do Reino, e Domínios Ultramarinos; Des~m
bargadores , Corregedores , Provedores , Ouvidores , Juizes, e mais O.ffi
ciaes, a quem o conhecimento desta Carta de Lei pertença, e haja de 
pertencer'· 9-u.e a cumprão, guardení 1 !_J.ajão de cumprir,; e .guardar tão 
mteira, e mvwlavelmente, como nella se contém, sem duvida, ou em
ba;go algum qualquer que elle seja. E ao Doutor José Ricalde Pereira 
de Castro , do Meu Conselho, Meu Desembargador do Paço, e Chan
celler Mór destes Reinos, Ordeno, que a faça publicar na Chancella-:. 

Aaaa ~ 
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ria, passar pOl' ella, ê Registar nos Livros de1la a que tocar, rem etten
do os Exemplares della impressos debaixo do Meu Sello, e seu Signal a 
iodos os Lugares; e Estações, a que se costumão remetter semelhantes 
Cartas de Lei; e guardando-se o Original desta no Meu Real Ar.chiv0 

daTorre doTombo. Dada noPalacio deLisboa em 19 deJunho de 1789. 
( 1) = Com a Assignatura da Raínha, Com Guarda, e a do Ministro. 

·Publicada na Cltancellaria llfór da Corte, e Reino , 
no Livro das Lás, a fol. 14 L , e Üftpr. na Im
pressão Regia. 

(1) Vid. o Decreto de ~O de Julho, e Alvará de lõ de Setembro deste anno, e o 
de 10 de Junho de 1796. 
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I 

Desenhos dos Habi tos, ou Veneras, e das chapas, ou sobrepos
tos, que devem usar os; Grans-Cruzes , e Commendadores ,, sem outra 
differença do que, usarem os de Aviz, e de Sant-Iago das Cruzes , .. e 
côres dellas , que lhes pertencem, no lugar em que se põe aqui a de 
Christo: estampados na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo junta
mente com o Alvará de i9 de Junho de 1789, e Decreto d!e ~o de Ju. 
lho do mesmo anno. 
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*-*t.o->*--* 

DONA MARIA por graça de D~os Rainha de Portugal, e dos AI· . 
garves, d'quém, e d''além mar, em Africa Senhora de Guiné, e da 
Conquista, Navegação, e Commerciq da Ethiopia, Arabia, Persia , e 
da In dia, &c. Faço saber aos que esta Minha Carta virem : Que man
dando vêr, e examinar por Miuistros do Meu Conselho a Instituição da 
Casa do Infantado, feita pelo Senhor ·Rei Dom João o IV., Meu Tres
avô, por Carta de onze de Agosto 1 de mil seiscentos cincoenta e qua
tro, ampliada pelo Senhor Rei Dom Pedro, Meu Bisavô, em Testamen
to por Elle feito, em dezenove- de Setembro de mil setecentos e quatro; 
para que me informassem se a dita Instituição no Estado presente, em 
que se acha a Successão da sobredita Casa, necessita de mais alguiilas 
Declarações, que evitem qualquer dúvida; que se possa suscitar de fu-: 
turo; Fui com effeito informada, pelos ditos Ministros, depois do mais 
serio, e circunspecto exame; Que sendo indubitavel, que a di.ta Casa 
fôra instituída para segurar, e a.ffiançar dentro no Reino, a Successão 
da Minha Re'al CoréJCt, e ao mesmo fim. conformes ás Recommendaçõe13 
feitas no referido Testamento.= Que a dit.a Casa nunca se pudesse unir, 
nem incorporar na mesma Corôa. :::: E que os Senhores Reis Successores 
della procurassem casar suas Filhas com os Administradores da sobre
dita Cas~, para 'que conservada sempre no maior Expleodor, pudesse 
encher dignamente os públicos fins, para que fôra insli tu ida • Que · cons
tituindo a sua Instituição o objecto mais importante, e mais interressan
te, não podia ler-se sem admiração, que pelas rnaximas, e principias 
do mesmo dii"eito se não regulassem as ampliações feitas no dito Testa
mento, mais proprias para fomentarem litígios, que para evitallos, como . 
tinha sido o que se moveo entre (.. Infante Dom Pedro, Meu muito Pre
zado Tio, e Marido, e o Infante Doru -Antonio, seu Tio' que veio ul.;. 
timamente a determinar-se a favor do wesmo Infante Dom Pedro, por 
se verificarem sómente n- sua Pessoa nas circumstanc1as, em que se 
achava, os públicos Fios por que a d.ta Casa fôra estabelecida, corno 
felizmente demonstrou a experiencia; e que finalmente no Estado aciual 
em que se acha a Successão da sobredita Casa, pedia a pública necessi~ 
dade, e utilidade destes Meus Reinos ·, que Eu no mesmo Espírito dos 
púb licos fios da SU :4 Instituição, fôsse Servida fazer-lhe as indispensaveis 
Declarações, de CJUe depende , para que mais não entre em dúvida o 
Direito da Successão: Principiando por abolir da Instituição a exclusiva, 
que nel la tiverão as Filhas maÍJ velhas dos Administradores na falta dos 
Filh.os Varões, por ser a dita exclusiva;sobre irregula~issima, atécon
trana á mesma Jurisprudencia pública, que regulou a Successão destes 
Reinos; e ?estructiva do fim, porque a dita Casa foi estabelecida, po
dendo continuar a Successão della nas Filhas, mais velhas, casando cmn 
pessoas dignas de hum tão alto Consorcio; e na fórma da Constituição 
fund_amental: Sendo Eu tambem outro sim Servida declarar o que só pó~ 
de, e deve comprehender-se na ultima, e ~ubsidiaria vocação ~scrita no 
fim do Testamento do dito Senhor Rei Dom Pedro II., Meu B1savô. 

E tomando em consideração tudo o ponderado, expendido pelos 
sobreditos Miuistros com que Houve por bem conformar-me: Qu.erendo 
dar mais huina prova ao Príncipe Dom João, -lVIeu muito Amado, e Pre~. 
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~ado Filho; do ·meu Maternal am0r; para que a d1ta Casa do Infantado, 
em que suceedeo em quanto Infante, se conserve perpetuamente nl} sua 
legitima descendencia com o mesmo e.splencdor, com que foi estabelecida, 
e tem sid"o continuada, S0M Servida, de acordo oom o mesmo Prin.cipe, 
declarar, e determinar o seguinte , a·· respeito da ordem da Sucoessão 
desta Casa, e Estado · do Infantado. , • 

O Príncipe Dom João, Meu Filho , ha de reter, e conservar a 
Aíf\pinistração da. Casa do Infantado, -em <qUe succedeo como hlfante, 
~ devGlve(')qo .se-lhe a Successão da Co1·ôa l ba de pa.ssar a Casa para ? 
Infa·nte setJ F1·lho segundo, que Deos ha de ser servJdo dar-lhe, quando 
~hegnr á idade legal de a pt)der acl·minisLar, conserv.ando-a int€rinamen· 
te em Administração s~>parada. 

NS~- mesma esperan.ça de que Oeos Nosso Senhor lhe clará Fil.hos, 
procuráitá o m·esmo Pri.ocipe, ou antes, ou depois de se lhe devolver a 
Succes~ão destes R~ine)S, casai a Segun~o com Pessoa digna de ser sua 
Espoza, poiiqtJe nellP.. e na sua legi tirna Descendencia se ha de conser
l'ar a Successào da dita Casa, e affiançar a da Corôa. 

Se @ Pr.iocipe não tiver- mais ql!le hum Filho , co.nservará este a 
Casa em Administração, sem a unir, nem a incorporar na Corôa, até 
ter Filho S~gundo, ou na falta deste, Filha, para quem ella passe ·, eles-. 
tinando-se-lhe Esposo da mesma dignidade, e conforme á Cogstitui·~ào 
em quem se perpetue a Successão da dita Casa: Se porém o mesmo Prin~ 
eipe Dom Juâo, além do Filhp,-Plitnogeniü>, tiver Fi lh{ls, passarú para 
a mais Velha a Successão da dita Casa, com a sobredita clauzula. 

No caso que o Principe Dom João tenha sómente Filhas , passa
rá para a segunda a( Adminjstração da dita Casa na sobredit:-~ fórma: E 
para estes fins, Hei p.or abolida a exclusiva das Infantas, Havendo-a 
por não escrita como opposta as Leis naturaes, e do. sangue, e incom• 
pativel com a perpetuidade da dita Casa, e dos fins porqúe foi fundada. 

Se o Filho segundo clo Príncipe, Meu Filho, ou algum seu Des
cendente, Succeder na Corôa, passa!'á da mesma fórma a Casa para o 
Fi lho segundo, fi]Ue tiver, e na falta delle para a Fi lha immediata : E 
esta ordem de succeder, Hei por declarada, e repelida perpetuamente 
em todos os Arlmi nistradores da dita Casa , que succederem na Corôa. 
E para que esta Minha Declara~ão relativa a Admissão das Filhas dos 1 

Administradores á Successão da dita Casa na falta dos Filhos Varões, 
não obste a disposição da Lei Mental, Sou Servida de rogalla como se 
de lia, e de todas as suas palavras aqui fi?esse expressa, e especifica 
menç;'lo, ficando aliás sempre em seu vigor; Havendo lambem por coo-

.firmadas as dispensas na dita Lei; que par;;\ os casos acima indicados fa
rão concedidas no referido Testamento do Senhor Dom Pedro Il. , Meu 
Bisavô, que Quero fiquem em seu vigor; e sendo necessario as Conce
go de novo, usando do Meu Real Poder, Pleno, e Supremo. 

Porque não he da Minha Real Intenção prejudicar qualquer Di
reito, que possa result·ar da Instituição aos Filhos naturaes. que proce
dem do dito Senhor Rei Dom Pedro li. , Meu Bisavô: Declaro sómente 
que a vocação que Elles tem no fim do seu Testamento, depois de ex
tinctas as Linhas dos seus Filhos legitimas, hãp póde, nem deve com
prehender mais que os Bens Patrimonia~s da dita . Casa, e não os da Mi
nha Real Corôa, segundo as Ordenações della, que a seu respeito não 
fotão revogadas. · ' 

Finalmente ficará perpetuamente estabelecido por principio, rna
:xima, e regra para a Successão desta Casa e Estado, que sendo como 
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he a Fí·ança "da Successão da Gorôa, só para ella serão babeis aqueHes, 
que reJa Cunslitui·Ção Fundamental do Reino o forem para a mesma Co
rôa; e coosequentemen.te ficrorá estabelecid@, que para ·a; Successão d'a 
Casa, nos casos oocorllentes, ' Se enlendão serem precisas as dispensas na 
tltta Constituição Fundamental, que se j udgão • necessarias para a Sue-
cessão da Corôa. 1 • , ' · 1 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente 
rlo Meu Real Erario; Regedor da Casa da ~uppljcação; Conselheiros' da 
Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Meza da Coosciencia, e Ordens; 
Junta dos Tres Estados; Senado da Camera; Governador da Relação, 
e Casa do Porto, ou qu.ern seu Lugrur servir; e ·a todos os Vice-Reis; 
Capitães Generaes; Governadores do Reino, e Domínios Ultramarinos; 
Desembargadores, Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, e mais 
Officiaes, a quem o conhecimento desta Carta de lnstitui~ão, Declara ; 
ção, e Direcção Constitucional pet•ténceu, e a t®dos os Me'u's Vassa·llos 
a cumprão e guardem, e fação inteiramente guardar comorne1·Ja se cpn
tém, nãoobsta·Jtes quaesqnec Leis. 'Ordenações, e Regimentos contra
rios, que todos e todas para este etfeito Hei por dérogados, como se de 
todos e cada hum delles fizesse .especial , •e expr~ssa menção, ficando 
aliás em seu vig·or. E ao Doutor José Ri·calde Pereira de Castro, cio Meu 
Conselho, Meu Dese1nbargaJor do Paço, e Chanceller Mór destes Rei
nos, Ordeno que a fa~a publicar na Chancellaria, passar por ~lia, e re
gistar nos Livros delta a qV~e tocar, remetlendo os Exemplares aella itn-1 
pressos debaixo do Meu Sello, e seu Signal 1 a toclos os Lugares, e Es.; 
tações a que se costurnão rem.etter semelhantes Cartas, e guard'hndo-se 
o Original na Junta da Casa do Infantado. Dada no Palacio de Lisboa; 
aos 24 do lVlez de Junho: Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu 
Christo de :1789. :=: Com a Assignaíura da Rainha, e a do Ministro. 

\ ' > 

Re_qist. na Secretaria de Estado dos Ne_qocios do Rei
no no Livro VII. das Cartas, Alvarás, e Patentes., 
e impr. na O.fficina de Antonio Rodrig71es Galhardo. 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que ha~· 
venfJo~se questionado por muitas vezes, se nas Mercês genericamente 
concebidas de vida; ou vidas nos bens da Corôa se devia ; ou não enten
der comprebendida a Mercê do Titulo, que houvesse na Casa, a quem 
a Mercê fôsse concedida; e havendo•se decidi elo essa questão com varie
dade nos votos; e nas mesmas resoluções; para pôr fim a estas questões, 
e para que mais. não venha em dúvida: Hei por bem declarar, que á 
maneira, e com maior razão do que se decidio nos Padroados, que se 
não . entendem cornprehendidos nas Mercês, sem que delles se faça men
.:tão expressa; da mesma sorte, em razão da maior prerogativa do Titu
lo, se não entenda daqui em diante, que os Titulas de Ba rão, Viscon
t1e, Conde, Marquez, ou Duque são comprehendidos nas Mercês gene~ 
ricas de vidas nos bens da Corôa, por mais exubera-ntes que sejão as clau
sulas, com que fo1·ão concebidas ; mas que sómente se entendão feitas 
Mercês desses Títulos, quando dístinctamente assim se disser, e decla
l'é\r. 
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Pelo que: Mando á Meza ~o Meu Desembargo dô Paço; Presí
dente do Meu Real Erario; Reg·edor da Casa da Supplicação; Canse:.. 
lhos ô.a ~inha Real Fazenda, e Ultramar ; Governador da Relação , e 
Casa do Porto; ou qu.em seu lugar servÜ'; e a lodos os Desembargado-. 
res, Correg·edores, Provedores, Ouvidores; Juizes, e mais Olliciaes, a 
quem o conhecimento deste Alvarã pertença, e haja de pertencer, que 
o cumprão, guardem , hajão de cumprir, e g·uardar tão inteira, e invio
lavelmente, como nelle se contém, sem dúv-ida, ou embargo algum qual
quer que elle seja. E ao Doutor José Ricalde Pereira de Castro, do Meu 
Conselho, Desembargador do Paço, e Chanceller Mór do Reino, Ordeno 
que o faça publicar na Chancellaria, e registar em todos os lugares , em 
que se custumão registar semelhantes Alvarás : E o Original se mandará 
para o Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Lis
boa em 4 de Julho 17 89. = Com a Assignatura da Rainha com Guarda, 
e a do Ministro. 

Regút. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Liv. III. que serve de Registo das Cartas , Alva
r~s, e Patentes afol. 208 ,. e impr. na Impressâo R? 
BW· 

EU A RAINHA Faço sélber aos que este Alv.ará virem: >Que sendo,. 
me presente, que hum Alvará de vinte e oito de Agosto de mil quinhen
tos sessenta e quaLro, que fixou n termo de dous mezes aos Comprado.:. 
res dos Vinhos do Territorio de Lisboa para apresentarem Certidão do 
Almoxarife, e Olliciaes da Casa da Siza dos Vinhos, pela qual fizessem 
€onstar nos lugares das compras, que;) tinhão ahí pago a Siza, e que os 
embarcárão para fóra do Reino, a fim de se llvrarem d~1. outra Siza; que 
deverião pa.g·ar nos ditos lugares: Esse Alvará antiquado por impratica-'
vel, e prejudic:.al á reputação do g-enero, e bem do cornmercio, só ser
via, por não te1' sido expressamente revogado, ou de pretexto aos Sizei-'
ros para pactearem avenças com os Compradores, ou de promoverem, 
para maior oppressào do comrnercio, a sua observancia, depois de estar 
ant.iquado : Sou Servida declarar, que do dito Alvará se não devia fazer 
uso , tendo-o o costume legitimo, a necessidade, e utilidade do commer
cio ha muito tempo antiquado quanto ao termo de dous mezes, nelle pre
fixo' para a appresentação da Certidão da Siza, e exportação: E Orde
no, para mais não vir em dúvida, que d'aqui em diante, em lugar dos 
dous rnezes , hajão os Compradóres o termo de dous annos para appresen
tarem nos lugares das compras a dita Certidão: E este se cumprirá, se1r 
etn•bargo de quaesquei· disposições contrarias. . 

Pelo que: Mando á Meza do Desernbai·go do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Conselho da 
Minha Real Fazenda, Real Junta do Commercio, AgTicultura, Fabricas, 
e NavegaÇão destes Reinos , e seus Domínios ; Real Meza da Commissão 
Geral sobre o Exame, e Censura dos Livros; e a todos os Desembarga-
dores, Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, e DJais Officiaes, 
a quem o conhecimento deste Alvará pertença, o cumprão, e guardem, 
como nelle se contém. E ao Doutor José Ricalde Pereira de Castro ·, do 

Bbbb I 



562 1789 

.Meu ·con-selho:; Desembargador do Paço, ê Chanceller M6r do ·Reino; 
Ordeno, que o faça publicar na Chance11aria, e registar eln todos os Iu
.g·ares, em que se. costumão registar s~melha:ntes Alvarás, e o Original 
.se mandará para o M~u Real Archivo da Torre rlo Tombo. · Dado no Pa
Jacio de Lisboa e1n :4 de Julho de 1789. =Corri a Assignatura da Rai-
_nha com. Guarda, e a do Ministro. · 

Regt'st. na Secretaria de Estado dos Negocias d~ Reino 
no Liv. VI~. que serve de Registo de Cartas , Alva~ 
rás, e Patentes afaZ. 209. , , e impr. na Impressão 
Rlgia. 

SENDO presente ~o ~Tribunal do ~en~do da Camara, o escandalo , e a 
relaxação com que se tem abusado das Lejs Municipaes, que acautelào 

. ·a criação dos Porcos dentro desta Capital·, pelo gravíssimo damno, que 
disso provém á saude· pública dos Fieis Vassallos de Sua Jy.Iagestade ;. ten
do-se dado tão saudaveis Providenti'as sobre esta matel'ia -; as quaes sen
do esquecidas, vagão diariamente pelas ruas muitos ~orcas, sem que seus 
donos ao menos tenhão temor das penas·, q"Je lhes são comminadas: Par~ 
que este damno de huma vez se dissipe: Ordena o mesmo Tribunal, que 
nenhuma pessoa, ainda dentro . de sua propria casa, possa criar Porcos ; 
e todos qu<e ·se acharem pelas ruas desta Cidade, sejão appreliendidos 
p<n· qualquer pessoa do Povo, em seu beneficio, e levados a huma das 

·.Casas de Almotaceria, aonde averiguando~se quem seja seu dono, será 
' úremissivelmente prezo por tempo de trinta djas, e pagará quatro mil 

réis de condt(nmação, metade para a Cidade, ~ a outra para o Accusa-
dor, além do Porco , ou Porcas quf' apprehender ! os Officiaes de J usti- . 
ça, Zeladores, e mais Officiaes d' AJmot.aceria, poderão fazer as mesmas 
apprehensões, o que muito se lhes 'reo.or1menda. ' 

E para que chegue á noticia de todos, se affixarão 3ditaes nos lu
gares públicos desta Cidade; concedendo o mesmo Tribunal vinte dias 
para a extinção .dos ditos Porcos, depois dos quaes serão postas em ob
servancia. as referidas penas. Lisboa 9 de Julho de 178~). = lVIanoel Re-
.belio Palhares. . · 

lrnpr. na Impressã-o Silviana. 

I (' I 

' N .Ão sendo praticavel, que a Carta de Lei de dezenove de Junho do 
.presente armo, sobre a Reformacao· das 'fres Ordens Militares, de Nos
so Senhqr 'JESU CHRISTO, de. São Bento de Aviz, e de Sant-Iago da 
Espa'da, possa ter execução immediatamente, que for publicada, em ra, 
zão 'de faltarem aos. Grans-Cruzes, e Commendadores as Veneras, e In
sígnias' de aue segu1Ido a Carta devem usar : por isso' e para lhes dar 
o espaço de ,.. .;li:lpo necessario' e tambem por outros justos motivos quy 
Tenho presentes : Sou Servida Ordenar, que a düa Carta não pr.inci pie 
a ter execução antes do mez de Nov.embro -, e no diaque Eu ho~+ver por 

' ' 

\ 
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bem ensinuar : E para vir á noticia de todos, Ordeno que este com a di .. 
ta Carta se publique na Chancellaria Mór do Reino: e que no fim della 
se impri~a. Palacio de Lisboa em ~o de Julho de 1789. =Com a Ru-· 
\brica de 'Sua Magestade. 

PubHcado no dia supra, e Registado a fol. 14 6 , da 
mesmo Livro em que foi registada a Carta de Lei; 
com a mesma , e impr. na Impressão de Antonio 
Rodrigues Galhardo. 

*""""'--*'-c>*--* 
. SENDo-ME presente, que depois que a Administração da. Real Fabrica. 

das S~das, e <?bras das Aguas livres, se acha encarregada em conse
quenma da extmcçào da Junta das Fabricas do Reino, a huma Direcçào 
separada do Corpo da Real Junta do 'Jommercio, Agricultura, Fab.ricas; 
e ~avegaçào destes Reinos~ e com a subordinação .a ella, se tem en"
trado em justa, e prudente dúvida sobre o lugar proprio, e sobre o nú
mero dos Jui~es, para se decidirem as Causas que respeitão ás Aguas 
livres, e ao~ mteressados nellas; e especialmente aquellas que havendo 
sido sentenciadas com intervenção da sobredita Junta extincta, se achão 
ainda pendentes por Embargos: Sou Servida Ordenar, que do mesmo 
modo que observão os Ministros Togados da Real Junta do Commercio 
em cumprimento das Minhas Leis, indo sentenciar na Casa da Suppli:
.caçào as Caus~s, que são C::.a sua competencia; semelhantemente o haja 
de praticar o lVIinistro, que tenho nomeado para Relator das Causas de 
Aguas livres, em lugar do Superintendente dellas, que se acha abolido! 
E por quanto pelo Real Decreto de dezenove de Dezembro de miJ sete-
centos setenta e dous se dete1·minou, que sendo estes Processos tratados 
breve e summariamente em huma sÓ' instancia, fossem a final sentencia
dos verbal; e mercantilmente, ~endo 'Juizes Adjuntos, o Conservador 
Geral do Commercio, o Juiz dc3 Falidos, e o Superintendente Geral dos 
Contrabandos: Ordeno que nas Causas em que os sobr~ditos Ministros 
tiverem já contrahido certeza p~las primeiras Sentenças, fiquem conti
nuando a serem os Juizes dellas, até á sua final e ultima decisão l E em 
quanto ás Causas que ainda se achão sem nellas se haverem proferido as 
p~·imeiras Sentenças ;, excitando a observancia do mencionado Decreto de 
dezenove de Dezembro de mil setecentos setenta e dous, e ao fim de 
mais se facilitarem as D~cisões das mes.I;nas Causas, que no Gráo de Re .. 
vista se dilatarião, muito mais pela multiplicidade superflua de Juizes: 
Ordeno, que logo que as referidas CausÇts se aoharem com todas as con-. 
testações, e provas necessarias nos · dito~ termos breves, e summarios, se 
continue vista dellas ao Desembarg·ador Fiscal da Real Junta do Com
lDercio; e que na occasião de serem sentenciadas, o sejão com assisten
cia delle, e sejão nellas Juizes Adjuntos, o Superintendente Geral dos 
Contrabandos, e o Juiz das Fabricas; na falta, ou impedimento de ca
da hum dos quaes, o será então o Conservador Geral do ·Commercio, pa
ra quesejào sómente tres osJuizes naconformidade doque para as ma.io
res Causas Civei·s, se acha disposto nas Minhas Ordenações: Havendo 
porém discrépancia nos Votos dos Juizes Adjuntos assima nomeados, se
I'á quarto Juiz o dito Conservador G~ral do Commercio; e nos casos de 
se achar este, ou Ímpedido, . ou substituindo a alguns dos otltros Adjun-

. Bbbb ~ -
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tos, o Reg·edor da Casa da Supplicação , lhe nomeará outro , ou ou~ 
tros, segundo o que a occorrencia dos casos o pedir : E porque póde 
acontecer, que as ditas Causas, ou se impliquem, ou versent sobre ajus-. 
tamentos de Conta~, ou a!g.uns Pontos meramente merc<;tntís, ·e se faça 
necessario aos refendos Jt:nzes que a Real Junta do Commercio lhes mi
nistre o. ' lilue a respeito de taes ajustamentos de Contas, e Pontos mer· 
dantís for cmweniente á Decisão das mesmas Causas; o Juiz Relator del
las o fará saber p6r· A,viso seu ao Deputado S'ecretJ.rio dp. me'sma F :ai 
Junta para por elle lhe ser remettido o que na Secretaria della se achar, 
que convem áquellas Decisões e Causas . Para todos os casos em que o 
Juiz Relato1·, m~ os se.as Adjuntos , se acharem em pedidos por algum 
tempo, o mesmo· Regedor lhes nomea-rá substitutos; e na confon'nidade 
do Alvará· de sete de Janeiro de mil setecentos cincoenta, lhes fai·á es
portular os Feitos desta commissào: O que tudo assim se cumprirá, sem 
embargo de quaesquer Leis, e D.isposições que sejao em contrario. O 
Conde Regedor da Casa da Su·pplica:ção o tenha assim entendido, e facía 
executar nesta conformidade. Palaá--. de Lisboa em 7 de Agosto de 1789. 
= Com a Rubríca da Rainha Nossa Senhora. · 

Na Supplicaçáo no Livro \Õ2," a fol. 129. 

EU A ,RAINHA Faço saber aos que este Alvará de Declaração toín 
força de LtJ. virem: Que tendo t·esoluto na Carta de Lei de dezenove de 
Junho deste anno, cuja execução Deferi pelo Decreto de vinte de Julho 
para o mez de Novembro, .ou para ·o dia que Eu f0sse Servida ensinuar: 
Que entre os Grans-Cruzes das Tres differentes Ordens de CHRISTO, A
v]z, e Sant-Iago. novamente creados se considerasse huma tal igualdade, 
que os de huma Ordem se não pu(1essem entender inferiores) .ou supe
riores aos . da outra: e Tendo outro SJIP resoluto suscitar as antigas Di
g-nidades das ditas Ordens como Clavei··o, e Alferes, anexando-as aos 
ditos Grans-Cruzes : Sou S0rvida com o mesmo espil'Íto ;. '-'- fim declarar , 
e fixar as ditas. resoluções, para que dif.:tincta, e precisamente tenhào a 
sua devida execução no tempo, e dia que Eu ensinuar, na maneira se
guinte: Hei por bem Declarar, .e Ordenar, que entre todos os Doze 
Grans-Cruzes, que Fui Servida crear, pela referida Cartá de Lei, haja 
huma perfeita igualdade, sem differença de Ordem, isto he, ou sejã.o de 
Sant-Iago, ou de ÜHRISTO, ou de AviLJ, e s~jão, ou não sejão decorados 
com as Dignidades de Claveiro, ou de AJfel'es :_ D,evendo-se entender, 
que nos Actos, e Festividades; ~m que conconerym todos como Grans-

. Cruzes não ha de haver outra p1: "'oedencia, que não~ seja a da Corte; ob,.. 
.:Jervando-se entre todos os diL .. ,:; Grans-Cn1zes das diiferentes Ordens a , 
regularidade, e etiqueta, que na Minha Corte em So'lemnidade se guar
da, e deve guardar. Nos Actos porém, e Festividades, em que reíJI'e
sente cada huma das Tres Ordens singu.laumente, sem concurso necessa
rio das outnas, devetá ser a ordem preceder a todos o Giiam-Cruz Cla
veiro, e depois delle o Alferes, seguindo~se os Grans-Cl'uzes, ou Gram
Cruz, aos quaes precederão as ditas Dignidades, posto que sejão mais 
modern'as na Creaçào; gual'dando~se nestes casos a regularidade estabe
lecida nos Estatutos de cada huma d:as Ordens a respeito das Dignida~ 
cles dellas, e não a etiqueta, e oi'dem da_ Minha <Jorte. 
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Pelo que: Mando á Mezll do DesE>mbargo do Paço; Meza da Cons"' 
ciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario ·; Regedor da Casa da 
Supplicação; Conselho da Minha Real Fazenda, e do Olt~amar; Real 
Junta do Comercio, Agricultura, Fabrica.s, e Navegação destes Heinos,. 
e seus Duminius; Governador da Rt·lação, e Cusa do Porto, ou quem 
seu lugar servir; e a todos os Vice- Reis, Capitães-Generaes, Governa
dores do Reino, e Dhminios Ultramarinos; Des.embargadores, Correge
dor'3s, Provedores, Ou vi dores, Juizes, e mais Officiaes a quem o co
Ilhecim ento deste Alva.rá com força de L'ei pertença, e haja de perten
cer, que o cum pdu, guardem, hajão de cumprir; e guardar tão intei
ra, e inviolavdmenle, cumo nelle se contém, sem · dúvida , ou embargo 
algum qualquer que elle seja. E ao Doutor José Ricalde Pereira de Cas
tro, do Meu Consf'JIJ~), Meu Desembargador do Paço, e Chanceller Mór' 
destes Reinos, Ordf'no que o faça publicar na Chancf'llaria, passar por 
ella, e registar nos Livros della a que tocar, remettendo os Exemplares 
delle impressos debaixo do Meu Sallo, e seu signal a todos os Lugares, 
e Estações, a qu e se costumão remctter semelhantes Afvarás, e guar
dando-se o Original deste no Mell R~al Archivo da Torre do. Tombb. 
Dado no Palacio de Quéluz em 15 de Setembro de 1789. = Com a As
signatura da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secre.tarz·a de Estado dos Ne_gocios do Reino 
no Liv. VII. Jas Ca.rtas, Alvards, e Patentes afol. 
224., e impr. na 0../ficina de Antonio Rodrigues Ga
lhardo. 

J Ilustríssimo e Excellentisso Senhor . Havendo-se proposto a Sua Ma~ 
gestade , que pela promoção do Doutor Manoel Pedr.oso de Lima a essa 
'Meza do Desemb:ngo do Paço, ficava cessando a providencia dada pro.:; 
visionalm • n te r.u Decreto de 4 de Junho do presente anno, e no A viso 
de J 5 'do mesmo mez, e anno, a'lsim por se achar em virtude da dita 
providencia expedito com as suas Leituras o maior número de Bachareis, 
que a fizerão necessaria, como porque o dito Doutor Manoel Pedroso de 
Lima se propõem a expedir todos daqui em diante, em razão do seu Car
go, e pela propriedade, e facilidade, que lhe deu o uso, e exercicio Ca
thederatico de Prima na Faculdade de Leis, que acaba de reger. He 
a mesma Senhora Servida ordenar, que/ suspendend o-se a d ita pl'Oviden
cia, se proceda ao exame dos Bachareis, como dantes, sendo Examina
dor em razão do Cargo, que tem, e do nue teve de Lente de Prima, o 
mesmo Manoel Pedroso de Lima, ficando L:este modo reintegrado o Tribu
nal na prerogativa, e dignidade, de dentro delle, e sem ín tervenção de 
Magistrados externos, que a occasião fez necessarios, se habilitarem por 
exames, os Racharei~ para o Meu ReaL Serviço. O que Vossa Exc~llen
cia fara presente na Meza do Desembargo do Paço, para que ass1m se 
execute. Palacio de QuéJuz em 20 ueSetembro ,de 1789. = José deSea• 
bra da Silva. , Senhor Marquez de Lavradio. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonseca, e de J. 
de Mello Freire. 
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Sua Magestade por Sua Real Resolução de 28 de Setembro de 1 '7B'9, 
tomada em Consultá da Real Junta do C0mmer.cio sobre a Representa
ção do Bem Comrnum dos Mercadores; e conformando-se com o part:: cer 
do mesmo Tribunal, Foi Servida Ordenar em beneficio -c'ornrnurn das cin
co Classes, que aos referidos Mercadores se guarde inteiramente o pri
vilegio da A posentacloria passiva, concedi-do pelos seus Estatutos, poa
do-se perpetuo silencio em quaesquer causas de Despejo, que se ada
rem propostas pelos respectivos Senhorios , observando-se nesta confor
midade, em quanto a Mesma Senhora não fôr servida ordenar outras 
providenc,ias a respeito dos Arruamentos. = Com a Assignatura do Se
cretario da Junta do Commercio. 

]'Tos manuscritos de M. Antonio da Fonoeca. 

Inslrucçôes, pelas quau se devem lf'egular os Consules de P.ortuga.Z nos 
pórtos JY[aritimos dos Estados , e Republicas , para ·onde navegiio , e 
commercéão os Vassallos Portuguezes, apJ: rovadas por lmme&iata Re
solução de 9 de Outubro de 17p9, tomada em Consulta da Real Jun
·ta do Cmmereio, Agrícult·ura, Falrrwas, e Navegação destes Reinos, 
e seus Domínios. 

l. Ü s Consules nomeados por SPa Alteza Rea] o l>riócipe Regen
te Nosso Senhor, devem apresentar ao /lmirantado, Secretaria, o.u Tri'- · 
bunal com_petente, segun·~o a prát.ica do Paiz , em que forem residir, 
.a Carta Regia da sua Nomea~ção, parr nella se pôr n exequat·w·, ou cum
pra-se, sem o qual não podem exercer o emprego de Consul; buscando 
pa1·a isso os Oilicios dos Ministros de Sua Alteza Real nas respectivas 
Côrtes' ou conformando-se com a·s suas ins trucções' depois do que D de-
ve participar aos NP.gociantes Portuguezes, que houver naquel la Praça, 
-é aos Capitães e M.estres dos Navios, que se acharem no Porto, para 
effeito de o reconhecerem, e a elle se dirigem em todas as suas rde.pen ... 
.dencias. ' 

li. Sendo o principal motivr da instituição, e nomeação dos Consu
lesa vantagem, augrúento, 1 segurança elo cornmercio da Nação, de
vem os Consoles promover com a sua diligencia, credito, e çonselho 
tudo o que reconhecerem mais prbprio para se consegui rem estes irnpor
.tantes objectos; assim no estabelecimento, 'e conservação das casas de 
11egocio de Vassallos Portuguezes, na introd ucção dos g·eneros destes 
Reinos, e das suas Colonias, e na liberdade da nav<.'gação, como na 
'observancia dos Privilegias, Direitos, e Izensões, que pelos Tratados, 
Convenções, e Tarifas estiverem acordados entre a Corôa de Portugal, 
e o Pric'cipe, ou Republica, em cujos portos residirem. 

III. Para os sobreditos fins devem osr Consules~ ter h uma success~va 
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correspondencia com a Real Junta do Commercio, Agricultura, Fabri~ 
cas, e Navegação, participando-lhe tudo o que vóde fazer a bem do 
commercio destes Reinos, e as providencias, que a Côrte de Portugal 
póde dar, ou solicitar do Soberano do Paiz, em que se acharem,~ para. 
que a mesma Real Junta, considerando a qualidade do negocio, o re· 
solva, ou o represente a Sua Alteza Real. · 

I V. Os Consoles devem igualmente participar aos Ministros de Sua 
Alteza, nasrespeclivas Côrtes, osprojectos, eneg-ocios, quelhes occor
rerem a bem do mesmo commercio 1 di rigindo-lhes as Representa~ões, 
que julgarem convenientes, para que com o seu conselho, e direc<(ãose 
possão melhor regular, e pelos Ollicios delles serem presentes a Sua Al-
teza Real. · 

V. Os Consoles devem indagar a importanéia dos Direitos de Porto, 
e de todos os mais que pagão os Navios, e mercadorias Porluguezas; e 
havendo alguma Nação que seja nisso mais fav orecida, dar parte á Real 
Junta, apontando os meios que parecerem mais faceis; gara se conse~ 
guir, e estabelecer igualdade. ' 

VI. Os Consu les devem ter hum Registo ~ em qu~ se lancem todas 
as embarcações Portuguezas que navegarem, e entrarem nos Pórtos da 
sua dependencia; as fazendas que importárão nos ditos Pórtos, e as que 
delles exportárào; para o que serão obrigados os Caritães, e Mestres das 
embarcactões, logo que chegarem aos Pórtos, a apresentar o Passaporte 
ao Consul, em cujo pode"r ficará até á sua partida, e igualmente hum a 
lista exacta dos OfEciaes, e mais pessoas da sua tripulação, a qual -se
rá legalizada pelo mesmo Consul, pondo-lhe o seu visto, data, e firma. 
Da mesma fórma lhe apresentarão os ditos Capitães hum a rela<(àO resu- · 
mid:~ das Fazendas que levão; e na sah ida ou tra igual daquellas que trans
portárào, as quaes os Con-sules devem remetter por cópia oa mesma em .. 
barcação á Real Junta do Commercio; e para maior facilidade serão con~ 
cebidas as ditas relações pela totalidade dos generos, e fazendas coino 
por exemplo: tantos fardos de algodã): tantas caixas de assucar, ou de 
fr uta: tantas pac.as de aniagens: tantos fardos de 'baetas, e assim em 
todos os mais generos das carre~s·ações d'hida, e volta. 

VII. 'Em o l.llez deJaneiro de todos os anr•os devem os Consules re
rnetter á Real Junta do Cornmerr.io; pela primeira via de mar que se 
olferecer, hum mappa geral, extra h ido do l.ivro do Reg: · to de todos os 
Navios que tiverem · entrado naquelles Pórtos no decurso do anoo ante
cedente, com as suas denominações, nomes dos Capitães, ou Mestres; 
da sua lotação, e das fazt>ndas, e generos das suas carregações, assim 
d'eotrada como de sabida. · 

VIII. Hum dos p rincipaes cuidado~ dos Consu]es consistirá em pro
c.urar que os Negociantes Portuguezes, cstabelecido's nas Praças, e Pór-' 
tos da sua dependencia, ou os que ahi fo~em negociar, como tambem os 
Capitães, Mestres, e equjpagens das em .. :arcações, hajão de regular-se 
em todas as sllas acções, e negoc ias com probidade, boa fé~ e crédito 
da· Nação Port.ugut>za, ~ com hu ma exac ta observ ancia das Leis, ecos
tumes do Paiz, para effeito de se bernquistarem, e acreditarem com os 
Nacionaes, e se evitarem assim os grandes embaraços que do_ contrario 
podem resultar. 8uccedendo porém que algum Portuguez. Cap1tão, M~s
tre; ou pessoa da equipagem dos Navios commetta alguma desordem que 
desacreditt> o bom nome Portul)'uez, os Consules o participarão immedia
tamente á Real Junta do Comme~cio, informando-a de todo o succedido, pa. 
ra o mesmo Tribunal provêr aesterespeito oque julgarmaisconveniente, 
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IX. Todás as questões que entre os Negociantes Pottuguezes , ou 
entre os Capitães, óu lVIestres d_as embarcações com as suas equipagens 
se moverem sobre os seus oegoc10s, e contra tos, devem os Consules pro
curar accomodar sem estr epito; nem figura de contenda, pelo meio de 
amiga v e! composiçao pelo arbitrio de louvados, em que as partes se com· 
promettão. . 

X. No caso de falecerem sem herdeiros, nem testamenteiros alguns 
Negociantes, ou Vassallos Portuguezes em Pórtos, ou lugares do respec~ 
tivo Lerritorio de ca'\:la hum dos Consules, devem estes, ·convocando dous 
Negociantes Portuguezes; e n? falta delles 1 a dous mais ~creditàdos da 
mesma lJraça, fazer inven-tariar todos os bens, effeitos, e acções 9o fa~ 
]eeidu; pondo tudo em boa, e segura arrecadação para ser entregue a 
todo o tempo a quem jJor dit·eito pertencer, cujo inventario assignará o 
dito Cunsuljuntamente com os dous Negociantes convocados; remetten~ 
.do immediatamente h uma cópia le•gal á Real Junta do Commercio., para. 
que esta o faça público por Edita~s, a fim de cbegar á noticia das pes
soas nelle inte;·essadas; por cujas Ci ligencias p erceberão os Consules a 
cornmisS"ão mercant.il do estilo: Semelhantemente praticarão, no caso de 
naufragid de algum N ay io Portuguez, inventariando os generos, e des~ 
pojos que se sal v arem, pondo-os em arrecadattão, e segurança, e remet
tendo tambem a cópia do invenlario á Real Junta do Commercio, á eX-' 
c epção dcs casos, em que as emba-rca~ões naufrngadas levarem carga de 
hum para 01,1tro Porto; porque neste caso se deverá dirigir o dito inven
tario ao Consul existente no Porto para onde se destinavào as ditas em
-barcações:, bem entendido porém, que apparecendo soci1 )S corresponden
tes, . ou quaesqu er outras pessoas proposlas para esta arrecadação pelos 
Proprietarius, Carregadores , Consignatarios, ou Seguradores; devem 
preferir para a referi da arrecadaç.1o, e disposição da cousa salvada; se
gundo as ordens, e vontade manifesta dos seus respectivos donos; e nes
te caso ficará pertencendo ás sobreditas pessoas a commissão mercantil, 
sem que os Consoles possão pedeo-!er mais' do que os emolumentos cor
respondentes aospapeis, certidões, attestados, eoutrossemelhantes que 
exigir a occasiào, e se fizerem perante elles na conformidade do seu Re
gim ento. 

XI. Todos os contratos rnercantís, A ppolices de' Seguro, Protestos 
de avar'ia, e <)Olaesquer outros documentos que de~ão fazer fé em Jui
zo, ou fóra delle, serão authorizados pelos Consules , e se] lados com o 
sello das Armas Reaes do respectivo Consulado, que Sua Alteza Real 
he Servido conceder aos mesmos Consules para usarem delle em todos os pa~ 
peis do seu Oílicio; sem o qual se lhe não dará fé em Juizo, nem fóra delle. 

XU. As cartas, representações, e mais papeis que os Consules hou
verem de remetter á Real Junta do Commercio, serão sempre dirigidos 
pela ~ia de_ mar que se offerer · :· , evitando assim .a grande despeza do 
correiO ordmario; salvo porérr se o negocio fôr de importancia, e reque-
rer prompta resolução. . 

XIII. Os Consoles terão faculdade para nomear Visconsules nos Pór
tos das suas respectivas dependencias, em que os julgarem necessarios 
para o Commercio, e Navegação destes Reinos; á excepção dos que . 
dev em residir em Dublin, Corke, Hamburgo1, Cartagena, Marselha, 
Bis.caia, e Baiona, os quaes serão p~opostos pelos Consoles á Real Jun· 
ta do Commercio para esta os approvar, ou consultar a Sua Alteza Real, 
11cando com tudo obrigados a participar aos mesmos Consules todos os ne~ 
gocios qu'e forem relativos ao Commercio Nàcional. 

... 
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, E-para que os. ditos Consules sejão em toda a parte reconhecidog 
pelo seu traje, he Sua _Alteza Real servido c.onceder-lhes o uso de hum 
uniforme militar semelhante ao q~1e se deo , aos Officiaes da Marinha Real; 
mas para se distinguirem entres(, deyerão as suas fardas ter as differenças 
que indica o modello junto nas g'ola·s, dragonas, canhões, e botões lízos. 

Tar.ifa drJs emolumentos, que devem vencer os Oonsules de Portugal nos 
Pórtos- onde resid~·r.em, em quanto. não se mandar o contrario, appTo
vada por lmmedíata Resolução de 9 de Outubro de 17 8 9 , tomada em 
Consulta da .Reàl Junta do C!Jmmercio, Agricultura, Fabn·cas, e Na-_· 
vegação destes Reinas, e seus Domínios. . 

\ 

-I N G L A T E R R A·. 

As emba.rcações de dous ~astros .payarão de .Consulado. I Rlís "' 4.$800 
Díta~ · de tres mastros. - - - ...... ~ ... ~ - - - - - - 9$600 
Pelo teconhecimento de .qualquer .nonre, .ou fir.ma ·- - .. - •· J,$080 
Pela traducção de hum para 'outro Idioma Portuguez, e Ínglez, 

haverá por cada folh!l de papel inteira, e regularmente escri-
ta - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - 3J600 

. -.E assim á proporção não sendo completa. . 
Pot· defeFir, ou tornar juramento na sua presença ..- - • - .. 1,1800. 
Os Vi.;;consules cobrarão em tudo, e. por tudo os mesmos erno~ 

· tomentos, dos quaes deverão pere.ehe:r metade, e ~emetter a 
outra metade ao Consul, por quem fprão nomeados. 

FRANÇA. 

As embarcaç~es de dous mastro~ p~garão de Consulado • - -
Ditas de tres mastros ~ ... - - · .. - • ... - "' - - - -
l)elo reconhecimento de qualquer nome, ou firma - -. -
Pela traducção, &c. .... - - - - - - - ... -

E assim á proporção não sendo folha completa. 
Por defer.ir, ou tornar juramento na sua presença - '" • 
Os Visconsules , &c. . 

H "E S P A N H A. 

As embarcações sem coberta pagarão de Consulado " - - -
Ditas com cuberta "" - - - - - - ... - - - - - - -
Ditas. de_ dous mastros .... - - - - - .. - • - ... -
Ditas de tres mastros ... - ... - · - ... - - "" - .,. - - -
Pelo reconhecimento de qualquer nome, ou firma.- - -
Pel.a traduc~ão, &c. - · -. ... - "" - ... . .. "' - - -

,E assim, &c. 
Por d_eferir, e tomar jnramento na sua presença .:.. ... ... 
Os V 1sconsules , &c. _ 

R U S SI A. 
. ..... ·~ . 
As eml;>arcações de dous mastros pagarão de ConsuÍado "' ... -
Ditas de tres mastros - - - - - - - - - -
Pela recqnhecimento; &c. - - - - - - - - - -

Cccc 

4.$8ôo 
9.$600 

$960 
3$840 

$96(} 

$800 
2.$400 
4.$800 
9$600 
$600 

4 _$00() 

$320 

4J800 '\ 
9$600 
l$080 
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Pelà {!'adticção·, &c.- - - - - - - - ·- ·- - - - 3$600 
E assil'll, &c. 

• I 

Por àeferír, e temar JUramento na sua presenç•a ... . - · - · 1
·- - 1$800 

G E NO V A. 
I 

As emba;~ações de dous mastros, &c. - - - - - - -
Ditas de tres uiastros · - - - - - - - - - -
Feio r~·conhecilile,nto, &c. ,- ' ·- - - - - - - -
Pela tra-ducção, &c. · -1 

- · ... - - __ , _ :.. _ 

· E assim; &c. 
P..or~ d'efé:rlr) e tom ~r juta·inento na saa presen~a - - .. 

HAMBURG O •. 

r 1 ... 
- 4$800 

9$6·oo 
1 ;1200 

- '-tJjooo 

1$·600 

As embarcações de dou"s mastros &c • . - - 1- f - - - - -
Ditas de tres mastros - - - - - - - • ... - - -
Péfo reconheci'merltõ·; -&é: - - v. • - . _; .. :n .:.~ , - · - -
Pela . tra 1ucJ;ãcr, &(~. · • • _. • "" .. .. - "' - - -· 

4$800 
9$600 
~ ~ 2'00 
4.$0.0·0 
l'$',60~ Per cleft:lrir, e tomar-juram(mto, '&c. - ·· .J - - · - • - - 1 - r - · 

, f' ( ' : ! l . "" A M S T 'E !R D A O. 

As embarcaç<Jes de dous mastros, '&c. IJ' '' 
Dit:a.s de · tre-s mastros .., · . - - , -
Pel<ilrecanhecimenfo',&ê.:.. 1

' - - · -"' - · .. - · ' 

Pela tradt.cção, &é. · - - - - · - -

- I N 

- ... -· -• I 4$8,00 
9$60Õ 
J$200 
4JOOO 

E assim ,. &c. ~ 
Por deferir, .e tomar juramento, &~. ~ - - - - - ·-

E L SE N E V R. 

As embarcaçe>es de dous mastros' &e. -. 10 • "' - ... ... -

Ditas de-tres mastro~ - - - - - _. , - - .. ... 
Pelo reconhecimento :; &c. · - - ... - .. ---
Pela traducção, &c. - ~ · ~ - • ' •· - - - ~ - - .. 
Por deferir, ·e tomar jurahl·ento, &c. - - - - .. - - -· -

\ 

· sTOKOLM ·O. 
I 

As embgrcações de duus mastros, &é. i - - - ... - .. -

Ditas 'de· tres ·mastros • .;; ..; • - :;; "' .. " 
Pelo J'eccrnhl=ciruenta · &c. :.. :; ~ .; ·· = • . , 
Pela traducÇã6', &c.- ;; - - · .;. • "' - "'• "' - • ... 

E assill:J, ·&é: •. 
. ror deferir, e tomat~· juramento, &c. ;;. • .. '"' 

r N O T A. 

• .l, 

1$600 

. 4.$800 
9_$,600 
1$200 
4$000 
1$600 

4.$80~ 
9$600 
1$20'() 
4$000 

I$600 

·. Para se reputar inteira, e regularmente escrita h uma folha de 
qualquer papel traduzido, deve cada lauda conter trinta ecinco regras, 
e ca~a regraquar~ntae oitoletras, contadas humascom outras; e nesta 
confotrnidade se vencerá o emolumento1.que lhe vai determinad'0, · 

' Impress() 'avulso. 
I • 

,I 
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EU A RAINHA Faço saber aos que Alvará com força àe Lei virem: 
Que sendo-Me presente ·pela Real Junta do Commercio, AgricultUI:a; 
Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios, o As::;ento, que 
nella se tomou do theôr seguinte: " 

, Aos vinte e cinco de Setembro de mil setecentos e_ oitenta e 
, nove, na presença do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Visconde 
, Mordomo Mór, Ministro, e Secretario de Estado dos Negocias da F a~ 
, zenda, Iospector Geral, e Presidente da Real Junta do Commerc-io, 
, Agricult'ura, Fabricas, e navegação d-estes Reinos, e seus Domínios, 
, e perante os Ministros do mesmo T(ibunal abaixo assignados, em con• 
, sequencia de hum requerimento de Caetano · Reina, veio em dávida: 
" Se o Portador de huma Letra de Cambio aceita, e protestada em sell 
" devido tempo por falta de pagamento' depois de euardar eu~ si pelo 
, espaço de sete semanas o protesto de não pagar, tem acção de recla- . 
, mar do Passador, ou Endossador a importancia da mesma Letra? e 
, unanimemente se assentou: Que tanto pelo geral estilo, Leis, e Es
" tatu tos das Praças de todas as Nações mais commerciantes, e illumi• 
, nadas, como pela prática actualmente observada entre os principaes 
, Homens de Negocio da Praça desta Cidade: Que o Portadàr da Letra 
, de Cambio protestada por falta de aceite, ou de pagamento, he abri
" gado logo, e immeditamente, a notificar o dito protesto áquelle, con~ 
" tra quem lhe compete pedir o seu embolço: E para que esta materia. 
" não venha mais em dúvida, e se removão todas as que se puderem sus
" citar a este respeito em Juizo, e fóra de!le; se ass~ntou outro sim, 
, que a presente decisão se retluza aos termos de humá regra certa , e 
, invariavel, para Sua Magestade a authorizar ·com força, e vigor de 
, Lei, na fórrna seguinte: Que os P0rtadores de Letras de Cambio pro
" testadas por falta de aceite, or• de pagamento, devem notificar os Pas~ 
, sadores, ou .Cndossadores dellas, den lro do prefixo termo de tres di áS~ 
, sendo domiciliarias na mesma Praça; fóra della, nas mais do Reino, 
, pelo primeiro Correio; e não o havendo, contando-se a distancia além 
, dos tres dias, a razão de seis legoas por dia; para as Pt·aças eslran· 
, geiras para onde ha Correío ordinario, ou Paquete, pelo primeiro que 
., se seguir depois de tirado o protesto; e para os Portos Ultramarinos 
, deste Reino, ou das Colonias, e Domínios Estrangeiros, pelos pri ... 
, meiros tre!) N avias, que para elle~ se expedirem; e passados os pra· 
, zos acima · prescriptos, o perigo da corrança fica por conta dos Porta
" dores, extincta a acção que lhes comr-€tia para haverem o seu embol
" ço dos Passadores, e Endossadores das 'llesmas Letras: Do que tudo 
" se fez esle Assento, que assignou o dilo Excellentissimo Senhor Vis~ 
, conde Mordomo Mór Presidente, com os Ministros, que fôrào presen
" tes = Visconde Mordomo Mór P. = Theotonio Gomes de Carvalho 
" = Marcello Antonio Leal Arnaut = José Mauricio da Gama e Frei
" tas = Antonio Joaquim de Pina Maoique = Anacleto José deMace
" do Portugal = Domingos Vandelli = Ger«rdo Wencesláo Braamcamp 
, de Almeida Castello-Branco = João Roque Jorge = Jacome Raton = 
" Doutor Luiz Machado Teixeira. " 

Havendo concebido 1 que o sobredito Assento, por se ex tender a 
Cccc ~ 



57:2 1789 

mais do que á simples attestação da prática, e estilo do Commercio, dc::
Jinindo, e regulando os termos , que parecêrão prudentes , e jústos, pa
ra a participação, ou notificação, dos protestos, e não aceitação -das Le
tnis àe Camoio, exigia por isso que por Mim fosse authorizado, e robc
rado, para ter observancia, e execução : Sou Servida Ordenar, como Or
depo, qpe o dito A~sento se cumpra, e guarde como nelle se contém , 
para que mais nãq velilba em dúvida as quesMes nelle decididas; tendo
se enü:mdido, que o Assento authorizado, e roborado por este AI· :1rá. 
tem toda a authoridade, e força de Lei. ' . 

P~Io qu~ : Mando á. Meza do Dezembargo do Paço; Presidente 
do Me11 Real ErariQ; Regedor da Casa da Supplicação ; Conselhos da 
Minha R eal Fazenda, e . do Ultramar; Real Junta do Commercio, Agri
cultura, Fabdcas, e Naveg·ação destes Reinos, e seus Dominios; Go
vernador da. Relação, e Casa do Porto, ou quem seu lug·ar servir, e a 
todas a13 Pe~soas, a quem pertenc~r o conhecimento, e execução deste 
Alvp.rá, que o cum prão, guardem, e fação cumprir, e· guardar tão in ... 
violavelmente çomo nelle se contém, sem dúvida., ou embargo algum , 
qualquer, que e11~ seja: E ao Doutor José Ricalde Pereira de Castro, 
do Meu Conselho, Desembarg·ador do Paço, e Chanceller J\1 ór destes 
Reinos , Ordeno, que o faça puhliçar na Chancella~·ia; registando-se OIH 

todos os lugares onde se costumão registar semelhantes Alvarás, e guar
çlando-se o Original deste no Meq. Real Archivo da Torre do· Tombo. 
Dado no Palacio de Quéluz em 19 de Outubro de 1739. =Com a As
signaturq. d~ Rainha, e do Ministro. 

Reqist. na Secretan~a de Estado dos Negocias· do Reúw 
no Liv. IX. da Real Junta do Commercio, Agricu[. 
tura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus 
Donu.níos, a fol. 124. vers. , e impr. na Impressão 
de ;lntonio Rodngues Galhardo. 

H . •\ 
A VENDO chegado á Mü11la Real Presença, que mui tos· dos Moste.i'ros ~ 

e Conyentos, de que se compoem as duferentes Congregações, e Provín
cias da,s Ordens J.V[onasticq,s , Regulares. , e ~eculares , existentes nos 
-Meus Reinos, e seus Domínios :Qão se achavão dotados ·com rendas suf
. :fi.cientes para a :i)ub~istencia dos Religiosos, ou Re1ig;ipsas que nelles re~ 
s1dem: resultando desta falta a da observancia da vida commua tão indis
pen~avel como necessaria em detrimento irreparaveJ da Regra, Estatutos, 
e Disciplina, que respectivamente professão. Fui $ervida Ordenar a todos 
os Pre~ados , assim Monachaes , l'l Regulare.s, co:mo Seculares dos referidos 
Mosteiros e Çonven tos, que rk:' .ettessem a Secretaria de Estado dos N e
gocio's do Reino exactas rela~Jes do nú~nero assim dos Religiosos, como· 
de Religiosas das s.uas Obediencias, e .J;>rofissões , do. número dos Mos
teiros de hum e outro sexo, que lhes são sujeitos; da importancia das 
~uas rendas, natureza dellas; e obrigações, .que nel•las s.e achao impostas ; 
e das suas dívidas activas, e passivas, e mais encargos, com que se a
chasse onerado cada hum delles, para que send.o~Me tudo presente , po
desse Et, dar as providencias opportunas; que pede hum negocio tão im
portante, e em que se jnteressa o bem es·piritual, e temporal d0s sobre
ditos Regulares. E }}a vendo já os reJe:u.i:dos Prelados remeitido asTeJações, 
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que por Mim lhes fo~ão a-rdehadas:,_ queuendo ETh I;e,duzir- ª e.f1-e1lo: as Mi:
nhas pias, e providaliltes lntençôes.a es_te res~pe.ito ~ Sou S~rvida çommet .... 
ter o exame deste importante negocio ao seria, e circunspecto conhe.ci
mento de h uma Junta. a este fim depu tada com a denominação de Junta do 
Exame do Estada ..t!Jctu.aZ.,. e Melhor.ar.ne'l(l;to Tempoml das Ordens Regula'"' 
res , que será presidida pelo Reverendo ·Bispo do Algarve' do Meu Canse· 

· lho, e Meu Confessor, e a cujo arbítrio deixo assim a escolha do lugar, 
coMo do número das Conferencia, e, Sessões , que forem necessarias, e de 
que serão Deputados Lu iz .1\'Ianoel de Menezes Mascarenhas 1 Francisco 
Xavier da Cunha Torel , ambos do Meu Conselho, e Prelados da Santa I.
greja Patriarcal ; o Doutnr Frei José da Recha, do lVIeUr Co.l!lSelbo ;. e dq 
Geral do Santo Officio; o Mestre J oaquim de Foios, Pre.sh-itero da Congr~
gação do Oratorio de S. F:i,Ji,Rpe Neri, O· Dout01: João Per,eh·a RamJ?S de 
Azevedo Cou.ti.r•liho,. do Meu C0nseJl:w, Desembargador do Paço, e Procu ... 
radar da Coroa; e o Doutor Thomaz José Ferreira da Veiga, Desembar
gador da Casa da Supplicaçao. A sooredita Junta, ouvindo os re~pect_i
vos Prelados , tendo examinado á vista dos Institutos, c Disciplina por 
elles, ordenada o v'el!da<ileiro esta<ilo te·n'l poral d.os MtDsteiros , e Ct1)n ve.p tos ; 
de que muito depende a observancia regular, e como p.óde ser melhora~ 
do 7 da maneira que os Religiosos, e Religiosas achem é!..S cmnrnodidades, 
de que necessitão , e com q,ue satisfeitos da vida , que profe~sãQ, S.E; fa., 
ção uteis á Igreja, e ao E~tado, Me-consultará tudo o que. par€G.eL: I_llais 
conveniente para a subsistencia dos Regulares de hum, e outro ·sexo, de 
que se compoem as suas respectivas Ordens; consultando-Me outro sim 
sobre a união, qu suppressão de algum , ou alguns Mosteiros, e Conven
tos, que por falta de meios para subsistirem, ou por se acl:arem situa-
dos em lugares incommodos, no.civos, ou remotos, se devão, ou unir ·a 
Dutros, ou de todo suprimir; ·como tambem sobre o modo mais proprio, 
e auoptavel' com que se poderão pag:ar .as dívidas·' e satisfazer as varias 
obrio·a.cões com que cada h uma das ditas Commu.mdades se acharem r'es• 
pecUv~rnente g.ravadas, de maneira_ que t~do q':lanto :i sobredita J~nta,. 
parecer convemente para a cornmo~a subs1s~enma .de :odos os refendoS, 
Regulares, e para o exacto c~rnpnmento das obngaçoes, e encargos ; 
com que estão gravadas as rendas dos ditos Mosteiros , e ConveHtos M~ 
seja pela mesma Junta consultado, dirigindu-Me as suas Consultas por 
mão do Visconde Meu Mordomo Mór, Presidente do Meu Real EI,·a..
r io da Real J unta do Cornmercio, e Meu MiNistro; e SecretaYio de Es
tad~ dos Nego cios. da Fazeí·1da, a quem Encarreg·o o expediente do des
pacho da referida J.unta; .á qual tarnbern, e finalmente e~ .carrego, que 
se informe pelos meiOs ma1s concludentes do modo, e mane1ra, com que 
os Regplares que são Do:n,atarios da Minha ·CoFoa , usão das suas Doa
(~Ões , e das Jurisdicções que. por ellas lhes competem , e lhes farão con
~edidas, com tudo o mais que a este respeito lhe parecer, que he con~· 
veniente, e se faz necessario, para qut. ;;endo-Me tudo presepte, n~ so
bredita fórma possa Eu dar as providenLias., que forem nece~aóa~, e 
proprias do Meu Real, e Supremo Poder Temporal, e supplicar, como 
l.)rotectora da Igreja, e da Observancia da Disciplina Reg-ular, e Mnnas
tica nos Meus Reinos e Dorn.inios, á Santa Sé Apostolica as out~·as op
portunas providencias, que forem inteiramente dependentes <lo Se1,1 Su
premo Poder .Espiritual. O mesmo Visconde Meu Mord~IIJQ Mó~, e Pre
sidente dG> Meu Real Erario e Real Junta do Commercw, Agncultu.ra, 
Fabricas, e Navegação dest~s Reinos, e _seus Domínios, Meu. Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da FQ.zenda, o tenha asljim enten~ 

•. 
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dido, e faça executar nesta conformidade. Palacio .de Nossa Senhora ·da 
Ajuda em ~1 de Novembro de 1789. = Com a Rubríca de Sua Mages
tade. 

Impr. na Impressão Rêgüz. 

E XCELLENTISSIMO' E RE;~-RENDISSIMO SENHOR= SUA MAGEST ADE 
~Manda remetter a Vossa Excellencia o Decreto Original a Mim dirig·i
do, e que vai cumprido, pelo qual a mesma Senhora he Servida estabe
iecer huma Junta deputada para o Exame do Estado actual, e Melhora
mento temporal das'Orderis Regul&res: Havendo por bem nomear a Vos
sa Ex9ellencia para Presidente della, e os Deputados, que fvrmão o Cor
po da referida Junta, para que Voe·1a Excellencia nos termos do sobre
dito Decreto mande fazer as participações necessarias aos Deputados no
meados , ao fim de que, congregando-se em Junta, se ponhão em prA
tica os importantes objectos dasua Commissão. Deos guarde a Vossa Ex
cellencia. Paço em !23 de Novembro de 1789. ' Visconde Mordomo Mór. 
=Senhor Bisp? do Algarve. 

Impr. na Impressão. Régia. 

S ENno-ME presente, que os P6stos, . de que actualmehte s~ compõem 
o Corpo dos Officiaes d-a Minha Armada Real, se não achão estabeleci"' 
dos com precisa regularidade, e pro_porcão, e até com denominações im
proprias do Serviço de Mar ; e querendo occorrer aos referidos inconve
nientes : Hei por bem Ordenar: Que ficando os Póstos dto Capitão Gene
ral da Armada, e de Almü!ante no mesmo Pé da sua creação se compo
nha de hoje em diante o Corpó de Officiaes da mesma Armada, de Vi
ce-Almirantes, Tenentes Generaes, Chefes de Esquadra, Chefes de Pi
visão, Capitães de Mar e Guerra, Capitães 'de Fragata, Capitães Te
nenles, Tenentes de Mar , e Segundos Tenentes : Ordeno outro sim , 
que na concoí-rencia âe Graduações dos ditos Officiaes da Armada, e na. 
correspondencia deJJas com as dos O.ffici'aes do Exercito, se fique obser
vand? o seguinte • A Graduação de Vice-Almirante, immediatamente 
depois de Marechal General do V.xercito; a de Tenente General da Ar-
"'Uada, igual á de Tenente Ge ~ral do Exercito; a de Çhefe ~e Esqua
dra, igual á de Marechal de t_..ampo; a de Chefe de Divisão, 1gual á de 
Brigade_iro; a de ~apitão de Mar e Guerra, igual :i de Coronel de In
fantaria, a de Capitão de Fl'agata, igual á de Tenente Coronel; a de Capi .. 
iã:o Ten~nte, igual á de Major; a de Tenente de Mar , igual á de Capi-: 
tão de Infantaria; a de Segundo Tenente, ig·ual á de Tenente da mes
ma Infantaria: Não sendo porém da Minha Intenção privar os actuaes 
Capitães T~nentes da Graduação que lhes compete de Tenente Coro
neis, ficqrão conservando amesma Graduação, em quanto occuparem o 
dito Posto. O Conselho de Guena; o tenha assim entendide, e faça exe-
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outar."' Palacio de N-Ossa SeJ:!hora da Ajl1da em 16 de Dezembro de 1789. 
=Com a Rubrica de Sua Magestade, 

.Impr. na Jmpres$ilo de Antonio Rodrigues Galhardo. 
' , , I , 

*-' -*<e'*--* 
E U A RA:INHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que haveli• ' 
do o Senhor R!ei D~m José, Meu Senhor, e Pai, que santa Gloria haja, 
(pelas justas, e urgentes causas que são notarias) mandado suscitar, e 
observar o Reg~Inento das Decimas de 9 de Ma:io de 1654, pelo seu Al
vará de ~6 de Setembro de 176~, que aci'ua:lmente se executa, em ra
zão de p~rseverarem na I~aior parte os e[eitos das di tas justas , e urgentes 
causas ,: Deseja-fldo Eu alterar; e modArar quanto o permittão as circuns
tancias a disposição do dit0 Alvará, e Reg·imento, de maneira que os 
Meus Fiéis Vassallos experimentem ·')S effeitos da Minha Real Benigni
dade, no alivio das imposições substaflciadas n0 dito Regiment0, e AI
vará, e contribuam assim aliviados para o Bem , Adiantamento, e Feli
cidade particular, commua, e publica: Fui Informada por Ministros , e 
Pessoas da maior gTaduaçào , probidade , e confiança, a quem Mandei 
considerar esta importante materia: que a moderação do Imposto sobre 
os Predios rusticos , e a do Mu.neio sobre a classe inferior do Povo, se
rião os meios prudentes, e habeis para promover a Agricultm·a, e sua
visar ao maior número de Vassallos o gravl!-me da sua condição, e esta
do, de que result:uia o comrnum, e público beneficio, que séupre farao 
o principal objecLo da Minha Real Providencia: Pe!CD G]Ue tomando tudas 
estas cou13as em Consideração: Hei P?r bem., e por -ora de Ordenar pro
visionalmente a respeito deilas o segmnte, reservando-Me o am pljallas, 
e explicallas gTadualmente segundo a experiencia dos tempos o demons
trar util, e competente. 
, Attenclendp ao .maior gra~arn8, e oppressão que ex~)erimenta a
quella parte dos Meus Vassalh" que trabalha por Jornal, como são os 
que se empreg·~L>, ou na Cultura da~ terras, ou nos Officios Mecanicos, 
ou no serviço domestico de criados assalariados; Ordeno, que do dia pri
meiro de Janeiro futuro de 1790 se entenda abolida a Contribuição; que 
com o, nome de Maneio delles se havia. Ordeno que este alivio, e a1Do1i
ção do Maneio tenha princ1pio, e duração desde o dito dia até o ultimo 
do anno de 1796. 

Ordeno, que expirando o dito termo, se entenda suscitado o Ma"' 
neio , se Eu não houver por bem prorogallo, como he de esperar que pro~ 
:rogue, em beneficio público, e de espera:r que extenda o beneficio mais 
amplamente, se as occorrencias dos temps permittírern Ordenall~ ass:im. 

E este se cumprirá tão inteirame1- t:e como nelle se c~nté111 , sem 
dúvida, ou embargo algum. Pelo que : Mando á Junta dos . Tres Esta
dos; Presidente do Meu Real Erario; Meza do Desembai·go dG .Paço; 
Regedor da Casa da Supplicação; Conselheiros da Minha Real Fazenda, 
e do Conselho Ultramarino ; Junta do Tabaco ; Senado da, Camara; Go~ 
vernador da Relação, e Casa do Porto, ou quem seu Lugar servir; Real 
Junta do Commer~io, Agricultura, Fabrica;g, e Navegação dest~s R:ei
nos; e seus Dommios; Desembargadores, Corregedores 1 P1·ovecl0res 1 
Ouvidores, Juizes, e mais Officiaes, a quem o conhecimento deste Al
vará pertencer, o cumprao, e guardem, e fação inteiramente guardar, 
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como nel·l·e~ se c'onlém· , não obstantes quaesquer beis; Ordenações;· ne. 
gimentos, Alvarás, Provisões, ou Estilos_ contrarias, q·He todos,. e todas 
para ·estes effeitos s6mente Hei por derQgados como se de todos, e cada. 
hum .delJes fizesse ésf.>ebl_al, e expt·essa rn,enção, · ficando aliás em seu vi~· 
gor. E ao Doutor José Ricalde Pereira de Castro, do Meu Conselho, Meu 
Desembargador do Paço, e Chanceller Mór destes Reinos, Ordeno que 
o faça publicar na Chancellar;ía, pas~ar por ·eJla, e· registar nos Livros 
clella a que tocar, remeltendo os Exempfares dell.e impressos debaix 'do 
..Meu Sello, e •seu · signal á todos os Lugares, e. Estações, a que se cos-
1umão remetter semelhantes Alvarás, e guatdandt>·§e o Origjnal deste 
no Meu R eal · A rchivo d-a Torre do Tombo. Dado nJ>rP~Iacio de ' Nossa 
Senhora da AjHda ~m 17 de Dezembro .Pe 1789. (I) Com a Assi
gnatura da Rainha,, e a .d_o Ministro. 

J ' Re;ist. na Sec1·etariP de Estado dos Negooir!Js do Rei~ 
no no Livro VII. das Cartas, Aluarás, e Pate'Jí/,.te·s, 

,,· a joL 232 vers. , ~ irnpr. na 0./ficina de Art~6c./nto 
(• ~odrfgues Galha1·de • 

. r 

Á tt~ibuinldo à Minh; Re:a{ Êenevolencia á ignorància, ~~ falta de re.:. .. 
:flexão dQs po'ucos annos, em que ·se alista- nas 'fr-opas d0 Meu Exercito; . 
~em total couhecimenlo das· estreitas obrig<>-;ões; que c~:mtrabe a maior 
parte dos . que se ausentão dos seus Córpos, ~ se apart,ão <d ,~s Bandeiras; 
(]Ue com .solemne jtuamento prometterão de seguir, e de já mais desam
parar: Hei por bem, e por e/feito da natural piedade., e paFticular con ... 1 

sideração, que me devem os Meus. Vassallos empregacl0s no dis1incto, 
e importante exercício das Armas, conceder hum perdão g·eral aos Offi..; 
ciaes inferiores' Soldados' ' Tambores ' e 'fJ,ombetas; que SGl acharem 
]ncursos em qualquer Corpo do Meu EX)rcito no Crime de primeira de-

' serção, ainda para fóra do Reino; nãb sendo esta cometl:ila por delict0s 
atrocissimos, e sempre exceptuadas, e· &eclarados em to_dos os perdões 
ger.aes, civís, e militares, os quaes ·pela sua en'0rmidade se FJão podem 
]sentar da disposição das Leis" sem ofl'ensa' de De0s; e escandalo do . pú
-blico; nem tambem oecasionada por crimes gh-ves, como são morte, fur-
to perpett·ado com violencia, e. infracc,ão , ou commettido . em ca:vallos, 
~umas, e outras muniqões pertencentes ao Exercito ; traição, levanta
mento ,1 motim, desobediencia formal ás Orde·ns dos seus Superiores con
cetmentes ao Serviço; co~o ta-~bem atacar alguma Sentinella; ferimen
to á l:raição, e crime grave, dr que haja parte que.ixosa ; h~avendo pou 

' completo o tempo clo castigo k -;~ u elles que se acharem cumpri~ do as suas 
~entenqas pela sobredita ~uljJa de primeira deserção; e outro slm_amplian
do a 111esma. Graça a todos os que estiverem processados, e posLos em 
Con~elho de Guerra, ou simplesmente prezas pela refeFirla culpa ; tudo 
debaixo das e:xcepções assima declaradas, assignalando o tet·mo .de tres 
me4eS ·a .. beneficio dos desertores que estiverem dentro no Reino' -e de 
seis par.a os que se acharem' fôra delle, sobpena· de não serem compre .. 
l1endiâos no mesmo geral pet·dão, se nci limite do dito tempo contado da 

- (1) Vjd. o Alvará- de 4-de Abril de 1'/.'95. · 

( 
' 
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data desle Decreto se n!io apresentarem nos seus respectivos Córpos a 
continuar o Meu Real Serviço: O Conselho de Guerra o tenha assim en
tendido, e faça executar, e publicar por Editaes nesta Côrte, e Cida
de de Lisboa, Províncias, e Praças destes Reinos para que chegue á 
noticia de todos. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 17 de Dezem
bro de 1789. = Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Impresso na Offiâna de d.. R. Galhardo. 

•-*~*--

Tendo consideração a Me representar Martinho de Mello e Castro, 
Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Marinha e Dominios 
Ultramarinos, a necessidade, que havia de hum Magistrado Auditor da 
mesma Marinha, que fôsse intelligente, eproprio para asmuitas, e dif- · 
ferentes diligencias, e averiguações que exigião o Regulamento e Or
dem , que abi se propunha solidar: Hei por bem nomear Auditor da Ma
rinha ao Doutor Joaquim Arberto Jorge, graduando-o com o Predica
mento de Primeiro Banco, e Béca, para o servir por tempo de tres ao
nos, e o mais que Eu houver ror bem, vencendo por annn quatrocentos 
mil réis pagos aos Quarteis em Folha dos Armazens, com iohibição de 
levar de Partes emolumentos, ou assignaturas; e deverá observar, e cum
prir, além do que lhe pertence como Magistrado Criminal, as Iostruc
ttões, e Cornmissões, que pelo mesmo Secretario de Estado lhe forem 
encarregadas, que sendo por elle assigoadas, se entenderá fazerem par
te deste Decreto. A Meza do Desembargo do Paço o t.eoba assim enten
dido, e lhe mande passar os Despachos necessarios. Palacio de Nossa 
Senhora da Ajuda em 31 de Dezembro de 1789. = Com a Rubrica de 
Sua Magestade. 

Impresso na Irupressáo de A. R. Galhardo. 

Dddd 
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ANNO DE 1790. 

DONA MARli\ por Graça de Deas .Rainha de Portugal, e dos Al
gan1es , d' aq l!lém , e d' além Mar , em A f rica Senhora de G ui né, e da 
Conquista.., Navegação, e Commercio da F.lhiopia, Arabi~, Persia, e 
da lndia, &c. Faço saber a todos os que esta Carta virem: Que sendo
Me presente em Consulta da Junta dos Tres Estados, de 27 de Outubro 
de mil setecentJos oitenta e seis, qu,e depois do Alvará de cinco de Agos~ 
to de mil setecentos setenta e nove, que• supprimio a antiga Aula de 
Engenháda, restabeleceu nova fôrma aos Estudos Mathematicos nos Es
tatutos da Academia Real da Mar;nha, se não tinhão continuado as li
ç_ões de Fortificaçã.o, e Desenho, co..rrJ Eu havia nelles ordenado: To
mando na Minha Real consideração .Qum objecto de tan · 'l importancia, 
e querendo restabelecer, ~ promoVer a sólida instrucção de hum Corpo 
tão essencial ao Meu Exercito: Hei por bem, que na Minha Côrte , e 
Cidade de Lisboa, se estabeleça h uma Academia Real de Fortificação, 
e Desenho, na fórma que Sou Servida orde ar nos Estatutos Provisio
naes aqui annexos; res.ervando ao Meu Real Arbítrio a sua ampliação, 
para o tempo em q ... e se publicar o Regulamento Geral do Corpo de En
genheiros, a que se lem mandado proceder por Ordem M}nha. 

- E porque a observancia dos ditos Estatutos será de tanto serviço 
Meu, como de utilidade pública: Hei por bem,- e me praz, que se cum
:não, e guardem em tudo, e ~ _Jhãb como Lei, sem alleração, diminui
ção ou embargo algum, e se .ntendão sempre feitos na melhor fórma a 
favor da dita Acade•nia, seus Lentes, Estudantes, e mais pessoas· del
la: Havendo por suppridas todas as clausulas, e solemnídades de Direi
·· o, que necessarias forem para a sua firmeza, e havendo por derogadas 
(para os sobreditos fins sómente) todas, e quaesquer Leis, Ordenações, 
Regimenlos, e Alvarás, como que delles, e rlellas se fizes!?e especial, e 
expressa menção, em quanto forem oppostas aos mesmos Estatutos. 

' Pelo que mando 'á Junta dos 'fres Estados, Presidente do Meu 
Real Erario, Meza do Desembargo do Paço , Conselho de Minha Real 
Fazenda, Regedor da Casa da Supplicação, Reformador Reitor da Uni-
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versidade de Coimbra, e Chanceller da Casa do Porto , e Kngenheiro 
Mór do Reino; e bem assim a todos os Deseni bargadores, Corregedores, 
}Jrovedores, Juizes, Justiças, e mais p,essoas destes Meus Reinos, e Do
mínios, a fação cumprir, e guardar com inteira, e inv1iolavel 'observan
cia, como que fôsse passada pela Chancellaria, posto que por .ella não 
ha de passar, e ainda que o seu effeito haja de durar mais de hum , e 
muitos annos, não obstante as Ordenações em contrario, que hei outro 
sim por rlerrogadas para este effeito sómente. Dada no Palacio de Nos
sa Senhora da Ajuda a 2 de Janeiro de 1790. · (1) =: Com a Assio-natu-
ra da Rainha, e a do Ministro. 

0 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias Estran
geiros , e da Guerra no Liv. III. , que serve de Re
gisto dos Decretos, Cartas, e Alvarás a fol. 119. 

Estatutos da Academia Real de Fortijicaçf1.o , Artel~aria , e Desenho. 

Do temp~ do Curso Militar , e suas divisóes. 

I. Para que os Discípulos, que forem admittldos n~ste novo esta
belecimento; possão adquirir sufficientes idéas das Sciencias, que se lhes 
devem ensignar, será dividido em quatro annos o Curso Militar da so .. 
bredita Academia. No primeiro se ensinará a Fortificação Regular , o 
Ataque e Defensa das Praças, e os principios fuodamentaes de qualquer 
ForLificação. No segundo se ensinará a Fortificação Irregular, a Forlifi
cação Effectiva, e a Fortificação de Campanha. No terceiro se ensinará 
a Theorica da Artelharia, das Minas~ e Contraminas, e a sua applicação 
ao attaque, e defensa das Praças. 

li. No quarto se ensinará a Architectura Civil, o Córte das pedras, 
e madeiras, o .Jrçamento dos Edificios, e tudo o mais que fôr relativo ao 
conhecimento dos materiaes, que, entrão na sua composi~ão; como lam
bem se explicarão os melhores methodos, que hoje se praticão na cons· 
trucção de caminhos, e calçadas. No mesmo anno se ensinará igualmen
te a Hydraulica, e as mais 'partes que lhes são analogas, como a Archi-· 
tectura das Pontes, dos Canaes, dos Pórtos, Diques, .e Comportas: bem 
entendido, que osOfficiaes de Infantaria, eCavallaria do Exercito com
pletarão no terceiro anno o tempo das suas applicações. 

Do número dos Lentes; 

I fi. tiaver~o por éonsequencla cinco Lentes, para exp1ícareríi com 
toda a extensão, e clareza as referidas materias; e além destes haverá 
hum Lente de Desenho, que ensinará a desenhar o que os Discípulos fo~ 
rem aprendendo em todas as tres Aulas; como tambem a copiar , e i'e
duzir plantas f representar perfís, e confio-urar diversos terrenos, e a lra ... 
çar com perfeição a letra redonda , disp~nsando-se porém os Discípulos 
do quarto anno de toda applicação na Aula do Desenho. 

-----------------------------------------------------(1) ViJ. o Decreto de ~3 de Abril deste anno. 
Dddd 2 
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Dos Substitutos , e das suas obrigações. ob 

IV. Cada hum dos ditos Lentes terá o seu Substitllto, não só para o . 
supprir nos seus impedimentos, mas tambem para ajudar nos exerc.icios 
pratico~ e quando acontetta que estejão legitimamente em pedidos o Len.:. 
te, e Substituto dom6smo anno, fará assuas vezes hum dosSubstitutos 
dos outros annos. · 

- Dos Exercícios Prati"cos. 

V. Os lentes serão obrigad~s a sahir ao campo com os seus Disci
pulos quando as Esta«ões o permittirem, para os exercitar na pratica. 
O Lente do primeiro anno ensinará o uso dos Instrumentos pertencentes 
á GeomtJtria pratica; fará medir distancias inaccessiveis", nivelar terre
nos, e tiral' diversas plantas; como tambem construir táncheiras, fazer 
sappas, e tudo quanto puder praticar-se das materias que tiver explica
do. O Lente do segundo anno fará ~irar a planta de alguns terrenos pro
pr.ios par'l Sf' traça1· o projecto de huma Fortificação irregular; ensinará 
a construir todos os di{ferentes Fortes, e Reductos de Campanha; assim 
como a Castrametação, e tudo quanto puder praticí,lr-se relativamente 
ás materias qtte tiver •.ratado. O Lente do terceiro anno ensinará o ma
nejo das bocas de fogo, que se usão na Artelharia; fará construir Ba
tadas, e exercitará os Discípulos em tudv o que for susceptível de pra~ 
t.icar-se. O Lente do pesenbp ·easinará t(ltnbem a tirar hum a planta sem 
Instrumento, confil{ut·ando as differentes irregularidad·es .do lerrenp, e fa
zendo appltoa<(ãO das regras da Optica, e P3rspectiva. 

VI. Todos os Lt>ntes, e Substitutos serão obrigados a assistir aos 
exercícios praticas, para se· ajudarem n1utuamente ; porém o Lente do 
respectivo anno será o que ~eve dirigi~ o dito exercício. 

Da Admiss.áo dos D~6cipulos, e das qualidades que devem ter. 

VII. Os Discipulos, que .pretenderen ser admittidos ao novo Curso 
militar, e se destinare.rn para Officiaes Engenheiros, ou de Artilharia, 
serão obrigados a mostrar por certiuão, que farão approvados no primei
ro, e segundo anno do Curso Mathematico da Academia Real da Meri~ 
Rha; porém aquelies, que se desti narem para Oiliciaes de Infantaria, ou 
Cavallaria, bastará que tenhão sido approvados 110 primeiro anno do dit() 
Curso Mathematico; e tanto huns, como os cmtros, para serem admit
tidos, r.ecorrerão ao Lente do primeiro nnno, perante o qual deverão tam
bem mostrar, que entendem sufficientemeote a Lif~g,ua Franceza; mas 
todos os Discípulos, que áspirarem aos Póstos de Otficiaes Engenheiros, 
não poderão ser admittidos s.em 1ue mostrem huma constituição robus-
a , J que não lem defeito na VJP'.a, ou alguma tremura nas mãos. 

Do Temi ' , e Hor(fl·S das lições. 

VUI. O tempo, e horas 1Jas li.ções, os. dias lectivos, é feriados, os. 
exercícios semana rios, e a fórma dos exames serão como está ordenado 
nos Estatutos da Academia Real da l\brinha. 
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Do Tempo da Aúl'a d; · Desenho • 

. iX. Acabadas as liçÕes especu1ati:v.as .,· os Dis<jpul0.s d-e todas as trés
Aulas passarão na mesma: manhã para a Aula do Desenho, onde se exer.., 
citarão á proporçã0 do se~ adiantamento' e este e-xercicio durará huma-. 
hora e hum quarto cada d1a . 

.ba qrailuaçá(!)' d~s Lentes: 
• 

X. Sendo d11 me8Ína ilriportan"bia, e como annexas ao Curso .Mathe..
matico da Academia Real ~ra .Marinha .as novas Aulas de Fortificação.,. 
Arthelharia, e Desenho,- os seus respectivos Lentes, Substitutos, e Dis'oi 
cipulos terão a mesma gradu:ação, e privil'egios de que gozão os· Lentes,
Substitutos, e Discípulos da dita Ac~.demia. Real da Marinha •. 

D os partidos dos Dúcipulo~· 

XI. Dos doze Partidgs , que se creatão para os qu·e se destinão }Ja·r~ 
OiEciaes Engenheiros, e se dão aos Discípulos no segundo anno do. Cur ... · 
so Mathematico, não se proverão d'aqui em diantf~ no dito anno mais do 
que--~ 5 e creando-se de novo mais dezoito Partidos , haverá em eada Im ... 
ma das )\ulas de Fortificação, Artelharia, e Hyd:raulica, sei's Partidistas) 

. os quaes devem ser promoYidos como se pratíca na Academia Real da 
Marinha: advertindo que os Discipulos., que tiverem freq.uentado o pri-
meiro, e segundo anno do Curso Mathénatieo , e se habilitarem para 
O.fficíaes Engenheiros, ou de Artelharía, preferirào sempre áquelles·,. que 
tiverem frequentado sómente G primeiro anno, e se destin'arem para a 
Infantaria, ou Cavallaria, Osseis Partidos da ptimeü·a Aula de Fortifi....
cação serãQ dados no fim de tres mezes aos D.is€ipules de ma:ior appliea .... 
ç"fio. 

Do Serviçcr-que devem fazer -vs Dúú:ipulas , que se destinarem para 
- O!Jiciaes Engenheirf!S. 

~ XII. Os Discipulos, que se destinarem para Officiae~ ErtgenheÍl'e>s 1 
e tiverem mostrado distincta applicação em todo o Curso Militar ' · passa-
I·ão a servir, como Tenentes aggregados, nos Regimentqs de Infantaria 
pçn· tempo de dous annos , onde aprenderão o serviço das Tropas ,. e tud.o 
o que he relativo á Tactica. Depois passarão a servir . na Artelharia; en-· 
mo primeiros Tenentes aggregados a alguma das Companhias graduadas; 
por outro· igual tempo; e tendo mostrado que cumprí.rão em tudo com as 
suas obrig·a~ões nestes dilferentes Corpu, passa1:ão a servil·, como Aju· 
dantes ao·greg·ados a huma das Brigadas, em que será dividido o Corpv 
dos O.fficiaes Engenheü·os, depois do que se lhes confirmarão as ~uas Pa-
tentes de Officiaes effectivos das ditas Brigadas. 

XIII. Como o corpo dos Engenheiros se ha de reduzir a hum certo 
nútpero de Officiaes, quando este estiver completo, os Alumnos, que 
para elle se habilitarem, fi.carã:o servindo na Infantaria, ou Artelhar;ia, 
o~ como aggrega~os ás ditas Brig-adas; err1 quanto .nellas . não h~uvere:n 

' Postos vag·os; a fim de· que o número certo dos O.ffic1aes Engenheiros nao 
interrompa já mais a carreira daquelles, que para esta profissão se dedi
cão. 
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Das Promoções. 

XIV. Quando no Corpo dos Engenheiros se promover qualquer Posto 
va_go, preferirão sem ~r~ os ~Jl1ciaes da Pa:ente immediata, que tiverem 
feito o novo Curso lVhhtar, aquelles que nao forem desta nova creação, 
a quem não poderá valer nunca o direito da antiguidade, excepto quan
do se qui'zerem sujeita_ a hum exame de todas as materias, que se ensi
nào neste novo estabelecimento. 

XV. Da mesma ;orte preferirão para Lentes, e Substitutos destas 
Aulas aquelles, que nellas se tiverem distinguido. 
· XVI. Os Discípulos, que destinarem pará servir na Infantaria, ou 
Cavallaria, serão distinctamente attendidos conforme sua applicação; 

Do Guarda li·vros, e Secretarz·o. 

XII. ·Haverá nesta Academia hum Guarda livros, que servirá d'e Se
cretario, como na Academia Real d , Marinha, o qual terá obrigação d~ 
fazer as .".1atriculas: e Assentos, e de passar as Certidões do costume; 
como tambem de cuidar no arranjo, e ordem da Bibliotheca Militar, e 
na conservação das plantas, e mappas do Deposito. No .Archivo da Aca
demia haverá hum liv,:o, onde conste circunstanciadamente o mereci
mento de cada hum dos Discípulos, e as Certidões que o Seeretario de
ve passar, em consequencia.dehum despa"'.h:l dorespectivo Lente, cons
tarão sómente dafrequencia, ou approvação dos Discípulos , e só quando 
o Secretario de Estado dos Nego cios da Guerra mandar informar os Len
tes sobre aapplicação de qualquer Discípulo , ~ estes farão constar ao mes
mo Secretario de Estado tudo quanto se contiver .nos seus Assentos . 

No dito Archivo se devem guardar não só os Desenhos que fize
rem os Discípulos, mas tambem todas as plantas, Cartas, e projectos 
Militares, que devem resultar das diligencias, de que forem incumbidos 
os Oiliciaes Engenheiros. 

Do Porteiro , e Guardas 

XVIII. Haverá tambem nesta Ac_adA.mia hum Porteiro, e dous Guar~ 
das, os quaes terão obrigaç.ão de cuidar no aceio das Aulas, e no an:an
jo, e limpeza dos modelos, e servirão nos e:xercicios praticos, e em tud? 
que lhes for ordenado pelos Directores, Lentes, ou Secretario. 

Em tudo o Inais, que não fica especificado nestes Estatutos , os 
Lentes se devem reger pelos Estatutos da Academia Real .da lVIarinha, 
e pelas Ordens immediatas, que receberem do Engenheito lVIór , e do 
Inspector desta nova Academia. Palacio de Nossa Senhora d~ Ajuda a 
~ de Janeiro de 1790. = Com · Assignatura do Ministro. , 

Impr. juntamenor:: com a Lei desta data , na Impres
são Süviana . 

. P on Decr.eto de .dgzesei_s de Dezembro do anno proximo precedente 
Fui Servida regular os Póstos do Corpo da Marinha da Minha Armada 
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Real; e sendo preciso es<tâbelecer os Boldes que hão de vencer os -Offi .... 
ciaes que occupão, e occuparem os ditos Póstos, assim em T ena, co
mo emba:cados; Ordeno: QIJl.e o.s Vice-Almirantes vençào por Mez tm 
T erra, duzentos mil réis; embarcados, quatrocentos. mil réis : . Os Te~ 
ne.nt.es 'GeN.eraes vénçid.o em Terra, cem mil réis; embarcados, duzentos 
mil réis: Os Chefes de Esquadra ven.~ão em 'ferra, cincoenta mil réis; 
embarcados , cem mil réis : Os Chefes de Di visão venção em Terra , qua .... 
renLa mil réis; embareados, oitenta mil réis: Os Capitães de Mar, e 
Guerra vençào em terra, trinia mil~réis; embarcado-s, quarenta e cinco 
mil réis: Os Capitães de Fragata venç~o em Terra, vinte e quatro mil 
réis; embarcados, trinta e seis mil réis: Os Capitães Tenentes -venção 
em Terra, vinte mil réis.; embarcados, trinta mil réis : Os Tenentes de 
Mar venção em Terra, ~ez mil réis; embarcados , quinze mil réis : · Os 
Segundos Ten$3ntes veDção em T erra, oito mil réis; embarcados,. doze 
mil réis: Quanto á Meza, e mais ver1cimentos dos ditos Officiaes, an
dando embarcados, a s·eu tem pó dan~i Providencia. O Conselho de Guer
ra o tt?nha assim entendido, e faça executar. Palacio de Nossa Senhora 
da Ajuda em 2 de Janeiro de 1790. = Conil Rubrka de Sua Magesta
de. 

Impr. na Impressão de Antonio Rodrigues Galhardo. 

TENDo r-egulado os. Póstos do Corpo da Marinha da Minha Armada 
Real , pelo Decreto de dezeseis de Dezembro do anno prox,imo prece
dente: E sendo igualmente necessario regular o mesmo Corpo, e adl:au ... 
do-se nelle muitos Officütes Íllll.possibilitaclos para proseguirem o laborio-
so, vivo, e activo Serviço do Mar; huris por a>vançada idade, outros por 
complicadas, e habituaes mol~stiiis; e outros por .occupações, e motivos 
igualmente attendiveis : Hei por bem 01·denar, que passem para a Pri
H.leira Plana da Corte com os seus comp.etentes soldos os Officiaes decla
rados na Relação, que baixa com e~te, assignada por Mariinho de Mel-
1.0 e Castro, l~eu Miaistro ~ e Secretario de Estado dos N egocios da Ma
rinha e Domínios Ultramarinos: E que sej.:lo reformados tambem com 
es seds soldos competen.tes, os que igualmente constão da mesm?o Rela
~ão. O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e lhes1 mande pas- . 
sar os Despachos necessarips. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 4 
de Janeiro de 1790. ~ Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Impr. na Impressão de Antr.mio Rodrigues Galhardo. 

RELACÂ'O DOS OF FICIAES :JO CORP-D DA ARMADA. 
- Real 1 que Sua Mngestade manda pas~:ar par-a a Prirnei1'a Plana da 

Cor· te nos Pós tos , e setlS . competente::t soldos abaixo declarados. 

O Coronel do Mar Gaspar P-inheiro da Camara Manoel, para Chefe de Di-
visão, com ·o soldo por inteiro correspondente a este Posto. 

O Coronel do Mar Luiz Caetano de Castro. O mesmo. 
O Coronel dp Mar Marcos da Cunha. O mesmo. 
O Capiti'l.o de Mar e Guerra D. Verissimo de Alencastre, no mesmo 'Pos. 

to de Capitáo de Mar e Guerra, com o soldo pm· inteiro novamente es
tabelecido . 

-0 Capitão de Mar e Guen·a P. Francisco Xavier de Menezes Bmü1er. 
O me8mo. · 
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O Capitão de M;ar e Guerra D. Antonio de Sa11les e Noronha. Omesmo. 
O Capitão de Mar e Guerra Antonio Jacinto da Costa Freire. O mesmo. 
O Capitão de Mar , e Guerra Francisco Betencourt Prestelo. O mesmo. 

O.fficiaes que sua llfagestade mandar Reformar nos Póstos, e ~om os-sol-
dos abaixo declq.rados. · 

O Capitão de Mar e Guena José dos Santos Ferreira, Reformado no 
mesmo Posto com o soldo de 20$000 réis, que ate' agora percebia. 

O Capitão de lVfar e Guerra Mi_;uel Morando. O mesmo. 
O Capita.o de Mar e Guerra João da Ponte Feneira. O mesmo. 
O Capitão de Mar e Guerra Ig-nacio Sanches de Brito. O mesmo. 
O Capitão de Mar e Guerra Guilherme Galevay. O mesmo. 
O Capitão de Mar e Guerra José Marques Giraldes. O mesmo. 

CAPITÃES TENENTES. 

O CapitLo ~renente Cypria.no da Silva, Reformado no mesmo Posto com o 
soldo de _1 5 $o o o rás , que ate' agora percebia. 

O Capitão Tenente Gabriel Franch Fallon, Reformado no mesmo Pos-
. to com Iojooo r-éis de soldo. · 

O Capitão Tenente Francisco da Veiga Nunes, Reformado em Capitáo 
de il!lar e Guerra com o soldo de 20$000 rs. . 

O Capitão Tenente José Rodt·igues de Oliveira, Reformado .em Capitão 
d~ Mar t; Guerra, com o soldo de 20$000 rs. r 

O Gapitão Tenente,Fran.cisco Xavier da Silva, Reformado no mesmo Pos
- to de Cap1:tlio Tenent.e, com o soldo de 15,$000 1'S, 

O Capitão Tenente Dionísio Ferreira Portugal, Reformado no mesmo 
Posto, com o soldo de 15$000 ?'S. . . 

O Capitão Tenente Joaquim Ferreira da Costa. O mesmo. 
O Capitão Tenente João Tavares dP Andrade, Reformado no mesmo Pos" 

to, com o soldo de 1 o$ ooo rs. 
9 Capitão Tenente João Ferreira de ~ousa, Reformado no mesmo Pos.;. 

to, com o soldo de l5 . .$0CO rs. . . 
O Capitão Tenente Jeronymo dos San~os da Silva, Reformado no mes

mo Posto, com o soldo de 15$0oO TS. 

O Capitão Tenente Luiz Antonip de Oliveira,., Reformado no mesmo Pos· 
t@, com o soldo de 15$000 1·s. '• 

O Capitão Tenente Luiz de Mello e Menezes , Reformado no mesmo 
Posto, com o soldo de 20$000 rs. . 

O Capitão Tenente José Vernet de Saint Nazaire, Reformado no mesmo 
Posto, com o soldo de 15$000 rs. · 

O Capitiio Tenente Francisco Câ.rneiro de Figueir8a, Refm·mado nomes
mo Posto, com o soldo de 1 ~ $000 rs. 

O Capitão T enente D. Lourenç.o de Amorim, Reformado no mesmo Pos· 
. to, como soldo de l5~ooors. · y 

Sitjo de Nossa Senhora da Ajuda em 4.de Janeiro de 179ú·. ~ .. Com 
a Assignatura do Ministro. 

Impr. na Impressão de Antonio Rodrigues · Galhardo. 

- < 

..... 
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EU A RAINHA Faço saber, que os Jui~es, e Mestres examinados 
do Officio de Cortadores das Carnes desta Cidad~, · Me representárão: 
Qr "3 elles alcançárào dos Senhores Reis Meus Predecessores os Privile
gias, reg-aliás, e isenções constantes da Provisão que olferecião, de dez
esete de Abril de mil setecentos cincoenta e ires, e''Alvarás de cinco de 
Julho, e seis de Setembro do mesmo anr.o: E porque pertendião que Eu 
lhos confirmasse, Me pedião Me dig·nasse de lhe mandar passar novo Al
vará de Confirmação de todos os ditos Privilegias , isenções , e regalias : 
E visto o que aleg·árão, informação que se houve pelo Desembargador 
Alexandre Duarte Holbeche servindo de Juiz dos Feitos de Minha Real 
Coroa, resposta do Procurador della a quem se deu vista, e o que me foi 
presente em Consulta da Meza do lYfeu Desembargo do Pa~o: Hei por 
bem fazer Mercê aos Supplicantes de lhes confirmar, como com efl:E~ito 
confirmo, e hei por confirmados todos os mencionad6s Privilegias , rega~ 
lias, e isenções, comprehendidas nos sobreditos Alvarás, e Provisões: 
Pelo que Mando ás Justiças, a que o conhecimento disto pertencer, que 
cumprão, e guardem este Alvará inteiramente, cc,-mo nelle, e nos outros 
referidos se contém, e valerá.,, posto, que seu elfeito haja de durar mais 
de hum anno, sem embargo da Ordenaçáe> Liv. !2. • Tit. 40. em contra
rio. Pagou de novos direitos sete mil e duzentos réis, desta Confirmação, 
e assim mais tres mil e seiscentos réis, da de Meu Augusto P"ai o Senhor 
Rei D. José o I., que Santa Gloria haja, pelo que pertence ao Pri•·ile-: 
gio de não serem os Supplican.tes obrig,ados ás Companhias, ne·m outros_ 
effeítos .de Guerra, e tudo :fica carregado ao Thesoureiro dos ditos direi
tos, a folhas cento e nov~nta ·. e sete do livro oitavo da sua Receita, e se 
1egistou o conhecimento em forma no Livro XLVI. do registo geral a fo
lhas setenta e duas. l_i,sboa 7 de Jaoeiro de 1790. ::::::; Com a Assignatu~ 
ra da Rainha, e a do Minis~ro., P. 

' 
Regist. na Chancellaria Mór d~ Côrte e Reino no Li.:. 

vro de O!ficios, ~ Mercês a fol. 284., e impr. avul· 
so. 

' I 

DONA MARIA, por Graça de Deos , Rainha de Portug-al, e dos 
Algarves d'aquem , e d'além Mar em Africa, Senhora de Guiné; e 
da Conquista, Navegação, e Commercio-da Ethiopia,. Arabia, Persia, 
e da India, &c. Faço saber aos que esta Carta de Robora·; e Ratificação 
virem, que Eu Irppetrei do Santo Padre PIO VI. óra Presidente na U
niversal Igreja Romana, a Bulia de União do Priorado do Crato á Casa e 
Estado Infantado, para que nella andasse segundo as Clausulas, Condições, 

. e VocaC(Ões da Instituição da mesma Casa. e Estado, como he conf;tan
te da dita Bulla, cujo theôr, que fiz traduzir de de verbo ad verbum 1 he 
o seguinte: = _ 

" Em N orne do Senhor Amen. Saibão todos que aos vinte e cin-
. -- -- Eeee 



5.86. . 1790 
1 r 

" co dias do mez de Novembro do Anno do Nascimento do Senhor de 
" mil setecentos oitenta e nove, decimo quinto do Pontificado do San
" tissirno Padre P 1 O V I. , N dsso Senhor , , eu Offidal De pu tado vi , e li 
, as Letràs A postolicas , em fórma de Breve , expedidas debai:~o do An-
" nel do Pescador, do theôr seguinte; a saber. · 

· , , PIO PAPA VI., para perpétua. Memor~a . Summamente colílvém 
, qu~ '. a,s. Fam.ilias, que pelas suas insignes Ac~ões, tenl opümamente 
" merecidb da CathoJica Rel.igião, e desta Santa Romana Sede, na c:_ 'al 
'' p-residimos, pela Bondade Divina, sem concGHTerem para isso mereci
" n1entos éJ:ltguns nossos, se perpetue~n; pwra (i_jl.lle os Netosl, imitando 0s, 
;, conspiC'tlos Exemplos dos seus ,;PFogenitores, a Constancia da sua Fé,, 
;; e exünia Devoçã,o para <i:OFfl' a Sede Apostolica, prutejão e defendão ,. 
" com o -A'uúlio-da Divina Graça, quanto couber nas suas forças, a Re
" pubJica ChrisLã, contra os home.ns de preverso coraçãu, q:ue em ü~do_ 
" 0 tempo es·~udilo em at<icalla: E pm· quant0, em.u Nome da Nossa Ca
" riss·imw em Clu•ü;to Filha MARIA· .Fn..ANCISeA, .RAINHA Pideli'ssima de 
" l?drilrgal ·,.·e' c0s AJgarves, o nosso amad@ Filho J@ão de Almeida' Ca:
;, vaJiei>ro 1el.a Oi'<:leil\1 deNos,so $enhor JES'U CH:RJS'I'.O, eJVlinistro Ple
, . !liJ)oteno.iar,io da mes-ma RAINH<A Fid.elissima ,. jm.nto· a Nós,. e ·a esta 
;; Sranta Sede, ha.· pouco nos fez rep1~esentar, que ai.nda q:ue, assim m. 
'' mes"ma RAINHA, como os seus 0a.rissimos Pred€cess.ores, para con.
;_, JseÍ'V'arem-', e propagàrem p:ara o futuro ·a sua. Real F•amilia, es..tabe±ecê
;) rão a~Casa' chf!."mada do Infantad0; isto ~e. ,. hum cong:ruo Paü:irmonio_ 
"' pa,ra o Infante Seg-undogenito .da. Real CDasa.; e o augmeDtárão sempre· 
" ' com~ Re,ndas·,1 -é•:liovas Honras, e' Graças; achan·do-se no Reilíl0• de P<'m
;, tugal erécto o Gram Priorado do Crato, do Hospi-tal de São João d.e 
s;-'·~t:rusalilm, n<Y qual, desde o annG de miL seiscentos no-venta. e cililco 
"ate odiá de hoJe, os· Reis cle Rél·tugai •,, que no dit0 tempo tem. ex(i.s-· 
;; tido, c6stumárão nomear huin elos I-nfantes da Sl!la. Real Fa.m11ia., e a
, . inda uJ-tiinaniente a sobi'edita· MkRIAj Fn . .~;.N"C'ISCA ' , RA.JfNHAr FideJiss-i'"" 
JJ m·a, r;wíneou o dilectissüae Fi lho nosso- .D. J o&d, seu FilldiJ.o·, ··e. Princi"' 
;;- pe' d0 Brazil; e att"€ndendo-eada - ' eZi .ma.is ao Decoro,. c<mg1:ua Sust'en..: 
" ta çao da di ta Casa do I nfan ta do , des.sj aw'c 11111\Ú to que o spb.recl..:i.to Pri0,. 
,, rado do Crato ficasse unido perpetuamente l?or Nós á me~ma Casa; fa
" zendo-nos po~· ·iss0 limnilci .... Iill 'ente supf>"li·eat:~ ~· que nos dignassem os con
" ceder, e dar •côm Benignidade Apostolia~ as pr(:)videncias opportunas 
" ao que fica exposto: Nós, ·querendo' encher de especiaes Graças, e Fa
'' vores a mesma MARIA FR.A.NcrscA , RAINIL~ Fidelíssima, e annuinclo 
" benignamente aos seus des~jos, quanto podemos no · Senhor; e esperan
" do da mesma RAL~HA, q~'te conr.q,uantos maiqres Beneficios, e Gra
" ças se reconhecer attendicla pela A postolica Sede, tanto mais exube
" ~·antes favores prestará á Igreja Qatholica, todas as vezes que necessa
, .. J.;;j_ o::- f~r; ·,]ne'lin li.dos ;:Í. éltita Sú:pf>i .. :â. ,·-é s-egu:iiid.crh(!)S ~v:Mti>gios ·de_ Ni.c(')}éÍ!(]) 
'" l lL, CeldsLi'no' V.., Eug·éncio IN·., d.e fel.iz~ i·ecen·da~ão,. , e-@~.uilros Roma.., 
~ r.;rn.(>js I?o.p.tH~-e·es, -Pre_cl.ei0e'sMxn N osst:Ys· ~ .que. sepamár'à!G>I as. {)pde!íls Mili
''..:;tãr,.es de lJh~z, ·de Sam.Jt-'I<'l!go· de V e:lt~-s .; nO' R e.ino ;Cte Cas-ieJJa. ,.! e c;!on._
"Gc<f<ilrei~ão perpe truamente a 'A:.clministraqãor; e G:vam< Mesruracli'l deJla·s , e · 
"' t11f '1í>l1den4 1\ffi.litar á.e N &Ss<J Sen'hGiit.~ J ESD ;QIJ RJSriiO-;; aü's .!&eis '.de 
<;~;RÇJttug-áJ ;~ 'fJÓF A·lilth.C9t~~lade .. Apos.toli~a: , peloAh.eôr,~~~ ·~.(Vl!'B'sentes, U~
" Jt4os ·,'·Ineor-pjorám·OS· Ord~b . mos, e D~claramos· , ·qure fique u-wicla, em
~ .!c~l!pol~aàa À:o· RatFh~{)nio; ·é €)hsaJ dó lti1J'.fro~.t~a:(l)r assi.u;in fdita,...al AGlmmi$,. 
" tração do dito Priorado do Orato, do retendo Hospital :.--De sorffi Ç! ~Cfure 
''< {j)Jâfeneci'Glíl~& D. JeÃa-.,. I<rifrl.t!íte, .é Fri.1ki~ d:ci.fuftz "k; g:dze.àest<e Gram 

I 
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, Priorado, em quanto administrar a Casa do Infantado: Depois que Elle 
, porém succeder no Reino, passe tambem o Priotado com a dita Casa. 
, ao seu Segundogenito; de sorte que aqu·elle, que administrar a Casa 7 
, e Estado do Infantado, seja ig·ualmente Grarn Prior, sem nova con
" cessão alguma. Se porém o dito Infante D. Jo.Ã.o não tiver Filho Se
" gundo , então tanto a Casa, como o Priorado ficarão em Administra
" cão, até que haja algum Filho Segundo do Reipante, que succeda na 
, (;asa, e Priorado : Se os Filhos Segundos , que gozarem a Casa , e Prio
" rado, casarem, e tiverem Filhos Legítimos, a Successão da Casa, e 
" Priorado passará aos seus Primogenitos : Se porém não tiverem Des
" cendentes Legítimos, então succederão na Casa, e Priorado os Filhos 
, existentes Seg·undosgenitos da Linha Reinante; ou ficarão em Admi
" nistração , até que hajão Filhos· Segundos : No caso porém , em que a 
, Casa do lnfantado se reduza a hu~na unica Femea, então se hão de 
.,, observar com elléJ._,...e no seu Matrimonio, todas as cousas, que na Cons
" tituição s.e determinão a respeito da Femea, que succede no Reino; 
.,, a sabet·, que case dentro dos Limites do mes.mo Reino, ou com aquel
~' leVarão, a - favor do qual os Estados juntos em Cortes dispensarem; 
, Porque de outra sorte decahirá de todo o Direito de Successão na Casa 
, do Infan ta do , e no Gram Priorado , assim como perderia ·o Direi to á. 
, Coroa a Mulher, que se não casasse c,onfot·me estas Leis. Finaimente 
,) se houver tão sórnente Descendencia illeg-i.tima ·, então a Casa do In-

-. ,, fantado fará regressão á C?.,sa Reinante; sendo sempre os' 111igitimos 
,) inhabeis para succederem na Casa, e Priorado sobredito, do mesmo 
, modo que, pela Constituição, não podem succeder no Reino. Por tan
" to, pela authoridade, e \heôr assima ditos , Permittimos ,_, e Concede
" mos, que sempre, e em todo o tempo, aquelles que succederem na 
, dita Casa, ou obtiverem a sua Administração, na fórma: das Leis, 
, e Disposições ultimamente feitas, como já se disse, pela mesma MA
" RIA FRANCISCA, para Succ.::ssão na Casa do Infantado, e Patrimonio 
,, constituido para ella ; ou para se dar a sua Administração por alg·um 
.,, tefi!po, hajão de perceber, e exigir, e levar as rendas, e Proventos do 
, dito Priqrado, e convertellos .. ém seus usos, e utilidades; ou de outra 
.,, sor.te, conforme as mesmas Constituições, e Disposições feitas; e go
" zar de todos os seus Direitos annexos·, e c.,onnexos, prerogativas, pre
., eminencias, graças, e indultús ., por igual modo, e sem difl'erança ai
" g-uma, como os Priores do dito Priorado até o presente usárào, lográ
'' rão, gozárão, e podem, ou poderão de qualquer modo para o futuro 
, . usar, lograr, gozar. De sorte que no mesmo instante, em que entra

_.,, rem na Administrção, ou Possessão do Patrim01âo, e Casa do Infan
" tado, sejão , ipso jure , e sem alguma nova c9ncessão, tidos por Admi
~J nistradores do dito Priorado; sem que sejão obrigados áquellns cousas 
~' que, a respeito da idade, profissão, e outros requisitos, são ordenada~ 
~' pelos Estatutos, ou Estabelecimentos, e Ordenações Capitulares do dito 
·" Hóspital confirma~as por Authoridade Apostolica, aos Freires Cavallei-
'J ros, e 'Preceptores, ou Commendadores do mesmo Hospital; mas an
'' tes possão, juntamente com a dita Administração, conseguir, e obter, 
.,, respectiva, livre, e licitamente Preceptorias, ou Commendas, e Di
" gnidades das outras Milícias, ou Ordens de Cavalleria: Ficando reser-

-" vadas ao Gram Mestre do, dito Hospital, e ao Commum Erario .delle, 
·" não só as costumadas Responsões, que sobem á somma annual de sete. 
" mil e quinh~ntos Cruzados, de Moeda Portuguezà., mas tambem a som
v ma aP.P.U,Çtl de qu.a.t1·ocento,s JU.il ;réifJ da sobredita Moeda , a titulo de 
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, Annàta,, ê Mortono; que devet.n ser pagas pelo Administrador do di
" to PTiorado 7 que então existir . Decretando que estas presentes Letras 
" sejão, e ·hajão de ser firmes··, validas, e efficazes; e sortirem, e obto'"' 
, rem os seus plenaríos 7 e inteiros effeitos; e servirem plenissunamente 
" áquelles, a quern tocão, e de qualquer modo, para o futuro tocarem ; 
" e serem por todos inviolavelmente observadas; e assün se entenderem 
" por quaesquer J uizP-s Ordinarios, e Delegados , ainda Auditores das 
" Causas do Pala cio A postolico, e N uncios da Sé A postolica; c c. no 
'' tambem pelo Gram Mestre, Convento, Conselho, e Freires do refe
., rido Hospital; tü-ada a elles, e a cada hum delles , qualquer facul..
" dade de julg-ar, e interptetar·' de outra sorte; e declarando irrito, e 
" vão, o que succeder attentar-se por qualquer Authoridade, que seja, 
" contra o referido; ou de proposito, ou ig·norantemente. Não o1bstantes 
" as causas assirna ditas, e a·s Constituições, e Ordenações Apostolicas; 
" e não obstante, no que for nece~sario, a · nossa Regra, e da Chancel
" laria Apostolica de jure qucesito non tollendo: As quaes todas, e cada 
-, huma dellas, "e outras quaesquer em centraria, especial" e expressa.,. 
., mente derogamos; ainda que para sua sufficliente derogação se deves ... 
"se fazer dellas, e '-de todo oseu theôr, esJ!Iecial, expressa, e in<llividua-l 
., menção; e ainda que devessem ser insertos os ditos th.eôres , de verbfJ 
~ ad ·verhurn, e nã-o por claus~]as geraes , llJIUe v.aihão 0 mesm0 , ou ,qu~ 
" se houve!':se de obse:rvar, par.a .este fim ~ .outra exq1üsita fórma: Ten,. 
" do poi· pl,ma, e suflic~enteme.lílte expresnos, e ÜJ.sertos os theôres das 
" sobreditas, como se se exprÜn·issem de verbo -ad ver-hum, sem se omit:. 
" tir cousa algurna , e observacla a fór.ma para isso estaJbe[ec.ida; ,pwra o 
" effeito qu.e fica dito tão sómente; ficando J?ara. o -mais setnpre em sel!l 
" vigor. Dado em Roma, em São iPedr0, deibaixo do Ann.el •clo P.esca ... 
)p dor, aos vinte e quatro d.ias de N eN•embr0 d·o ann0 de mil setecentos 
-, oitenta e nove, decimo quinto do Nosso lPontificad@. = D. Cardeal 
" Braschi de Honestis = Lugar ~ dé> Aw1~el do Pe.scadGr. , = 

E sendo todo o con:teúdo nes.ta Bl!t lla, em tudo conf0rme ,com a 
Proposta por lv.Iim, e em Meu N01nc appresentada a Sua Sanl!idade, con.,.. 
forme á II~sütui-çãe ConstituGienal da Ca~a ·do lnfantal!lo~, assim como •foi 
por Mim es Labelecido na ·Carta de vinte ' e quatro de J unh0 do.anno pro,.. 

--xímo passado: ·Hei ]Dor be111 Roborar a Afil.nexação, e ·.União do .Brioraclg 
-do Crato á C<.lsa, e Estado do Infantado, para se julgar d'aqui .em dian.,.. 
te Parte intreg-rante da -mesína Casa, ~ Estado, debai.xo das .Clausulas; 
Condições, e Vocações das ditas-Institui·ção, Proposta, e Bulla 7 assim ·, 

·e do nú~sme modo que nellas · s~ lê. 
Pele que : Mando á lVfeza do Meu :nesembaJ!go àc Paço; l?resi.:

clente do Meu Real Ei:·a1~io; · R.egédül' 1 -da -Caf?a da Snpphcaçi'lo; Cons&
lhos da Minha Real Fa .. zenda, e Ultra.mar; Mez<a da Consciencia, e Or~ 
dens; Junta ·dos .Tres Estadds; ~en'élldo da C~mara; JGoverl~ad®r da Re-

-lação , e Casa do Perto ; ou -quem seu LlJ.gar servir; e a tod0s os ~ictt~ 
-Reis; Capitães .Generaes; G, vernadcn·es do 'Reino,., e ~Dominios UHra-
Jllarinos; Desembargadores, Corregedores , Proved@Fes, Ouvidores, ,Jui

, ,,zes, e m·ais Ofl1ciaes, a quem o con1lwoimento desta ·Carta -de Rob@ra, e 
-Ratificação pertencer, e a todos os Meus VassaHos a €UI11prão, ·e guardem, 
· e fação inteü·amente guardar,ccomo nella se conté-m, ~não• ahstn;r.rfies 'q'UCJ,es
quer Leis, Ordenações, e R"'j'Ünentos 'contraries· , '·que toelC9s, e; todas · pa-
ra este e.f.feito Hei por ·dereg;ados, Gomo se de1tddos,·, e oada -h1:1m -·delles 

- fizesse especial, e exp1:;essa meriç.ã:o, -.ficando al.iràsJec1n seu vigor. -<E ato 
L)ouLor José Rie-al'cl.e •Pereira de· Gastro·,·-do .cMet't>Cé . .tils,eiho, M-eu.!Desem-
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pargador do Paço, e Chanceller Mór destes Reinos, Ordeno que a fa
ca publi"Car na Chancellaria, passar por ella, e registar nos Livros del
la, a que tocar, remettendo os Exemplares della impressos d.ebaixo do 
Meu Sello, e seu signal, a todos os Lugares, e Estações , a que se cos
tymãQ remetter semelhnntes Cartas, e guardando-se o Origi 11al na J un
ta da Casa do I nfantado. Dada em Salva terra de Magos aos 31 do mez 
d~Janeiro, Anno doNascimento deNosso Senhor.JesuChristo de 17~0. 
;:= :::om a Assignatura da Rainha com Gu.~rda, e a dp Ministro. 

e 

Regist. na Secretaria ele Estado dos Negocias do Rei
no no Livro VIII. das Cartas, Alvarlís, e Patentes, 
a fol. 5, e impr. na Officina de Anton(o f?,odrigues 
Galhardo. 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que sen~ 
do-me presente o damno, que resulta do muito , que se retardão os li
vramentos dos Prezos, sem que sPja possível fazell~s adiantar como con
vém, e a boa administração da Justiça o pede, po'r mais diliçeor.ia gue 
se faça, e por .mais solicitas, '~ expeditos que sejão alguns Juizes erq 
proferirem as suas Sentenças, por falta de varias providencias, que sen
ão uteis, como a experiencia tem mostrado todas as vezes que ellas se 
tem abraçado, de1xão de praticar-se em todos os casos, porque não es
ta vão ainda estabelecidas por Disposição geral, não obstante serem con· 
formes ao espírito da Ordenação: E sendo proprio, e digno da Justiça, 
que se não retarde o seu exerci cio, antes que hajão de se castigar os de
lictos apenas constar da sua existencia, e de quem os commetteo; por
que quanto menos mediar ent.re o casti,go, e o delicto, mais h a de ser 
o provei1lo, que ba de caasa.r hum te.] exemplo, e menos padecerão os 
Prezos detj dos nos carceres , aonde se entorpecem, e fazem in u teis os 
seus braços: Para facilitar esta expedição'· e e~ercicio, Sou Servida 
Ordenar o seguinte: 

P.rimeiro: Primeiramente, pelo que toca á presteza, com que 
se devem indagar os delictos, pr-incipalmente prendendo-se algumas Pes
soas antes de culpa formadá nos casos, em que o permitle a Lei daRe
formação das Justiças de seis de Dezembro de mll seiscentos e doze, 
~mpliad·a pela de dezenove de Outubro de mil setecentos ci~;~coenta e qua~ 
tro ; nos quaes casos, depois .da prizão feita, se devem inq~irir logo as 
testemunhas, e fazer as ac;treações, e perguntas necessari!ls, além das 
mais diligencias, que forem precisas p·ua se lhes formar a sua culpa 
dentro do prefixo tempo de oito dias, na conformidade das sobreditas 
Lei.s ; · e formada que seja, deve Jo,go apres~ntar-se aoJ!liz para mandar 
cor·rer seu livra_m13nto, ou remettello para onde tocar; o que tudo se de
ve _fa~er, podendo ser, ainda aptes dos trinta dias, que a Ordenação do 
Liv. I. tit. 65 §. 31. tem concedido para se tirarem as Devassas : be.m 
entendido,., que este termo foi posto para s~ não ~xceder, e não para dei~ 
;xar de .se abbreviar .tmdas as vezes que fór r:ecess.ado. 

Seguo~o: : Pelo que toca aos segredos , .aio da se requer maior 
brevidade nas perguntas ; porque devendo-se estas fazer para bem da 
J q,stiça, e Jnelho~jnd~gação da verdade 1 em qua,n.to op Réos r.,e ponser· 
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varem naquelles lugares separados da communicação dos outros PrE'zos , 
não podem elles estar fechados mais de cinco dias, na fórr.na do Decre
to de sete de Agosto de mil setecentos e dous, sem que o Regedor, com 
mais dous Desembargadores, convenhão em lhe prorogar mais tempo, 
conforme a necessidade o pedir, que nunca póde ser com exce.sso, por 
ser hum,a especie de to~mento, que já não tem lugar. Os Carcereiros de
verão apresentar todas as semanas ao mesmo Regedor huma relação dos 
l)rezos de segredo com os dias da sua reclusão ; e o mesmo praticc. rão 
com o Intendente Geral da Policia da Corte, e Reino a respeito dos Pre
zas, que estiverem á sua ordeo' ; e 'na Cidade doPorto, com oGoverua· 
dor da Casa, ou quem seu lugar servir. · 

Terceiro: E porque muitas vezes succede ausentarem-se as Par
tes antes de serem citadas para a accusação, depois da prizão feita, ou 
esconderem-se para não serem citadas, do que resulta muito grave pre
juízo ~a demora, :- irneiro que se faça esta diligencia: Querendo occor
rer a Isto quanto possa ser: Mando, 1 ue não sendo o caso de mol'le, ef
feitua·ndo-s e a di La prizão, ou antL de culpa formada, ou uos tres me
zes sue ~ssivos á nronúncia , se faça a referida cita<(àO por Editos de 
cinco dias, que se affixarão no Pelourinho, e nas Portas da Cadeia, em 
que o Réo estiver, e da Casa da Audiencia , em que fôr sentenciado, 
para, findo o termo) e não comparecendo a Parte, ser logo lançada. Nos 
casos • ~r' :n de morte, e de serem feitas as pr~zões passado o dito termo, 
se obsenará o que dispõe a Ordenação elo Reino Liv. 5. tit. 124. §. 9. 
e as providencias das Visitas estabelecidas no §. 6. deste Alvará. 

Quarto: Mando, que da publicação deste em diante, havendo-se 
de expedi r de quaesquer jurisdicções do dis~ricto da Casa do Porto para 
'a da Supplicação Precalorios para a prizão dos Réos em delictos, que 
não mereção pena de morte natural, venha sempre por appenso a culpa 
fechada, e lacrada, para que tendo effeito a prizão, que na Corte, e 
cinco Jeguas só poderá ser determinada peíos Corregedores do Crime del
la, perante os mesmos se lhes possa dar livramento ; nas Comarcas po
Jém, fóra do dito districto, poderão se~ cumpridos os Precatarias por qual
.quer Juiz; porém não sendo de Vara Branca, deverá rernetter os Réos 
com as s1:1as culpas ao Corregedor da'Comarca, perante quem seriiojul
gados. E porque cederia em notaveJ prejuízo das Pat·tes virem de Pro~ 
vincias remotas seguir pessoalm~nte as suas accusações: Sou Servida, 
dispensando na Lei em contrario, determinar, que uestes casos possão 
accus,ar por Procurador: o mesmo se observará no districto do Porto com 
os Prezas por Pree<~f.orio do da Casa da Supplicação. 

Quinto: Mando, que na conformidade da Ordenação Liv. 1. tit: 
24. §. 43. se pague aos Escrivães ametade dos seus salarios, contados 
conforme a Lei do Reino pelo ~ndirnento da Chancellaria, observada a 
fórma da dita Ordenação ; són.ente com a differença, de que o paga
mento se fará n.o Meu Real Erario de tres em tres mezes pelas Relações 
apuradas, e approvadas pelo Chancellet· da Casa da Supplicação , com 
as quaes devem os Escrivães requerer estes pagams;:ntos, levando jun
~as certi dões de c1ue os livrarne.ntos dos respectivos Prezos se achãocom 
efl'e ito findos, e · desembat·gados, na fórma dã dita Ordenação. 

Sexto: Mando·, que nas Visitas, que na fórma da Ordenação 
oeve fazer o Regedor, se c .'serve daqui em diante o ,mesmo, que Eu 
·costumo mandar nas occasiões de monção da India, para se poder com~ 
mutar a pena da Lei das Armas, quando com ellas não tenha ·havido 
ferimento, e sentenciar os furtos simplices, e in8ustriosos, ainda que o 
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seu valor excede o de marco de prata; J supposto que os Réos destes 
crimes tenhão Parte, achando-se os seus Prpcessos nos termos de ser.em 
condemnados, o poderão ser por Assento de Visita, appJ,icando-se rara 
a Parte a conde~nação que :fôr j1usta. · 

Setimo: E porque para a execução das Minhas Reaes Ordens cC!m .. 
vém que se Me faça presente (i) número dos Réos, que se acharem nas 
Ca.deias desta Corte, e os termos dos seus livramentos: Ordeno que o 
Reg~.-dor de tres em tres mezes faça huma A udiencia Geral, em .que se~ 
rão ehamados indistinctamente todos os Prezos, ainclt\ que estejão á Mi
nha Ordem : delles se fará huma circumstanciada Rela'tão, que ·Me se
rá presente pelo mesmo Regedor; e o mesmo observará o Governador 
da Relação, e Casa do Porto, otJ quem seu lugar servir, dando-me eon
ta pela Secretaria de Estado dos N egocios do Reino de todos os Prezas· 
da sua jurisdicção. 

Oitavo: E excitando a saudave prática, que houve das mesmas 
A udiencias Geraes: Mando, que ndlas, com o parecer do Regedor, se 
mandem remetter á Relação tod?s os Processos de qualquer qualidad.e 
de crimes, que se acharem retardados de huma pat·a nutra das mesmas 
Audiencias Geraes, ou por falt-a de eitação das Partes, ou por qualquer 
outra cousa que seja, para imme,diatamente, com o mesmo parecer do 
Regedor, se determinar em Relação por seis Juizes~ que os Réos digão · · 
de Facto, e Direito, em cinco dias, nomeando-se~ lhes hum J... dvgado 
do Número da Casa da Suppli'cação, ou de Portaria, que os defenda, 
para breve, e summadamente serem a final sentenciados, ainda que as 
suas culpas não sejão da qualidade, em que costuma haver este proce-
dimento. · 

. No,no : E Sou ou(r@. sim Servida, que o mesmo Regedor cada 
vez que lhe parecer, ainda fóra das mesmas A udiencias Geraes, possa 
em sua Casa, convocando os Ministros que escolher, conferir, sobre os 
Processos de quaesquer Prezas para se mandarem remetter á Relação, 
e praticar nelles o me.smo procedimento breve, e summario. 

Decimo: Determino., que para .nais prompto despejo das Cadeias, 
as Náos, e Fragatas da Corôa, que sahirem deste Porto para os Meus 
Domínios Ultramarinos , possão levar os Degradados , que estiverem 
promptos, ou para os lugares do seu destino, ou para outros, donde mais 
€0mroodamente possão ser remettidos; para o que se apresental'á ao Mi
njstro·, · e Secrelari.o de Estado d0s Negocias da Marinha, e Dominios 
Ultramarinos, huma Relação dos que devem ser transportados, com os 
lugares do seu de-stino, para elle em consequencia mandar expedir as 
Qrdens necessarias. · . 

Undecimo: Mando, que qt!lando n·a Cidade de Lisboa se haja 
de fazer remessa de culpa de hum Juizo para outro, ou e lia he avocada, 
se .. remettão os proprios Autos, sem ficar •.raslado, sendo possível; fican
~0 sóme.ote no Livro dos culpados, quando, e para onde foi remettida 
a mesma culpa, guardando ó Escrivão a enl:ega delia · para sua descar
ga. rJN as . Querélas . porém, q.ue se tomão em Livros, ou nas Devassas ·, e 
~umrnarios, âe que ha outros Réos, se praticarão os traslados; e sendo 
os Réos pobres, se pagará a ametade dos salarios n-a fórma que fica dis
posto. sobre os livramentos, ajuntando-se Certidão de se haver effeítua-
do ã remessa. , 
, • l?or-tanto: Mando á Meza do Oesembargo do Paço. Presidente 

do Meu Real Erario, Regedor da Casa da Supplicação , Conselhos da 
Mjnha. Real Fazenda, e do Ultramar, Governador da· Relação, e Casa 

o 
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do Porto, Desembargadores, Juizes, Justiças, e Officiaes dellas , que 
cumprão, e guardem, e faç~o inteiramente eumprir, e guarda~ este Meu 
Alvará, comonelle secontém, sem embargo dequaesquerLeis, ou Dis
posições, que se opponhão ao conteúdo neJle; as quaes Hei por deroga
das para este effeito sómente, ficando aliás sempre em seu vigor. E Or
deno ao Doutor José Rica! de Perei:ra de Castro, do Meu Conselho, De-

- -sembargador do Paço, e Cnanceller, Mór do Reino, que o faça publicar 
na ·Chancellaria, e remettello por Cópias impressas debaixo do Meu Sei
lo, e seu sig-nal, _ua fórma costumada; reg-istando-se nos livros, aonde 
se registão semelhantes Leis , e mandando-se o Original para a Torre 
do Tombo. Dado em Salvaterul de Magos aos 5 de Março de 1790. --..:. 
Com a Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na Secretan·a de Estado dos Negocias dó Râno 
no Li v. VII. das Cartas, Alvarás, e Patentes afol. 
238., e ~·mpr. na Iu.pr·essáo Regia. 

_E-( ft RAINH A Faço saber aos que es~e Alvará ·virem: Que não 
obstante haver estabelecido peJo Alvará Je onze de Janeiro de mil sete
centos oitenta e tres hurpa Intendencia, e dado outras Providencias, pa
ra corrigir os abusos , que se tinhão introduzido na Administração, e 
Guarda 21os Pinhaes de Lei ria, a experien>Jia de mais de sete annos tem 
1nostrado, (!ue não só os mesmos abusos, que se procuravão desterrar, 
continuárão sem ínterrupção, nem emenda•; mas que outros se introdu .. · 
zírão de novo, com gravíssimo prejuizo dos Pinhaes, e dos Provimentos· 
do IVleu Arsenal da Marinha, a que elles são principalmen-te destinados: 
E querenqo occorrer aos sobreditos Ü:lConvenienles: Hei por bem dar por 
aca'bada a sobredita Superintendc..acia com todos os Officiaes de que el
]a se cem põe: E por suspensos todos os Couteiros até agora incumbidos 
da Guarda dos rPferidos Pinhaes; fica-ndo igualmente"supprimidos os seus 
}Jrivilegios , . em quanto n u assim o Houver por bem, e não mandar ó 
contra-rio: Ordeno outre sim, que · o,Corregedor de Lei ria seja Juiz Con
servador <)os referidos Pinhaes, e de _ todos os Officiaes que ne!Jes se oc
cuparem: E que para Governo, e Guarda dos mesmos Pin·haes se obser
ve interinameate ~~ Regulwmento, que baixa com este assignado por Mar
tinha cle Mello e Castro ,"Meu Ministro, e Secretario de Estado dos Ne- -
gocios da Marinha, e Dmminios Ultramarinos. 

Pelo que: Mando á MPza do Desembargo do Paço ; Presiden1te 
do Meu Real Erario; Regedo"· da Casa da Supplicação; Conselho da Mi
nha Real Faze!Jda; Real Junta~ do Cornmercio, Agricultura , Fabricas, 
e Navegação destes Reino~, e seus Domínios; e a todos os Trihumaes ; 
l\1agistrados, Officiaes de Jus.tiça, e mais Pessoas ~ qt~em o conhecimen
to deste Alvarâ pertencer, que o cumprão, guar~em, e fação inv;iala ... 
velmente ·cumprir, e guardar tã0 inteiramente1, como nelle se contém, 
sem dôvi·d·a ·ol!l eH1bargo algum, e não bbstan.tes quaesqw,er Leis, Alva -;, 
rás, Regimentos, Decretc_g, ou Ordens em contrario, porque todos , e 
todas' Hei pot· bem det·ogar para este etfeito sómelilte, como se de tudo 
fizesse individual, e express'a menção, ficando aliás isempre' em seu vi
gor; e valerá como Carta passada pela Chan:Cellaria, ainda que por reUa 
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não ha de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno; 
e muitos annos, não obstantes as Ordenações em contrario; remetten
do-se o seu Original para o Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no 
Palacio d~ Nossa Senhora da Ajuda em 17 de Março de 1790. = Com 
a Assignatura da Rainha, e a do .Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos ... Vegocios da Ma
t·inha , e Domínios Ultramar'ÚWs, do Livro em que 
se regisUlo semelhantes Alvarás a fal. 1 o 1. 

Regulamento Interino, que SUA MAGESTADE Manda observar mo 
"Real Pinhal de Leiria , no qual se cornprehende o Pinhal manso 7 

que lhe he annexo no Sitio chamado do Amor. 

Para Governo, Guarda, e, Serviço .Jo dito Pinhal haverão as Pessoas 
seguintes: Hum Administrador, hum Juiz Cunservador, hum Mestre 
do Pinhal, hum Fiel dos Armazens no Porto de São Pedro de Muel, 

,.hum Guarda na Fabrica da Madeira, hum Cabo dos Guardas do Pinhal, 
seis Guardas do Pinhal, hum Patrão para os Saveiws. 

Obrigação do .Admtnístrador. 

O Administrador commandará sobre todos os Officiaes emp~ega~ 
dos no Serviço do Pinhal: H:rá ao mesmo Pinhal as mais vezes que pu .. 
der, como tambem ao manso assima indicado, examinará as Providen
cias, de que precisão para seu melhoramento; e ordenará ao -Mestre, 
e aos outros Officiaes tudo aquillo que me-lhor lhe parecer para mais exac
ta observancia do que se determina neste Regulamento. 

Fará logo construir em São Pedro de M uel os Fórnos para a Fa
b rica do Pêz, e Alcatrão, regulando .ao mesmo tempo os que se achão 
estabelecidos na Fabrica da Madeira: Prohibirá absolutamente que se 
córte Páo alguiL ainda que tenha cocumelo para se fazer a Lenha que 
se deve remetter aos ditos Fórnos, para extrahir della o Pêz, e Alca
trão; maS que a mesma Lenha se tire das Bicadas, e restos dos córtes, 
que não servirem para outro ministerio, e dos Tôcos, e Raizes dos Pi
nheiros que já se houverem cor(ado, e de nenhuma outra parte; esta
belecerá o methodo mais facil, e menos dispendioso de fazer este Servi
ço por conta da Real Fazenda, e não pelos abusivos ajustes, que até 
agora se praticavão com conhecida ruína do Pinhal. 

Ordenará ao Mestre a limpeza do dito Pinhal, não só porque ti· 
rado o Mato produzirá mi1bor; mas porq :... e sem elle se encontrarão me
lhores Madeiras para a Ribeira das Náos: Mandará igualmente semear 
PiGhão nos si tios, que lhe parecerem propriJs, em que esta sementeira 
se possa, e deva fazer, principalmente da parte do Mar, a fim que as 
arêas não entrem para dentro do Pinhal, corno já succedêra. 

Sobre tudo terá o maior cuidado em mandar lavrar todos os an
nos os Acceiros, e que este Serviço se faça de sorte que livre o Pinhal 
de -todo, e qualquer accidente de fogo: A rresma vigi lancia terá, para. 
que os Guardas, Carreiras, ou outra alguma Pessoa não accenJão lume 
no Pinhal para fazerem de comer, ou debaixo de outro pretexto qual· 
quer que elle seja, nem usem de Tabaco de fumo, nem tl'agão com~igo 
- - Fill 
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isca, rnécha , 'ou fuzil; e o ·que fôr achado, eu descuberto em q ualq t:íer 
destas transgre~sões, seja imrnedi~t?mente prezo, e remettido com toda 
a segurança ao Corregedor. de ~ema p~ra , ser severamente ~astigado, 
e expulso para sempre do Serviço d,o Pwhal: . 

Tom.ará em fim o mesmo Administrador hum geral conhecimento 
de tudo quanto se faz, ·e deve fazer a ben,cficio do mesmo Pinhal, dan
do Providencias inter~nas, aon~·e )p<l. parecerem uecessarias; e. de tudo 
o que vir, e obrar .dará conta na Se~retaria de Estado da Marinhó. , e 
Dominios Ultramarinos. 

Obrigaçáo do Juiz Conservador. 

O Corregedor de Leiria nomeado por Sua Magestacle Juiz Conser
vador ilo referido Pinhal, e dos Officiaes que rielle se occupão, terá to
da a J urisdicção para proceder Lão só contra as Pessoas de fóra do mes
mo Pinhal, que transgredirem qualct Jer das Disposições ordenadas nes
te Regulam eu to; mas muito parti(ularrnente contra o M.estre, Cabo d_os 

, Guard8CJ, Fiel doP Armazens, Guarda da Fabrica, Patrão, e todos, e 
cada hum dos Guardas do ref(frido Pinhal, que por suborno, peita, ou 
por outra qualquer sorte de interesse, ou por amizade, contemplação, 
negligencia culpavel , ou · por outro qualquer motivo doloso deixarem de 
cumpMü· ',odas, e cada huma das obrigações, de que ficão incumbidos 
na fórm a abaixo decle.rada; procedendo a prizão, e condemnáções pe
cuniarias conforme as Leis; e segundo a qualidade das culpas, e dando 
conta pela Secretaria de Estado da Marinha, e Domínios Ultramarinos 
dos delict"bs mais graves, para Sua Magest-::1de manJar proceder con (r a 
os Delinquentes como lhe parecer mais justo: E para que o dito J\llinis .. 
tro possa mais facilmente vir no conhecimento dos Culpados, terá .sem.
pre huma Devaça aberta sem limitação de tempo, nem determinado nú
mero de Testemunhas, mandando viL· p1ara depôrern nella as Pessoas 
que bem lhe péHecer, e do resultado da· dita D~vaça. dará tambem con~ 
ta de seis em seis rnezes pela meLma Secretaria de Estado dos Negocias 
da Marinha, e Dominio_s Ultramarinos. 

Obrizqafáo do Mestre do Pinhal 

Não consentirá que se córte nenhum Páo de qualquer qualidade 
que seja, sem que. tenh~ Ordem por escripto para o fazer, e os que man
dar cortar em consequencia da dita Ordem, os fará marcar com hum 
Ferro de huma Letra junto á Raiz, para dest,e modo se conhecer os que 
furtivamente se cortárão. . 

Depois de estatem lávra :las, e promptas para se remetterem pa
ra o Porto de São Pedro de Muel as Macleiras, que se.cortarem, as irá 
o Mestre JTI('Jdir no Pinhal, "J arcará em cada Peça de Madeira o núme
ro de Pés cu bicos que_ tiver; e o número, da divisão, em que se achar, 
e a ~ ste fim se repartirá o Pinhal em ón~o Divisões marcadas desde nú
.. nero bu'm até númet·o cinc0: A primeira Divisão principiará do Porto 
de Sil.o Pedro, e o Painel das Almas ao Marco do Pinbalinho até á Cras
ta do Ribeiro: A segunda Divisão desde o fim da prirpeira até todo o 
Lado do Ribeiro, e á Lagôa da Sapinna: A terceira Divisão desde o 
fim da segunda até á Queimada velha d-ireito ao Serro do Brejão pela 
Estrad·a da. Fontinha: A qual'ta Divisão desde , o fim d~ terceira até á 
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Valleirà dos Judeos direito ao Lagoeiro de São Pedro pelo caminho da. 
Serra: A quinta Divisão desde o fim da f]Uarta até á Vieira. 

O Mestre medirá, e marcará as Madeiras como fica dito, corn 
assistencia do Cabo dos Guardas, pára este o ajudar, e Íl' tomando em 
lembránl(a o número de Páos que rnarcat·em, os Pés cubicos que contém, 
e o número da Divisão do Pinha·! onde se acllão. 

O Mestre fará saber aos Carrei'ros, que h.)uverem de conduzir as 
lVl ctdeiras, ·os differentes preços, porq'ue se hão de pagar os carretos de 
cada Pé cubico de Madeira, que se conduzir do Pcinhal para o Porto de 
São Pedro, conforme as distancias das cinco Divisões, em que está di· 
vidido o Pinhal, a saber: 

Da primei ta Divisão se pagará o carreto a oito réis cada Pé cu bi
co: Da segunda a dez réis: Da terceira a quinze réis: Da quarta a vin
te réis: Da quinta a vinte e cinco réis. 

O Mestreentregará acada Ca::-reiro, quando~ conduzir do Pinhal 
Madeira para o Porto de São Pec' ro , hum Bilhete, em que declare a 
impurtancia do Carreto da Madeira que conduz: O Fiel dos Armazens 
depois de conferir o dito Bilhete com o número dos Pés ma-cados na. 
l\1adeira·, pagará logo ao Carreira a importancia do carreto, para o que 
o Mestre do Pinhal entregará diariamente ao dito Fiel o dinheiro, que 
julgar necessario para os ditos Pagamentos, e descarregará o dito Fiel 
do dinheiro, que lhe tiver dado, pela entrega que este lhe :'izr- de Bi-_ 
lbetes pagos. 

O Mestre fará todas as Semanas pagamenio a todas as Pessoas, , 
que se empregarem nos differentes trabalhos do Pinhal, ao qual Paga
mento devem assistir o Fjd dos Al'mazens, e o Cabo dos Guardas, que 
assignarão com o Mestre as Ferias, declarando debaixo de juramento, 
que as Pessoas conteúdas nas d~tas Ferias receb~rão o seu Pagamento. 
- Pertence ao Mestre o cuidado de fazer que todos os que se empre
gão no Pinhal, cumprão com as suas obrigàções, e determinará aos Guar
das que avisem aos Carreiras, que forem tirar Lenha ao Pinhal, ,do sitio, 
onde h a Bicadas ,, ou Madeira imltil para ahi só poderem carregar: Dei
xará ,tirar Lenha a todos os Particulares, que a quizerem para suas ca
sas, havendo ' a inutil, e nenhuma outra, e ainda desta a que não fôr 
precisa para a Fabrica dos Vidros; -e só poderão entrar no Pinhal para 
este fim ás Segundas, Quartas, e Sexlas feiras; e os q\Je tir.ão Lenha. 
para a Fabrica dos Vidros poderão Ü' todos os dias. Terá cuidado de exa
minar. fre9uenternente, se· os Guardas obrigão os Caqeiros a que fa<(ào 
o Casqueuo nos lugares abaixo determinados; e quando os mesmos Guar
das-lhe derem parte de terem achado alguns Páos cabidos , irá vêr em 
que os deve empregar: O mesmo praticará com o Pinhal manso do sitio 
de Arriar, vigiando não haja descarninl10s. 

· , To·dos os Correios clará parte nãc só a esta Côrte , -mas igualmen
te ao ·A clministrador, dos dHferentes trabalhos, que se fize!'em DO Pinhal; 
das Despezas, que tive1· feito cada Sema.Ja, assim Do trabalho do mes
mo Pinhal, como em ~utros quaesquer Artigos: Dará igualmente parte 
das Remessas, que se fizerem para os Arm azens do Porto de São Pedro, 
assim de M-adeira, como de Pêz, e Alcatrão; e igualmente das Reme's
sas, qoe se fizerem para Lisboa. 

Pata dar as suas Contas com clarf'za terá os Livros seguintes: 
Hum Livro, em que lançe o Dinheiro que receber, e quando passar Re
cibo de alguma parcella recebida, declarará nelle as folhas do Livro, 
em que fica lan~ada: Outro Livro, em que lance toda~ as Despezas que 

- . - Ffff ?.'. 
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fizer: Outro, em que Ja.nce as Madeiras, que se fizerem no Pinnal, de~ 
clarando a.s que se rernetterem,. para o Porto de São Pedw: Outro Livro , 
em fim, em que lance toda a Madeira, que fôr remetleodo para Lisboa, 
e em que registe as Ordens, que daqui lhe forem para os córtes. Em 
todos estes Livros escreverá o Cabo dos Guardas, ajudando-se hum ao 
outro, para que não haja ,•falta no Serviço. 

Não consentirá .1 ue haja Fór~os de fazer Pêz senão duas Legoas 
distanLes do Pinhal, e havendo alguns ainda nesta distancia, não dd~ 

, xará por modo algum. tirar do Pinhal Lenha para elles: No caso de os 
haver dentro de duas .fegoas, dará parte ao Juiz Conservador para os 
prohibi~ · 

Mandará passar Guias assignadas por elle, e pelo Fiel dos Ar
mazens, da quantidade de Madeira, que cada Embarcação carregar no 
Porto de São Pedro, entregando as ditas Guias aos Mestres das Embar~ 
cações, para por e1las darem cont: nesta Côrte. . 

' 
Obrigação do Fie! dos Armazen$. 

Fará a sua assistencia no Porto de São Pedro, para . guardar os. 
Arrnazens das Madeiras . Terá hum Livro par~ lànçar as Madeiras que 
receber: Outro, . em <:ue lance as que se embarcarem: E outro, em que 
lance te -la~ as Despezas que se fizerem, assim nos carretos para os Ar
mazens ,' ·orno no embarque. Receberá do :.v.Iestre do Pinhal o Dinheiro 
necessario para pagar os carretos das Madeiras até · os Arrnazens; pa
gando aos. ~arrei11os o que constar dos Bilhetes, que o Mestre lhes tiver 
passado, .có'nferindo primeiro o número de Péz do Bilhete com os que 
vem marcados na l\tladeira, e achando-os certos pagará Jogo aos Carrei
r as , recebendo dell es o Bilhete, que entregará ao Mestre, para descar~ 
ga do Dinheiro, que tiver recebido. Fará todas as Semanas huma Rela
ção para os Carreiras assignareni, em que' se declare o Dinheiro ,t que 
r ece·bem por cadfl carrada; e no fim de cada Semana entregará a dita 
Relattão assigoada por elle ao MesL do Pinhal, que tambem a assigna~ 
rá com o Cabo, depois de conferirem as 1 .•• ucel1as com os Bilhetes, ficao .. 
do esta Relação• unida á Fç ia de cada Semana, para ser<; ir de ~escar~ 
ga ao Mestre do 

1
Dinheiro que receber. ,--

0 Fiel fárá a Relacão das Ferias de cada Semana de todas as 
Despezas, que se fizerem 'no Pinhal: Assistirá ao Pagamento, que 'pelas 
ilitas Ferias se fizer, assignando-as depois de estar o Pagamento feito, 
da mesma fórma qu~ está determinado ao Mestre do Pinhal. 

·Passará as Güias aos Mestres das Embarcações, que carregarem 
Madeiras no Porto de São Pedro, declarando nellas as qualidades, e 
quantidade da dita Madeira, e '\ssignanclo-as com o Mestre do Pinhal . 
F'a rá o Recibo, que cada Mestre ~e Embarcação ha de assignar da qu'an
'i dade de Madeira que recebeo; e o. remetterá pelo Correio. Dará igual-

. men.te conta para esta Côrte ~ Jdas as Semanas da Madeira, q~e entrou 
nos Armazens, e da que se embarcou, e Despeza que fez: A visará igual~ 
mente sem fa lta todas as Semanas dos dias, que estiverem capazes de 
embarcar Ma cJeira no Porto de São Pedro, para se conhecer aqui quan., 
do são os tempos mais proprios para o dito embarque; e se acautelarem 
os dói os, e prevaricações dor Mestre dos Hiates, qu~ vão buscar a di-
t a Madeira. ' 
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o Obrz'gaçáo do Cabo dos Guardas. 

Todos os dias irá rondar os Guardas, para ver se estão nos luga ..... 
res, q\le lhes são determinados, e se cumprem com a sua obrigação, in
do algumas vezes de noite para examinar, se se retirão antes da hora 
determinada, e o mesmo fará antes de sahir o Rol. Fará vigiar o Pinhal 
pelo interior , principalmente nos tres 'lias de cad"l. Semana, em que se 
pro.übe a entrada aos Carreiras pai"a tirar Lenha para Particulares. E irá 
as vezes que puder, examinar, se se desencaminha alguma Madeira <l,o 
Pinhal manso. Fará executar aos Guardas tudo o que estes devem obser
var , como abaixo se declara, e lhes dará -aviso, pelo que receber doMes. 
tre, dos sítios, onde os Carreiras devem tirar Lenha. 
. . .Escreverá nos Livros das Contas do Pinhal, que o Mestre deve 

1 ter , como assima está ordenado: Assistirá com o Mestre, e o Fiel aos . 
Pagamentos, que se :fizerem das Ferias de cada Semana, assignando-as 
juntamente com o mesmo Mestre, e Fiel, e attestando debaixo de Jura
mento, que farão pagas as Pessoas ronteúdas na Feria. Assistirá com o 
Mestre ao. marcar das Madeiras, ajudando-o neste Serviço, e a passar 
os Bilhetes aos Carreiras da im portancia do carreto das Madeiras que 
conduzirem . .Escreverá as Partes, que o Mestre deve dar todas as Se
manas para esta Corte, e ao Administrador do que se fez, e dispendeo, 
e de todas as novidades acontecidas no Pinhal. 

Obrigaçóes dos Guardas em geral • . 

Antes de sahir o Sol estarão nos districtos, que devem guardar; 
assistindo nelles todo o dia; de Verão até ás nove hol'as da noite , e de 
Inverno até. ás sete horas e meia . . Cada hum dos Gu~rdas no seu respe
ctivo distúcto obrigará aos Carreuos , que forem tirar Lenha para os 
Particulares, a que fação o Casqueiro junto aos lugares, que se achão 
determinados para as sahidas do Pinhal ; e nestes sitias he que os Guar ... 
das devem fazer a sua maior . a~sistencia 0 e alli terão fóra do Acceiro Ca
banas para se recolherem. Não cçmsentirão que os Carreiras entrem, nem 
saião do Pinhal com os seus Carros por outras partes, que não sejão as ' 
que estão determinadas , e alli nos lugares , onde se faz o Casqueiro , 
exeminarão a Lenha que Ievào os Carreiras , a qual deve ser das Bica
das, ou Madeira inutil, e achando que he tirada de outra qualquer Ma
deira, os prenderão, e cm.tduzirão á Fabrica da Madeira, para o Mes
tre dar parte ao Corregedor, e este proceder contra os ditos Carreiras: 
O .mesmo praticarão com os que entrarem, e sahirem d,o Pinhal por ou
tra qualquer parte que não seja das determinadas. O's Carreiras, que 
conlravierem a qualquer destas duas determinações, serão condemnados 
pela primeira vez em dez tostões; pela Pegunda em dous mil réis , e pe
la terceira em quatro mil réis pagos da cadêa; e os que se apanharem 
cortando Páos para os furtarem , terão douc mezes de priião, e pagarão 
quatro ·mil réis, e além disto perderão os Bois, e o Carro: Estas Con
demnações pertencerão inteiramente aos Guardas, os quaes serãe con· 
demnados com as mesmas Penas, que fi.cão declaradas, se constar terem 
sahido Madeiras prohibidas _sem que elles dêm parte; e esta Condemna
ção pertencerá a quem os denunciar, não lhPs servindo de desculpa o di ... 
zerem que não as vírão sahir; potque se as vissem, e não as apprehen
dessem, procedendo igualmente contra o E:x:portador, seri.ão condellllla
dos como preval'icado1·es da sua Obrigação. - .. 

/ 
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~ão consentirãó que ·entre no Pinhal Pessoa alguma com Macha
do, exeepto as Pessoas que, constar são empregadas pelo lVIestre em o 
trabalho do Pinhal; nem os Carreiras poderão levar Machado, senão quan
do forem com os seus Caúos. 

Todos os dias entrarão os Guardas no Pinhal a examinar ·os seus 
districtos, principalmen-•;e nos tres dias, . em que he prohibido tirar Le
nha para Particulares ; e achandp ·Pivheiros cabidos, ou cortados, ou re~
tos de Arvores sem marc~, , darão pane ao Cabo para este avisar o 1\.tes
tre , 13 se darem as Providencias precisas . 

. Em todas as Entradas contarã,o os Carros qtte entrão, e sahem do 
Pinhal , de que darão parte ao ()abo, para se ver ,se sahio o mesmo nú
mero que entrou pelos lugares ' determinados, 

Não consentirão entre Gado a pastar no Pinhal, nem que os Car
ros entrem sem campainhas nos Bois, e avisarão aos Carreiras do sitio, 
·onde devem tiear Lenha, segundo a ordem que lhes der o Cabo pela que 
tiver do Mestre. 

Obn'gaçor.s de cada hum dos Guardas em pw·ticular. 

PR .IlVIEIRo GuARDA. 

I I ' 

Vi~·iad da pane da Vieira todo o lado desde a Praia até ao ca
minho d._, Cm·vi~e, e pelo interior do Pin~1al vigiará a parte comprehen
dida entre o lado -da Vieira, e ó caminho de Cm·vide direito á Raizada, 
e d'ahí á S0breirinha direito ao Mar: Fará a sl'la maior assistencia no 
can1inho dí:! Carvide, onde deve ser a Entrad:t do Pinhal ·da parte 'da Viei
ra, pela qual devem entrar e sahü· todos os Carros, que desta parte vão 

· ~ tirar Lenha ; e .,se haveri na formalidade de guar_dar o Pinhal de tal mo
do com o seg·undo Guarda, que sempre hum assista naqu.ella entrada, e 
sahida em quanto o outro vai rondar o. sitio ,que lhe pertence, para: não 
estar aquella passag-em sem Guarda, e obrigará aos Carreiras, que tira-
rem Lenha, fação o Casqueiro jun.o á d.ita :entrada. _ 

S·E G u N Do G u A R DA. 

<· 

Vigiará desde · 0 caminho de Carvide até ao Lago ·do Pinheü·o, e 
pelo interior vigiará desde o lado pertencente ao primeü·o Guarda, até 
ao Lago do Pinheiro direito ao pouso de São Pedro, continuando á Val
leira das Latas direito ao Mar. Fará a sua maior assistencia no caminho 
de Carvide na entrada do Pinhal ; e se entenderá com o primeiro Guar
da, de modo que sempre hum assista naquelfa entrada, em quanto o ou
tro for rondar o sitio q® lhe pe1·tenc_e. · 

TERcEIRo GuARDA. 

Vigiará desde o Lago do Pinheiro até ao camiBho do Sanguinhal, 
e pelo interior, desde o lado pertencente ao segundo Guarda até ·a~ ca
minho .do Sanguinhal, direito á Ladeira grande, e' á~Qu_é~mada velha di
r-eito ao Mar. Fará a sua maior assistencia no caminhe! · da Cova do Le>
bo, por onde ha de ser a e'1 tra.da, e sahida dos Catfps que forem -tirar 
Lenha , e obrigará aos Carreiras que fação· o CasquJiro junto á dita ~en..; 
trada. . 

~ \ 

" 
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Q u A R T o G u A R DA. 

Vigiará desde o caminho do Sanguinhal at~ ao aaminho das Gaei .... 
ras, e pelo interior vigiará a parte comprehendida desd€ o lago perten~ 
cente ao terceiro Guarda até ao caminho das (!-aeiras, direito á Cova dG 
Chamusco, e a Samouqueira direiín . Mar. Far:i a sua maior assisten-
cia na Estrada de Pedreanes, por onde dever1 entrar, e sahir os Carros 
que vão tirar Lenha, assim para Particulares, como para a Fabri ca dos 
Vidros. Não consentirá porém que •ahi haja Casq-aeiro, mas obrig·ará. aos 
Carreiras, assim os que trabalharem para Particulares, como para a Fa
brica de Vidros , a dos que vão em direitura fazer o Casqueiro á Fabrica 
da Madeira. 

QuINTo GuARDA. 

Vigiará desde o caminho d· .s Gaeiras até á Cova da Moura, e pe
Jo interior, desde o lado pertencentf'\ ao quarto Guarda ruté o caminho do 
Lago do Tramelgo direito á Cruz, e todo o caminho de São Pedro át~ 
ao Porto : não consentirá que os Carreiras entrem, ou saião do Pinhal pe.-

· la Cova da Moura, ou outro qualquer lugar do seu districto; mas sóme.n .... 
te poderão entrar pela passagem da Sapinha , e só poderão sahir por esta 
os Carros, que levarem Lenha para Particulares; cujos Capreii'OS· farão 
o Casqueiro junto á entrada da passagem da Sapjnha; para al11 serem ex
aminadas as l\'Iadeiras como fica dito ; e os Carreiras , que conduzirem 
Lenha para a Fabrica dos Vidros , não os deixarão sahir senão pela Estra
-da de Pedreanes , por onde todos os da Fabrica devem sahir para faze ... 
rem o Casqueiro 1~a Fabrica das Madeiras; e se haverá na formalidade. 
de g·uardar o Pinhal por este lado cl.e t:'ll modo com o sexto Guarda, que 
fique sempre hum na passagem da Sapmha, rondando todo este lado não 
só até ás Gaeiras 

7 
mas até á Estrada de Ped1~eanes. 

SExTo GuARDA. 

Vigiar~ desde o caminho da Cova da Moura até á Lag·ôa da Sa
pinha, e todo o lado do Camarç.ãq,, fazendo a sua maior assistencia á La
gôa da Sapinha, e pelo intel.'ior vig·iará desde o lado pertencente ao quinto 
Guarda até o lado do Camarção ao .Mar: Enümder-se'-ha com o quinto 
Guarda para se fazer o Se:;.·viço na fórma a este determinada. 

Obrigaçáo do Guarda da Fabrica da 1.Hadeira 

Tei·á cuidado nas Lenhas, que os Car:ceiros fizerem no Casqueiro 
da Fabrica para cada hum levar a que lhe pertence.: Examinará, se as 
l\'Iadeiras são das Bicadas , e inufeis , observando a este respeito o que 
está determinado aos G11ardas do Pinhal. Terá cuidado em que não pas
sem os Carreiras c::om Madeira sem a levarem para o Casqueü·o, que se
l'á dentro da Fabí·ica : Dará parte ao Cabo do número de Carro5, que 
cada dia vem com Madeira para o Casqueiro; e executará o que lhe for 
determinado pelo Mestre do Pinhal. 

Obrigação do Patrão dos Saveiros. 

Tratará do~ Say_eiros, e os te~~ sempre apparelhados e promptos 
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para servir em todo o tempo <ue se embarcarem Madeiras; e nestas oc
casiões executará o que o Me~tre do p,jnhallhe determinar, dirigindo os 
trabalhos para o em'barque das Madeiras; e quando s~ não occupar neste 
8erv:lç0 ,á_ssistira _á1 descarga Glos Carros nos Armazens, ajudando a arru
mar a M~déira ·,· e ao mais q.U.e f®r .préciso faaer-se nos ditos Armazens . 
Pal<l!.cio dé Nossa Senhora....da Ajuda em 17 de Março de 1790. = Com a 
Assinatura d.G ·Ministro. . • · 

Regtz"st. a foZ. 1@2 ~ers. no Livro, em que se registão 
r os 4lvm'Ús, e Pate'(ttcs, juntamente com o Alvar·á 

desta data , e imp1 . na Officina de Antonio Rodrigues 
G_alhardo. . 

*-*<?>*-* 
EU A RAl:LV'HA Faço saber aos: que es~e Alvará com força de Lei 
vü·em : Que sendo-Me representadas, por parte dos Vassallos de Sua Ma
gestade .britanica, os pr.ejuizos, e inconvenientes, que experimentavão 
ilos Recursos das Sentenças proferidas pelo seu Juiz Conservador, expe
dindo-se por via. de Appellação, ao mesmo tempo que dos Juizes Con
servadores f] e outras Nações, .e ainda de 0uü•os Magistrados menos gra
duados qu.~ o. €WJo Juiz Çonservador, se ~ -~ierpunhf(o por via de Aggra
vo Ordinario, para a Casa da Supplicação: Attendendo ao que assim Me 
foi réprese1ilta.do ,<: p.G>r fazer Graça, e Mercê aos Vassallos. de Sua Mages
tade ' Britan~ca : Hei por bem , e Mando que das Sentenças proferidas pe- . 
l0s •Jillizes Conservadores da Nação Britanica não haja d'aqui em diante 
Reeurso, senãio :por Aggrayo .OrdinariG>, e não por via de Appellação, 
como até agora se praticou. 

Pelo que: Mando .. á Meza do Desé'mbargo do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Regedor 4a Casa da Supplicação; Conselho da 
Minha Real Fazenda, Real Junta do IJomrnercio, Agricultura, Fabricas, 
e Navegação destes Reinos, e seus Dou1inios; e a todos os Tribunaes, 
Magi-strados , Oilici-aes de J ustiç,a, e n~ais Pessoas , a quem o conheci
mente> deste Alvará, com iurça de Le~, pertencer; que o cumprão, e 
gucardem, e fação invic0lavelmente cumprir, e guard'ar, tão inteiramen
te 'COI!fio nelle se: contém , sem dúvi9.a, ou embargo algum; e não obs
tantes quaesquer Leis, 'Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em 
contrario: Por que todos, e todas Hei por bem derogar, para este e.ffei
to sómente, como St de tudo fizesse individual, e expressa menção; :fi
cando aliàs sempre em seu vigor. E ao Doutor José Rica]de Pereira de 
CJ.stro, do ·Meu Conselho, Meu Desembargador, do Paço; e Chancel
ler Mór destes. R'einr s, Ordeno q·1e o faça publicar na Chancella.ria, pas
sar· por e}laL,, e. :3!·egisrtam nos Livros della , a que toe<' r ; remettendo <DS 

..6xemplares del1t 'ünpressos de1-.çtixo do lVIeu Sello, e i:i.e u sig·nal, a todos 
0S) Luo·ares ;; e Estaqões, a que se costumão remetter !;emelhantes Alva
rás; e::>i>mardando-se o.Original no Real Archivo da: Torre do To1nbo. Da
do.ne Pala,cio d.eNossa_S.enhora da Ajuda: em 31 de Março 1790. = Com 
a Assignatura da Rainha, e a do Minjstro. 

Regist." _na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Liv. VIII. das Cartas, Alvarás, e Patentes a 

t>._ jdl. · LO ,::c impr .. na . .Impressáo de Antonio Rodn·-_ 
9,ues Galhardo. 
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Por quanto se acha vago o Offici0 rl e Feit( da Abertura da Alfande
b.l grande desta Cidade, e Sou .. 1u1 .uada ...4 Importancia deste Officio 
e do que he neccessario para que elle seja bem senido, em beneficio 
da Minha Real Fa-zenda, e -das _partes: Hei J-.rr bem ordenar que este 
Ollicio daqui em diante não seja provido por mais de tres annos, e que 
todo o que nelle fôr por Mim nomeado, o sirva pessoalmente, sem que 
seja admitlido a servillo por outro. E Hei outro sim por bem nomear ago
ra para a serventia triennal na refer.ida fórma, a Mathias Antonio de 
Arl),ujo Lobato, que haverá todos os ordenados, proes, e . precalços que 
vencia o ultimo Proprielario, co n o encargo porem de se separarem del
Jes trezentos--mil réis por ann,o par~ alimentos, em quanto vivos forem, 
de João Ignacio de Gou vêa e Carvalho, e Dona Joaquina Rita Cervei
ra da Silva, com Sobrevi vencia de hum para o outro, Irmãos do ultimo 
Proprietario. o. Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e o fa-ça. 
·executar com os Despachos necessarios . Palacio de Nossa Senhora da 
Ajuda em 14 .de Abril de 1790. = Com a Rubríca de Sua lVJagestade. 

• 1' ~ 

Regist. no Conselho da Faze~da no Livro 4.0 dos De
cretos a fol. 80 vers. 

A ttendendo ao que o Supplicante Representa: Hei por bem, que os 
generos e fazendas que se comprar~m, ou venderem na Feira de que se . 
trata, sejão isernptos de direito~ na mesma conformidade, que se pratí
ca nas Feira1<1 do Campo grande, e Lumiar. O Conselho da Fa~enda o 
tenha assim entendido, e lhe Jllande passar os Despachos necessarios. 
Palacio de Nossa Senhora da AJuda em 19 de Abril de-J790. (1) =Com 
a Rubríca de Sua Magestade. 

Regist. no Conselho da Fazenda no Liv. 4.0 iJos De·· 
eretos a fol. 81. 

! • 

EU A RAINH.A Faço saber aoa que este Alvará virem: Que sendo-mui· 
to conforme aos princípios de equidade, e aos da. Minha Real Clemen
cia, que os Officiaes dos Meus Exercitas, que por qualquer acontecimen
to se acharem prezos, ou para o futuro o forem, não sejão absolumente 

----------------------· -·------· ~~~-~-----------
(1) Este Decreto foi lavrado em virtude de hum requerimento de Agostinho 'José 

Gomes , como Procurador da Confraria de Nossa Senhora da A,gualva, ped~ndo, a S . 
1\'L a graça de concede~ a Feira fl'anca no dito Sitio da '.Agua~va nos tres dias da 
mesma ; cuja graça já hera conced~da pelos SeAbores Reis Antecessores. 

. Gggg - . 
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privados daquella porçã'o de so ~os, que se faz indispensave] para o seu 
sustento: Sou Servida, Ordenar~ e estabelecer ao sobredito respeito o se-
guinte: · ' . . 

. Pril:neiro: Que a todos os Officiaes, prezas por correc,,ão, ou por 
cUlpas lt>ves, que não exig1rem Consel ho de Guerra, se. lhes não rete
nha: so!Jdo ~lgam (!h!t qufL~o "tu mão ·lr.v 1u pelas suas Pa•t 3'D te·s' , qual g uer 
que seja o· tempo liJ·Ille m·a:Ja l\e dura. aSt..ci. pvizão; e· os Cornrnis·sarios P:.. ... 
gad'or.es• lho sati.sFaJ•ão7ne aeto da mostra, debaü.o· d:a Attesbção clo Co
r®l\IÚ 1 o·u do Officral Co •. ;plÍa•rHla:nte doJ espectivo Regi•n1ento. 

Seg:t!HJ;do: Q!!le a. h1dos' aquelies 'que se· acharem prezas, ou para 
o fim turo o f:ouem p:@lr culpas r ou aecusações, que· 1ue~eção pFocessal'-'S:e: ,. 
se• J:hes< 11etten•h>ID unÍ1C\amente ametade do seu soldo , ~m qunnh<i>• se n,~o 
·mos.tra•r..e•m .Jivr.es. por se.ut€•Erça fi;nal., C!fa ultimá j,nstantcia~ 1 s1ati1,lfaz;enlilo-se
lhes aliás o' eocoesso di(!)' q l!le se lhes 1;J;0uver retido aJté @I p.rese n te1; porém 
tam to que for.em sol(@S ; e .apresero ta.re11 nas 'Fhes@ilíi'Fari,as G l!lraes· daS' 
competentes Re:!artições o· titulo· d'a ;o;; ua a(bsol1viç·ã(i}, ser~m· log<IJ•emholç:a .. 
dos pelos rr'hesol!lreíroo; àeHas, ou se~:~ s Commissa:Fios Pag~cl01res de toda
a por~ão reU.da:, sem dependencia de out.Fa <Vl·guma. Or:dem, ou Despa~ 
cho. · ' · · · . 

, Tercéro: Que todos. os· O!iciaes, qu~ clep0i's' Ge s.entenc·ia!ilos em . 
ultima il'll<ólta r-:da·, fiDrem eoàdemnados·-â pri.zão te!l)p€)1rJárral, q.ue JJ ão e~· 
ceder ·o te i mo de ucius ar: nos, sem mais , con minação, ou nota, que me
rf'ça: expi:l'l:são do M€u: Rea~l· Seniço ,. S"ejão (i)lutw sim a;gsiS:ti.dos com a por
ção d·o meio soldo, que Tenho rnandrad.o a.rbitrror pa·~·a.. os seus alimentos; 
mas pelo cob tfario Ordeno, que excedendo 8 pena imposta 'o referido 
termo, ou involvendo-se na comminação a circumstancia de degredo, em 
tal caso os Réos assim sentendados , tenhã@;logo baixa do Meu Real Ser
viço desde o dia,_ em que se apresentar a Sentença no Corpo do seu 
Regimento. 
· Es.te se··cump'rirá tão i·nteir~;rin·ente ,. co'l!Ilo nelle se é·ontém ,' se1n 
chúvili1a, ert emba~go algum, não obs'' l ntes quaesqoueF Leis, Regirne·ntos , 
Ordenaoe~õ·es '· Resoluções, Decretos, ou 0rde'ns quaesquel' que ellas se~ 
jão; porq·ue todos, ou tod.as . Hei .p10r de.rogadas para este r.fi'eito s6men
te ,' c·omo se dellas, e· d'el1es se fizesse- expressa, e especial menção, fi-
cando. al.iás sempre em seu vigor. ,, -. 

· Pelo que: Mando ao Conselho de . Guena ; . ao General, junto 
á Min'ha Real Pessoa; aos Inspectores Geraes Jos Meus Exercitas; aos 
'Genevaes, Gov·ern.aàores, e Cornmandantes das Provincia.s; Chefes d.os 
Regimentos, e Thesoureiros Geraes das T~:opas dos Meus Reinos, e Do
mínios, o curnprão, e gu'ardem, pelo que lhes toca, e o fação cumprir, 

· e guardar por todas a~ mais Pessnas, a quem .competir. D ·ado ..no Pala
cio de Nossa Senhor f. da Aj 111da · 0s 23 dias de Abril de 1790 •. = Co1n 
8 . Assignatura da Rainha, e a do Ministro. 

Regút. na Secretaria de Estado dos Neg~.. cios Estran
geiros , e da ·Guerra, no L1·v. 11. , que serve de Re
gisto dos Decretos , Çartas , e Alvarás , para o Con
selho de .Guerra a foZ. 2.07,, .e impr. na Offiâna de 
Antonio Rodrigues Galhardo. 
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Por Carta de dous de Janeiro deste presentf' anno, Fui Servida esta· 
helecer na Minha Corte, e Cidade ri Y .isboc l- ., na Academia Militar 
de Fortifica<tão, dando-lhe Estatu .. v .. • proprio~ . a o seu governo; e sen
do preciso regularem-se os Soldos, que hão de vencel· os Lentes, Subs
titutos, e mais 'PesS'oas, que se acllãC) emprega.:_as na referida A cade
mia, ou que se houverem de eJDprégar para o futuro, como tambem a. 
Repartiçào, por onde deverão percebellos; Sou Servida ordenar, e esta
belecer a esse respeito o seguinte: Que os Le11tes das seis Cadeiras ins
tituidas para o Curso Militar da mencionada Academia, vençâo por an
DO a razã~ de quatrocentos mil réis cada hum, pagos mens.almente pela 
Thesouraria G~ral das Tropas da I ~epartição da Côrte: Os Lentes Subs
titutos das mesmas Cadeiras, a raz?o de duzentos mil léis cada hum: 
O Secretario da Academia, a razão de cento e cincoenta mil ré,is an
nuaes·, O Porteiro, a razão de cem mil réis, e os Guardas de sessenta 
mil réis cada hum, tudo pago _pela mesma via, e modo acima estabe~ 
lecido. 

E por quanto os primeiros quatro Lentes, e Substitu!os das Ca
deiras de Fortificação, Artill:.eria, e Desenho, já forão providvs por Pa
tentes Minhas, e se achão exercitando os seus Empregos desde o dia. 
vinte de Janeiro deste presente anno, data em que teve principio a aber
tura da referida Academia: Sou outro sim Servida Ordenar, q.ue o ven
cimento dos seus respectivos soldos, lhes seja contado do mesmo dia em 
diante, para a sua integral satisfação. e os dos mais Lentes, e~eus Subs
titutos, pela apresentac:ão das suas Patentes na Thesouraria Geral das 
Tropas desta Repartição; e pelo que toca ao Secretario, Porteiro , e 
Guardas da mencionada Academia, lhes serão pagos os seus soldos des
de o dia da d,ata dos seus Provimentos, segundo Jhes forem, ou tiverem . 
sido expedidos pela Secretaria de Estado dos . N egocios da Guerra. 

E outrc sim Ordeno, que sejão satisfeitos pela mesma Repartição 
os Partidos, com que se devem premiar os seus Alumnos , em virtude 
da Carta de Creação de dous de Janeiro deste presente anno, como tam
õem as mais despezas ordinarias, e extraordinarias, que forem relativas 
ao estabelecimento , manutenção , e exercicios da mesma Academia, 
em cnnformidade das folhas mensaes , que se expedirem pela Secre
taria de Estac;lo dos Negocios da Guerra, em quanto a esse respeito 
não fàr Servida estabelecer outras Providencias, para cujo· effeito ha
verá na Thesouraria Geral das Tropas da Repartição da ·Côrte, Livros 
distinctos, e separados, em que se carreguem tod.ts as despezas , que 
pot: qualquer titulo forem relativ-as á mencionada Academia Militar, no
vamente estabelec\Ja: O Conselho de GuPrra o tenha a:.;sim ' entendido ~ 
e o faça executar. 'Pal,acio d,e Nossa Senhora da Ajuda a 23 de Abril de 
1790. = Com a Hubrica de Sua Magestade. 

Impr . na Impress~o de· Antonio Rodrigues Galhardo. 

Gggg ~ 
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.S ENDõ-ME pr.esénte ,an9cessidade inctispensav~l de haver Cirurgiões ha
·beis ., qtae embarque.m. J1 s Náos ' 8 Fragatas da Mivha Armada Real: 
-Hei fOr b€m crear .seis L1 ·gate~ tX~>"av.rdinarios para ú S ditos Cirurgiões 1 
.além· dos do ~úmer~, qut;; 'já se achà<\estabelecidos: Os que forem pro
.:vídes nos chtos seis Luf._.res ~e dewominai'ão Primeims Cirurgiões da Ar
:macd.a Ueal, ·e terà0· -a Graduaçi:i.ó ue Segundos Tenentes, com o soldo 
.em terra -de @Íto u;li] .réis. per ·mez , e anda~ado embarcados terão a Meza 
.dos C®m~man<ila•ntes, e-além dcdla vencerão por mez vinte e quatro mil 
.r.éis : E nestta c.onformidade a Junta do Proto-Medicato Me consulte ·lo
.go Sujeitos .habeis, e de ~onhecidn prestimo, e intemgencia para occu
-parem os ditos Lug:ares. Palaci@ de P ossa Senhora da Ajuda em ~8 de 

' A~bril de t7 90. ::::::: Com a Rubdca le Sua Magestade. 

l mpr. na lmpr:essáo de AnÚmz'o Rodrigues Galhardo. 1, 

:. ' -.1 

·. . I 

S end~ lrif~G,r ma-~a, à e ·qu·e n.as Acções de Jur~mento de alma, ·para h a .. · 
Ner de se. t.O r.Jdemnar pe1G.jnramento do Autor, se podião escusar as se· ' 
g.undas citaçi!les; de que faz menção a Ordenação do Liv. I. • tit. 43. 
~- L", antes que pelo contrario se fazião ·Ímpraticaveis assobreditas se
gundas citarções, tab1 to assim que sem ellas se tem procedido· sempre no 
F oro em grande utilidade dos Meus Vassallos, e boa expedição das Par
-t es. Sou Servida, que daqui em diante em todos os .Auditorias deste 
Reino se observe a •prática,' que Pe acha authorizada pelo D€!creto de 
15 de Junho de 17 '5~ { l) para effeito cie que não podendo J)er}huns Réos 

43erem condemnados á revelia p~los ju 11~ rnentos dos Autori!'·S Jogo na pri
meira ·A udiencia, sem q1ue sejã9'·esr era dos até á segund·a, o possão com 
tudo ser, não compar.ecendo em nenr 'l ma dellas, sem que seja necessa
r io cita-los de nov•o, visto ter-lhe sido. logo declarado, que a Parte os 
manda citar . para deixar o caso no seu · jurar.:~ento . E que ·o mesmo se 
-oh'berve, ainda que as quaatias sPjão motdicas; ficando com tudo com
pi:ehendidos debaixo de~ta geral Determinação ainda os casos, que se · 
acharem penden~es, sem embargo da sobredita Ordenação, e de quaes· 
quer outras, que possão haver em contrario. O Conde Ragedor da ·ca. 
sa da Supplicação c- tenha assim entendido, e o faça e~ecutar._ Palacio 
de Nossa Senhora da Ajuda em H> de Maio de 1791 _ Com a Rubri
··ca de Sua Magllls tade. 1 

Re_qist. no L1:v. 2.o da Supp . a fol. I 58 vers. confor· 
, me os manuscritos de M. Antonz·o da Fonceca . 

' 'J . 

---------- --------------------------------------(l) Deverá talvez ler-se de 1768, ' 
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EU A RAINHA Faço saber aos que ~este A1vará virem : Que ha .. 
vendo chegado á- Minha Real Presença os inconvenientes·, e prejuízos, 
que experirnentavão os Meus fieis Vassallos b 1hitantes na Comarca de 
Far~, Reino do ~!\lgarve, em !'lPrPrr ~rigac s " >ecorrerem nos casos 
cr1mes para a ·Oúvidoria das Te, ~ ,a -. ua Minl- . '-'asa, e Estado, sem lhes 
ser perrnitLido appellarern para a,a l!lnta da Jus•.iça do mesmo Reino, co· 
mo o he aos das Comarcas de Lagos. , e de Tav1 •. 1 : Hei por bem, decla
rar, e ordenar, que das Sentenças proferidas em Cauzas Crimes perten-. 
centes aos Habitantes ·da Comarca de Faro, se possa recorrer por via. 
de Appellaçào para a Junta da Justiça do _!llesmo Reino do Algarve, 
assim como se recorre dos de Lagos, e Tavn.a; ficando· com tudo ,livre 
aos de Faro recorrerem pelo Juizo ri -; Ouvidoria das Terras da Minha 
Casa, e Estado, quando assim lfes pareça. 

· Pelo que: . Man.do á Meza d' . Desembargo do P~ço; Presidente 
do Meu Real Eral'io; R.egedor da éasa da Suppliç,aqão ; Cor ~ el.ho da. 
1VI in h a Real Fazenda, e Estado, e. a todos os Tribunaes; Magistrados, 
Officiaes de Justiça, e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste Al"" 
vará pertencer, que o cumprão, guardem, e fação inviolavelmente cum-

. prir, e guardar tão inteiramente como nelle se contém, sem d' ida, ou 
. embargo algum, e não obstantes quaesquer Leis ~ Alvarás, . Regimentos, 

-'_Decretos, ou Ordens em contrario, .porque todos, e todas Hei por bem 
d.erogar para este effeito ~ómente, como se de tudo. se fizesse individual., 
e -expressa menção, :ficanà.o aliàs sempre em seu vigor: E ao Doutor Jo ... 
sé Ricalde _eereira de Castro, do Meu Conselho, Desembargador do .Pa. 
ç·o, e _Chanceller Mór do Reino, 9rder;w, q_ue o faça publicar na Chan
cellaria e passar por ella, e reg1star nos hvros, a que tocar: Remet
tendo o~ exem piares delle debaixo do Meu Sello, e seu signal a todos os 
lugares , e estações , a que se custumão remetter semelhantes Alvarás: E 
guardando-se o Original no Real Archiv:o da Torre do Tombo. Dado no 

·Falacio de Nossa Senhora da Ajuda em lõ de Maio de 1790. =Com a 
Assignatura d:1 Rainha , e a do Ministr0. 

Regist. "!a Secretana de Estado dos Neqocios do Reino 
no Lzv. VIII. dás Cartas , Alvarás, e Patentes a 
foi. 12. ver J. , e impr. na Impressâo de Antonio Ro
drigues Galhardo. 

SENDo-ME presente em Consulta do Senado da Catnara , que o Juiz à~ 
Bala.qça das Car~P ~ , que se pezão no Mdadouro desta Cidade, tem o 
p.equeno Ordenadt de cento e vinte mil réis pcn· anno concedido no Ca~ 
pitulo decimo do Alvará de Regulação de vinte e tr-es de Março de mil 
setecentos cincoenta e quatro por ser applicado o de dez réis em cada 
quintal de pezo, pelos Marchantes ao Juiz da Balança dos. Meus Reaes 
Direitos, de cuja exhibição os mesmos Marçhantes estão aliviados á· mais 
de trinta anp.os, e sem que este Juiz os poss~a pertender embolç.ar por não 
cooperar para o pezo das Carnes verdes que actualmente todas se arro· 
bão na dita. .Balança. dó Matadouro em: !_a~ã~ de have~ o :rerromoto dQ 

) 
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primeiro de Novembro de 1r il setecentos cincoenta e cinco, e~'\tincto o 
Assougue Real, maiormente t.endo passado em julgado a Sentença pro
ferida em dezesete de Junho 1 e mil setecentos sessenta e seis no Juizo 
dos Feitos· da Corôa e · Fazenda, que mandou abater a Balança que o re
ferido Jui~o dos Direitos Reaes havia arvorado sem Ordem, ou Perniis
são Minha: E considerardo que o mencionado Ordenado he muito insi
gnificante , não tendo ~ d :vída pr ·. iO''Çào com o 1.i'abal ~10 e assiduidade 
com que se reque~ sejão dt3empenhaú<ta as obrigações deste Oíllcio : bou 
Servida Conceder-lhe hum a Ajuda de ·,psto annua1, em quanto a pessoa, 
que de·presente o exei'..,Icita, e de, fumro o vier ocêupar bem e vigilan-

, temente cump1~ir com as suas obrígaçóes, de dous e meio por ,milhar de
duzidos dos Renc1imentos da Siza dos Reaes·, e ·Realete e do novo Im
posto por serem estas tres diversas Arrecadações todas interessadas na 
exactidão daquella arrobação ; e assim deverem contribuir para este cor
respondente Premio, com o qual ficará cessando qualquer outra graWi
caçã:o que o mesmQ Officio esteja em c )stume de perceber da Minha Real 
Fazenda. Outré sim Sou Servida, q_ 'le ·para se effectuar a referida Ajuda 
de custo no fim de l'!ada hum anno; proceda o Desembargador Superin-

-tendente Geral dos Contrabandos e Descaminhos dos Heaes Direiíos, a 
quem está entregue, a util e ünportante Administração das ditas tres 
Arrecadações com o mesmo methodo, e formalidade que actualmente es
tá praticar ... do com a Ajuda de custo que Fui Servida Conc~der por De
~reto de doze. de Nove~r.bro de mil setecen:os oitenta e cinco, aos Escri
vães das quatro portas da Cidade, pelo que .pertence aos Direitos dos 
Vinhos. O Conselho. da Fazenda o tenha assim entendido e o faca execu
tar. Palac1o de Nossa Senhora da Ajuda en1 14 de Junho de.l790. = 
Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Regist. no Conselho da Fazenda no Liv. 4." dos De
·cretos a fol. 92 vers. 

DONA MARIA pol' Graça de D cgs, R~inha dé Portugal ; e dos AI-. 
garves d' aquem e d' álem Ma1; em Africa, Senhora de Guiné, e da Con
quista 5 Navegação; Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, ·e da. In
diá, &c. Fas-o saber aos que esta Carta de Lei virem : Que sendo o fim 
das Leis a felicidade dos Póvos, para os manter em Paz, em Tranquil
lidade, e em Justiça; as que desde o principio da Monarchia farão pro-

. mulgadas pelos Senhores Reis Meús Augustos Predecessm;es, para re
gular as ·differentes, Jurisdicções, são as que pela exper iencia do~ tempos 
~em exigid?, t euetidas Sancções, para fazer com pat.j tel, e ptaticavel a 
felicidade dos Vassallos com ~.s Prerogativas, FaculUv l.es, e Mercês Ju ... 
risdiccionaes, concedidas a Donatarios particulares, 1, c1e por Cons'idera
ções ressoaes, por Contemplaçõ~s, e por Serviços as h?uverão! Fazen.do 
o successo dos Tempos, o augmento dos Póvos, a vanedade, e compli
cação dos seus interesses, e dos Donatarios, a sua situação local, e o 
uso prático h uma tão grande alteração , que fizer~o gradualmente indis
pensaveis novas Sancções, J)ecla1;~ções, e Exphcações: E por quanto 
não tem sido bastantes as que multos dos Senhores · Re1s Meus Augus
tos PEedeGessores for'ào Servidos premulgar a este re~peito, · distingu-in-
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guindo-se entreElles, depois dos Senhores R is D . Fernando, e D. João 
o I. , os Senhores Reis D. Duai·te, D. Afft- .so V., e D . João II., an
tes pelos r.1esmos motivos se forào excitanJo successi:vamente, e cada 
dia se excittão, e occorrem a este respeito novas dúvidas, conilendas, e 
inconvenientes, que vexão os Póvos, embaração os Donatarios, e impe ... 
dem a Justiça: Tendo ouvido os Min1"1l'Os do )espacho do Gabinete, 
muii.Js do Meu Cor:selho, e outro .. ~ -:., , e ' _ . . listas muito doutos, · 
muito instruidos na Jurisprqdencia ?ública, G :ral, e Particular destes 
Reinos, e todos muito zelosos do :-'e.,rviço de D \. ·- 1 e Meu, e do bem 
dos Meus Vassallos: Sou Servida Le~ ., er o segtunte, para ser 1ir de 
lVIoderaçao, Systema, e Regulamento das Jurisdicções nest~s Reinos, 
concedidas aos Donatarios ; tendo em vista , que o uso, · e exerci cio da 
Justiça, e os meios de ella se conseg·uir sejão ig!laes, e uniformes; càn~ 
c01·clando quanto ~e compativel a Dignidade da Coroa, com as distinc
ções dos Donatarws ., e com o benefcjQ, e bem dos V:.ssallor: •. 

I. Sou Servida comprehender nE-ste> Lei, e Regulamento todos os Do
natarios, sem disbncção; ainda aquel:~s, que pela sua alta Jerarchia, ou 
por si·ngulares , e distinctas consid(:;rações se ,pudessem entender e.~ceptua':" 
tuados; por ser o plano, e fim da Lei conservar-lhes as .Prerogativas, 
segundo as suas Representações, a experiencia dos tempos, e o sólido 
bem delles , e dos Vassallos o permittem. . 
- I I. Peln que são comprehendiclas, quanto ás Jurisdicções, aL .'ferras, 
que compõem o Estado, e Casa das Rainhas: As 'da Casa de Bragança: 
As do Estado , e Casa do Infantado : As das Ordens Militares , de CHRis
To, de São Bento de Aviz, e de Sant-Iag·o da Espada: As do Senhodo 
dos Arcebispos de Braga: As do Priorado do Crato: As das Capellas do 
Senhor Rei D. Afl'onso lV., com as annexas: As da Universidade de 
Coimbra: As dos Grandes do Reino: As dos Arcebjspos, Bispos, Cabi
dos, Mosteiros, Abbades, Cautos, e Senhorios, quaesquer que sejão ~ 
sem excepçào de Donatarios; porque tudo d'aqui em diante deverá re
gular-se pelo Systema, e .Ordem uniforme da presente Lei; guardados 
os .termos , que nella se prescreve! , para conservação das Prerogativas , 
Direitos·, e Contemplações, que devem dishnguir os mais Altos Dona-
tarios. · 

III. Todas· as Exempções de Cúl L"eição se entenderão d'aqui em dian
te abolidas , e extinctas por ~sta Led; pela qual Sou Servida abolillas , e 
extinguillas; sem embargo das Doações , e Concessões, que se acharem 
feitas, por mais claras , terminantes, e exuberantes que sejào as Clausu
las, e Expressões com que se acharem concebidas; tando-se provado, e 
demonstTado com repetidas, e successivas experiencias, ~ com reconhe
cimento de muitos Donatarios, que as renunciárão, que semelhantes 
Exern'pções de Correição são na prática ::>rejudiciaes aos Donatarios 

1 
e 

ruinosas aos Póvos. 
IV. Consequentemente Sou Servida abolir, e extinguir todas as Ou

vidorias, concedidaJ aos ditos Donatarios, com Exemp'ção de Correição. 
V. Igualmente Sou Servida extinguir as Ouvidorias, concedidas sem. 

a dita Exempção, mas com o Direito de conhecer das Senten~as profe-:
ridas pelos Juizes das Primeiras Instancias nas Terras cornprehendidas 
nas suas Doações; para o fim de fazer cessar em humas, e outras os gra
v~ssimos incommodos, e despezas de multip: icadas, e escusadas lnstan-
Clas. • 

VI. Das Sentenças, que se proferirem d'aqui em diante nas -ditas 
· Pl"imeiras Instancias, haverá .Appella~ão para a~ Rela~õe.s do Districto 1 



608 . 1790 

assim . como se pratíca na onformidade das Leis, coin as Sentenças de 
quaesq~1er outras Primeiras .nstancias, ou ellas sejão Civeis, ou Crimi
riaes; guardando-se a Orde1 aç:lo, e Leis do Reino nos caso.; Capitaes , 
cujos Processos, não podem se1· sentenciados el,ll Primeiras Instancia:s!, 
mas sómente nas Relaçqes a que devem remeiter-se. · .. . 
. VII. Nos Lugares d •.s Ouvid0rias, que pela extensão; e situação .do 
seu Territorio podert..~ formal- ) , ,_ ~-~·mã<» já huma bv.J. Comarca: Sou 
Servida substituir aos 0~, vidores outtos tantos COl'regedores, que obsm·~ 
varão exactamente, -~ "-:lm o Regirq.~4.to que lhes he dado na Ordenação. 
Livrv I., Titulo 58 .. , como nr.s Lds a ·ella posteriores, e nas que ao 
diante se promulgarem. . . _ . · _ 
. , VIII. , Não havendo porém n as ditas Ouvidorias competente Territo
rio ,. para formar h uma Com-arca, e não exigindo as suas S~tuações, que. 
ella se forme, Ordeno, que s.e proceda a crear Lugar, ou Lugares de 
Juizes de F óra, om graduação, àu '3em ella , se parecerem nec'essarios, 
e competentes ; 'e a unir E)Sses Ter~itorios a outras Comarcas , ou se 
criem , ou não os Juizes de Fóra. · · 

IX. Para prec<iver questões, que ~ádem excitar-se, e embaraçar a 
execução do sobre~ito 2 Sou Servida Ded~_rar, . qu~e os Teni~ori~s das ~o
vas Commarcas na9 hao de ser os mesmos que ~rao das Ouv1donas exhn
ctas; . que pela maio.- parte não são unidos, mas dispersos, e distantes' 
das Ca:1, ' t <'~.e $, e seus Termos; coJtl. desordem, e confusão do cumprimen-
to da Justiça; incommodo, e ruína das Partes litigantes. , · 

X. ' Deverão por tanto formar-se, onde convier, os novos Territorios ~
com os Termos, e Conselhos, que houver proximos á Capital ; e com os 
que se lhe poderem annexar nas circumvizin!1anças; ainda que pertençã.o 
a outras Comarcas da Coroa, cujas Capitaes estejão mais · distantes: 
Havendo-o Eu assim por bem i em beneficio da Justiça, e co'mmodidade 
dos V assallos. ·· 

XI. E tomando· em. consideração , que algumas da~ Comarcas da 
Coroa exi~tentes são extensas, que o.s Corregedores dellas r1ão podem :li>em 
cumpt·ü· com a sua obógação; nem c Povo haver a Justiça, que se lhe 
dev-e: Ordeno; que se regulem, e ~\efotmem os Territnr:ios dessas Co
marcas; ou annexando a·lg :ms Djshictos a outras, ou formando-se novas. 
Comarcas , como parecer conveniem '· · 

XII . E quanto aos Lugares disl}srsos, e distantes da Capital, que 
antes p81'tencião ás extinctas Ouvidoi'ias, e agora não poderem ·compre
hender-se no Territorio das novas CorreÍf_iÕes: Ordeno, que, ou nellas se 
criem Lug< ~ es de .:-uizes de Fóra, ou não, fiquem pertencendo, quanto. 
á_jurisdicção ás Comarcas,. em quy forem situados; ficando aos Donata
nos salvos os outros Pireitos uteis,, que peJas suas DoaÇões nelles tiverem. 
. XIII. Em as nevas Comarca:s, Cidades , e Villas, assim como nas 
de todo o Reino ~e observarão com a mais exacta 1 ujformidade as Mi-
11has Leis, e · Ré g)mentos nas · Causas Criminaes, e , Jiveis . Entrarão os 
Meus Provedores, não só como Contadores. da Minha Real Fazenda, mas 
ainda: como Encarregadps dos Orfà'.os, dos Resid.uos, das Capellas, dos 

' Captivos, Misericordias, Hospitaes, e Alberga1·ias ; por serem todos es
tes objectos da Minha Immediata Protecção, do Interesse da Coroa, e 
da Fazenda, que nunca se podem entender cedidos . . 

XIV. Serão promptamed e ex~cutadas todas as Cartas de Diligen
cias, expedidas por O:flicio da Justiça, ou a Requerimento de Partes, e · 
q_?e ,se deverem cumpr_ir segundp as Minhas Leis. G0zarão as. Viuvas, 

· ~ mais Pessoas miseraveis do Privilegio que lhes compete, para a esco~ 
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lha dos Ju.zes. E quanto ao Foro do Domict o. se observarão em todos 
os ditos Territorios, não só os Privilegias ir- !:'.1WS no Corpo de Dir.eito, 
e os que Tenho concedido por Leis particu • ' res; mas tambem as Con
venções, e Renúncias dos respectivos Pom1ciliarios por Escrituras pú
blicas , na conformidade das Minhas Leis, como sempre se observou nos 
Territorios da Coroa. . 

XV. Os Processos Crimes, que fi), . 1 remei· idos ás Relações, deve
rão sempre ser acompanhados pele.:; li - vd, e de , vfào ser finalmente sen
tenciados nas mesmas Relações, a: .da que se . ::to f~çao Summarios, e 
se mandem tratar ordinariamente; . n:t embargo L ~u.m Alvará de 1688, 
e de quaesquer outros; e tarnbem --te <j_Uaesquer Decretos, ou Kesolu
ções em contrario, que Hei por bem Revogar especialme~te; pcir que o 
Interesse Pú~lico na promptid~o do castigo_ do Malfeitor, ou absolvição 
do lnnocente, não he compativel com as dilações inevitaveis nas multi ... 
plicadas Remessas . 
. XVI. Havendo assim estabelecidv em geral as Jurisdicções' dos Dona
tarios com a extincção das ExempçõeE" de qorreição ,. e das Ül!l.vidôrias-: 
Sou Servida Commetter á Meza do Desembargo do· Pa~o a exE:cução, pa
r-a que depois de informada com toda a exactidão, proceda ao Regula
mento das Comarcas, onde, e como forem convenientes; fazenqc-Me 
presente em Consultas, para Authorizar cada huma das Creações; Anne
xações de Conselhos visinhos; e separações dos .Lugàres .disperE'JS, e dis
tantes, para se unirem ás Corr 1rcas existentes e~ que se acL:iiem; fi
caRdÓ em quanto estas cousas ·se não liquidarem, e authorizarem, Q.s Ju
risdicções no estado actual; para evitar as confusões, que se seguirião da 
nova Legislaçao, antes de se expedirem por este meio as Pror; idencias, 
'lue fazem natural, e facil a execução .. Da mesma sorte, e seguindo-se o 
mesmo methodo, Commetto á Meza a Regulação, e Reformação das Co
marcas da Coroa, como Tenho ordenado assima no Paragrafo IX . 

. XVII. E por quanto entre os Donatarios comprehendidos neste Re
gulamento ha alguns, que pelo que são'· e representão, merecem maior, 
e mais particular distincção, e .attenção; e as suas Doações contém Pre
rogativas, que jo.stamente os d,istinguem em gráo superior aos outros Do
natarios : Sou S-2rvida, além do que está Ordenado, Resolver particular~ 
mente a respeito de cada hum deJl~s ~ seg·uime: · 

Terras das Ordens Milit~r:.es, e Casa de Bragança . . 
- XVIII. Estando unidas, e na Administração da Coroa a Casa de Br2.
gança; e as Ordens de CHrusTo, de São Bento de Aviz, e de Sant-Iago 
da Espada; abolidas as Ex em pções de Correição , e abolidas as Ouvido
rias , sé observe o que assima tenho estabelecido. · . , 

XIX. As Comarcas das Ordens, e Ps da Casa dl ~ Bragança, deve
_l!ào cornpôr-se de m~neira, que onde for opportuno se ~·~stabeleça Correi
ção; unindo-lhe Terras da Coroa, que lhe ficarem prm ... ünas e separan- · 
do as dispersas para as Correições, que ficarem commodas. ' 

,XX. Das Primeiras Instancias das ditas Terras da Casa de Bragan-
ça , e das Ordens , irão as A ppellações para a Relação do Destricto ; ha- , 
vendo-s.e por re:vogado o Capitulo XVII . do Regimento da Casa de Bra
gança, que estabelecia outra Ordem em algumas Terras. 

XXI. · Em consequencia fica abolido por esta Lei, o Ouvidor Geral 
das Terras da Casa, e Estado. 

Hhhh 
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Casa, e Estado , 'qs Rainhas, e C(ilsa do hifantado. 

XXII. O mesmÜ .tJiae Tenh~ Resoluto para as Terras das Ordens Mi~ 
Htares, e para as da Casa d€t.Bi·agança, se obsel'Vará nas da Casa, e Es
tado das Rainhas, e nas da Casa do lnfantado: Ern hum a; e o.mt.ra fi•ca
r.ão ábohdãs as Ouvidor 'is Gercrs . e Tenitoriaes, e as Exempções da · 
Correiç-ão ; e suhstitmciaf .estas Uw f\t 1' ~Correi~&es ' se 'l)e · puderem ne]JM 
~om'-algumas T€ITas av_.1exas for.mt.-: Comarcas; ou por Juizes dre F<)..; 
rk, Sl'mdo opportuna~ ~~lte creados , J .~ dos quaes sempre :_haverá A ppella
íiÕes J. cLI·a, a ftel.aç.ão do Destricw. u , · . 

' XXIII. ·Tanto .0s·Corregedores, . que assim f0rem subsúrtmido.s aos Ou
vidm>es, como ps Juizes de Fóra, que estão cread(!)s, ou que se crearern , 
S~l'ão livremente fi'l'OYÍd€ls, €omo até ag0út, de tres em tres annos, as
sim pelas I}ainhas nas suas Terra~, como pelos Infantes, e Príncipes na 
Casa do Infa.n~aG\o de que forem A$llministrad.nres; ficando as .Comar
cas nã.o com Exemp~ão de Correi'l-~.o ~ mas os Coan·ege<dGres com (j) Dinú
t(j) de . Cprre,ição, como. es ÇQrreg.edmes pn~vídos pela Coroa, como Sou. 
~ei'vicla 

1 
Oo~rdenar .s,i®.g·ularm€nte, (i).Jn conside1·a.ção de taes 'Pessoas, e Es

tados ; reserv-ando-me ·o Alto Poder de mandar corrigir essas Comarcas 
extraordinariamente· quando convier, como ,Devo, e .he D~náto i'Ilaliena c 

ve1 da Saherania. · . , .. , _ ~ . 
, • .X:X{V.' Todas as Ú®Iireições· n.ov:ame.:J.·tie ~readas ·liml lugar das Ouvi• 
-- dorias~, serão gradl!ladas, e· consideradas .cgmo as Correições .Cha Coroa: . 

· .Os Juizes de .Fóra, das Cah>,€C!(ii!$ de Com:JLr,eq.s co111 esta gradua~~o: E• 
os outros Lruizes GomG> de P11imeira E)ll.tra:ncia_: Devendo-se ·e;ro.tender·, qm:e 

' pararserem legitimamente provídos os ditos lugares o deverão ser 8ffil .Ba.., 
e·hareis lõJ.âbHitados para ós dug-ares da Coroa; não se' promoveNdo a Cor
reição, .nem a Cabeça de Comarca Bacharel, qll!e não tiv.:er Direito pa
ra o pertender pela Coroa. 'fO'dos os Magis~rados serão ·provídos , como 
~ié ~gora; assim os-.da Cas.a, e Estacl.® das Rainhas, coJno os .d<D lmfan
iado .. 
- XXV. Na su•pposi~ão,· <!J.Ue na Ütlvidoría de Villa-Reab se p0derá orear 
huma Correição, Querendo au.,"{iliar praticamente a execução desta Lei· 
na extensão do Territorio ', par~ f6. ''1!- r aJ Comma11ca: Sou Servida, que 
os Cautos de Proveze_nde, de Gouv~ , e de Riba-Tua, sejão d'aqui em 
diant.e 9-a Oomarca de· Villa-:.R.eal, •t.uan1io á Jurisdicção, e Correição; 
e que a estes Cautos se annexem as Terras, ·que na execução parecerem 
.Jn·oprüis, e uteis, pat'a bem da J'us:tiça, e beneficio 'das Partes, ámpliãn-
do a. CorreiÇão. ' 

XXV.I. Os .TribuNaes d[!. Casa, e Estado dás Raimhas, da Cél:sa dé· 
Bragança, e do Infantado ·não deverão inü:ometter-se na_Juris.dic~ã'o Con
tenci<Dsá, e Ju.dici.LL, nen1 por "Appella:ção, mu Aggrav.o; _por pertencer 
B8te conh~cime~t r á Rela;ção do Distrieto : Nem tarp·bem poderão intro.., 
metter-se; qtaanh.. á Jurisdicção Graciosa, .em dispen~ar.em n-as Leis~ OU! 

isentar de11as .Pess®as, QU Bens existentes 111as 'Terras das_respectivas Ca-• 
sas .; <;em emba11g0 de quaesquer Leis, Decretos, ou Resoluções em con
:,rarÍ0 -i ainda que por Mim fosse1n. as:?ignadas ; ·que todas :Hei por JJeV07 

gaúas; .comó se aqui :f0ssen1 e.speeifwaqa.s ;, Devel'ldo assün ent~nder-se; 
e não de outro modo, ... ó A~va~·,á de 11 de Março de: l'rH6i ; e o Regiumn-. 
·to _cl.à Casa, e-EstadQl de_li de Outubro d:€ Hi56, aquece.lleserefere,, 

XXVII. Acontecendo expedir-se por qualGfuer Tribunal_ alguma Or
dem a qualquer Magistrado, para informação, ou para qnalqu~r Diligen-

'' 
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c1a não Contenciosa, nem Judicial, que Ella de praticar-se em ouL·a 
Commarca, ou Districto, ainda de Donat ~os, o Magi~trado Territorial 
lhe não porá o menor impedimento ; mas ·: n tes lhe prestará todo a auxi
lio, a bem da sua Commissão. Tendo-s-e entendido em beneficio da Or
dem , e da Justiça, que nas Commissões, e Diligencias não contencio
sas he cumulativa, como Ordeno que s~ja, a A ·1thoridade dos Tribunaes, 
p;:~.ra se observ-yem reciprocal~p-· ' r -_ /l'den r .a naturezp. expedidas 
pelos Meus Tr1b'Unaes a Magistrc los da C.DJ. 1. , para as executarem nos 
Territorios dos ditos Donatarios ·· "' as que se l '<ne,'jrem pelos. Ti:ibunaes 
de Donatarios dentro da sua Com~ ~tev cia, ou aoil seus Magistr< Jos, ou · 
aos da-...e'oroa, para as cumprirem nos Territorios não comprehendidos nas· 
suas Doações: Ampliando assim, em considera~ão dos Altos Donatarios, 
.a Ordenaç?lo Li v. li. Ti tulo 4f>. Paragrafo 5. • 

Jurúdicçáo do Arcebispo, J Arcebispado df Brag ,. 

XXVIII. Em consequencia dos ·1nesmos princípios, da í...oa Ordem 71 
uniformidade, e igualdade na Administração da JuJtiça são c mprehen
didos nesta Lei os Arcebispos de Braga como Donatarios da Cidade, seu 
'rerritorio, e Coutos do Arcebispado. _ 
~"{IX. Pelo que Sou Servida abolir todas a~ Jurisdicções dos Arce

bispos de Braga, assim na Cidade, como. em todos os Coutns, e em to
das as Terras, que lhe pertencem, e em que te'm Jurisdicçâo. 

XXX. Sou Servida: abolir, quanto ás dependencias Temporaes, a Re
lação Bracharense; ficando livre ao Arcebispo ter a sua IJ.elação, ou 
Consistorio Ecclesiastico, ;para o Despacho das Causas de Fôro Ecclesi
astico ; assim co,rrw o tem nas suas Dioceses os outros Bispos , e Arce
bispos, sem outra .alguma extensão de Jurisdicção. . 

xxXL Tambem Sou Servida abolir a Ouvidoria de Braga, e tod,as 
as Jurisdicções, e Exempções dos seus Coutos; assim dos sifuados na 
Província de Entre-Douro, e Minho, .;omo na de Tras-dos-Montes. 

XXXII. Em lug-ar da Ouvido,·ia: Hei por bem crear huma Correição 
em Braga, com graduação de Primeh·o Banco, em Memoria elas parti
culares, e Pias considerações, com . qu~ a Sé Ptimacial foi sempre por 
Mim, e pelos Senhores Reis M .s Predecessores devotamente contem- 1 

plad.a, e attendida. , -~ ., 
XXXIII. Na execução se fará· competentemente mais extenso o Ter

ritorio, comprehendencl,o-se nelle aquelles Conselhos, e Terras, que me
lhor lhe convierem, airida que sejão da Coroa, e est~ão em differentes 
Comarcas ; principiando a execução pelos Coutos; _e Conselhos seguin
tes: Pelo Ceuto de Cambezes, que era do Cabido, e nelle punha Ouvi
dor Leigo,. que por esta Lei fica aboJ~ o : Pelo Conselho do Prado , que 
era de Vianna: Pelo de Tibães, e pek, de Vime1ro . -que erão do Porto. 

XXXI V. Além do Corregedor, haverá hum Jui; le Fóra do Cive' 
e hum Juiz do Crime, e Orfà'.os; com a g'raduação de Correição Ordin:;:.:. 
ria, os primeiros que agora forem nomeados ; e com a de Cabeça de Comar-

1 ca para o futuro : Dos quaes haverá Appellação para a Relação do Porto.' 
XXXV. Assim o Corregedor, como os Juizes haverão os seus com

petentes Ordenados pela Repartição, por onde os havião até agora os Ou
vidores , e Juizes extinctos. 

XXXVI. O Provimento destes Lugares se fará pelas Consultas do 
Arcebispo de Braga, dirigidas imi:nediatamente por elle á Secretaria de 
Estado dos Negocio~ do Reino~ 

Hhhh ~ 
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AXXVII. · Se em alg·um , m alguns dos Coutos da Mitra .J?racharense 
se crear algum Lugar de Ju:,._· de Fóra, ou seja na Provincia de Entre
Do~ro· , e lVIinho, o~ na de T ,\as..:.dos-Montes; pertencerá a Cov,sulta pa
l'a ti> Provimento ao·Áreebispo , pc;:sto que esses Coutos se annexarern por. 
esta Lei a , outra diffierente Comarca da Coroa , ou de Donatario. 

J os out~-· ,... _m~Jtarios. 
v· 

xxxvnr. Não C('l.cor..-endo nos o~ tros Donatarios' Duqués' Mar
quezes Gondes, Viscondes, Barões h-~ Senhores. de 'ferras, as circuns
tancias de extensão de Territorios convenientes., corno nos sobreditos;. 
:pem tambem Dos outros Arcebispos , e Bispos os que tinhão os Arcebis .... 
pos d~. Braga: Ordeno geralmente, que abolidas as Ouvidori :J.s, e Ex
erupções de Correição, haja em seu lugar Juizes. de Fóra com graduação 
de Cabeça de Coma'·ca ~ ou de PrillieÍr::t Entrancia onde parecer compe
tente; e que estes Juizes de Fóra ~"ejã0 Consultados pelos ditos Donata
xios , pela Si 13creütria de Estado dos · ~ egocids do Reino, na íórma pres
eripta ao& Arcebispo3 de Braga: Revogando nesta parte, e por este mo-' 
do, em be.n.eficio dos Donatarios, a Ordenação Livro li. Titu.lo 45. Pa: 
I'ag-ntfo 13., ein quanto os prohibe de pôrem nas suas Terras Juizes' de 
Fóra. 

XXXIX. _ Nas partes porém onde não pa;recer competente crear lugat 
de Juiz de .J:<'óra , ou pelí"t situação, ou pol falta de -Territorio do Don:t
h'l.rio, que não esteja em proporção de se lhe extender para este effeito 
com Terras da Coroa: Ordeno, que em taes Territorios achando~se ser 
conveniente, possa o Donatario, apuradas po::- elle as Pautas, nomear o 
Juiz Qrdinario: 'Não se . achando conveniente esta providencia, se unirá 
o Territorio ao Juiz de Fóra mais . proximo: Ficando em tudo o mais pa..
ra htim, e outro caso considerado . o Territ0l·io quanto á Jurisdicçâo, e 
Correição como Terra da Comarca em que estiver situado. . 

XL. O ;mesmo se observará a :;:espeito dos Coutos lim-itados, que al
gun~ Cabidos, e l,V[osteiros tem, que per si não são objecto para nelles 
se crearem Mag·istrados: ·Havendo-se _Ror aboli elos esses Coutos, Ouvido .... 
1·ias, e suas Correições; e ror aoQ1ida' tambem a Jurisdicciào dos Prela
'clos ', ou Preladas dos Mosteiros, que ~ J gavão per si com Accessores. 

X_LI, E por quanto muitas vezes (.' ~ tem movido questões incompe
tentes sobre · a J urisdicção, e Competerícia M~ptar : Sou Servida Decla
rar, que as Terras de Donatarios, sem excepção dos da .mais Alta Je

· l·archia ,, com') , são o Estado, e Casa das Rainhas, de Bragança, e do. 
Infantaclo, estão sujeitas como as da Coroa á J urisdicção, e Com peten

, cüt Militar; para r.e!Jas livremente se fazerem Soldados, se aboletarem, 
. :se reclutarem os Rerimentos, se estab~lecerem Caudelarias , e se cmn
prü·em todas as DiJi encias, e Ordens, que disserem respeito por qual., ' 

.l. uer modo á Repa. iÇão da Guerra;· assim como tambem as Dilig-encias, 
OtdeNs ,. Fintas ·' e Impostos, para Caminhos, Pontes, Fontes, e outras 
que tenderem ao beneficio Público, e Commum dos Póvos; porque em· 
toGlas estas cousàs deve prevalecer a Causa Pública da Defensa, e Con
~.mi·vação d0 Reino ; e a tranquillidade , çómmodo, e felicidade dos Vas
sal4os; prÜDeiros object0s do Cuidado, e Inspecção da Soberaria. ~ 

_ XL1I. E por quanto póde acontecer, · que algum Dona~ario experi.: 
:t.nente no particular algum d .nno, pelo disposto nesta Lei, ou pela ·exe
Guçã:o deUa; deverá fa~er-mo presente, para lhe ser reparado, ou com-. 
pensado ·esse darnno, sendo attendiv.el; ficando alià,s. a LE:li em seu vigor. 
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Pelo que: Mando á M eza do Desembargo clo Paço ; Presidente 
clo Meu Real Erario; Regedor da Casa da ' upplicação ; Conselhos de
Guerra, da Minha RealFazenda, e d'O- Ultramar; Meza daConsciencia, 
e Ondens ; Junta dos Tres Estados; Senado~ da Camara; Junta do Esta
do da Casa de Bragança; Conselho da Fazenda , e Estado da Rainha-; 
Junta da Casa do hfarotado; Meza Páoca~ do Cf.ato;: Governadot: d>atRe
laç~o, e Casa d9 Porto., ou quem lH~·a _.J,;, ríservillJ ; ,e . :,.· todos oSJ Vi:ce-Reis, 
Capitães Genera:es do Reino, e Do., [i.nuos Ultr ·nar:in0s, Desembar.gado .. 
res r Corregedores, Provedores, Ü t' idores, Jui: ,~, , ~ mai•s. Officiares , ~ 
quem o conhecimento' desta Carta u ' t.et pertenç ... ~ e haja de perte'1cer ,. 
a cumprão , e guardem , e fação inJeiramerute guard·àll, coma• nella.&e con~.o 

' tétn,. não obstat~tes ql!laesquer Leis, Orde-nações, e Regimentos conha
rios ,, que tortos, e todas para este effeito s0rnente, Hei por derogadas ~ 
cmwo se de ~odos, e cada · hum d:elles fizesse especial , e expressao men
ção, ficando aliás em seu vigor. E ao Dourllor J-osé Ricalde· Pereirat de 
Castro, do MeuConselho , Meu Desembargador d.o P.qço, e Cbanceller 

,Mór destes Reinos Ordeno, .que a faç 1- publ.icar n·a Chanct'lla6a, Jilassar 
por ella, e registar .nos Livros ®el.la a que toea1r; · remettend·G o~ JExempl~a
res della impressos debaixo do Meu Sello, e seu Sign.al a todos os Luga
res, e Estações, a que se costumão remetter ~emelhantes Cartas ; . e 
guardando-se o Original desta no Meu H.eal Archivo. da Torre do Tom
bo. Dada no Palacio de Lisboa aos 19 dia.g do Jilez de Julha do Anno 
do Nascimento de Nosso Senhvt· Jesus Christo de 1790. (I) . Co:m a 
.i\ssignatura da Rainha com Guarda, e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias de ·Rei
na no Livro VIII. das Cartas, Alvarás, e Patentes, 
e impr. na Offiâna de Antom'o Rodrigues Galhardo. 

*-*c.O>*-* 

Sua MagestaJe tendo tomado na Sua, Real Consideração promover, 
quanto pos'sivel fôr, o melhorament-o .. empor,aJ, e espiritual de todos os 
Mosteiros, assim de Religiosos, c~~o de Religiosas, que existem nes
tes Reinos, He Servida, que pela_!Vleza do Dessmbargo do Paço se não 
expessa algum Alvará de Denúncia de bens, que se achem em pode.r 
de alguma Corporação Religiosa, a qualquer pessoa que seja, em quan4 

to Sua Magestade não mandar o contrario. O que V .a.s_a fará presente 
na Meza do Qesembargo /do Paço, para que ass,im se execule. D1ws 
guarde a v.a· s.a muitos annos. Paço em 22 de J ul!ho de l79o. ::::.: Vis ... 
conde Mordomo Mór = Senhor José Ric-alde Pereir; de Castro. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fr;mJ·eca., e nfJ re~ · 
gúío do Desembargo do Paço a fol. 15~ vers. con
forme J. P. Ribeiro. 

(1) Vid. o Alvará de 7 de Ji\neiro de 179~. 
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S end~--Me presente; que em algumas da~ Paroqui as do Arcebispado 
de Braga, e do Bispado do Port - tiuha intentado hum~ parte dos --Pa
roquianos eximir-se das p.-estações , '\\t.:om que os seus Antecessores , e 
elles mesmos por an 'igo r.so e costum~ soccorriào aos seus Parocos, e taes 
como as ch.amadas V Jradas, ou_ O biaLas , as esporrolas dos Baptizados, 
Ji'uneracs , e bens d'alma, e oulras d·esta natureza: Fui Servida mandar
Me informar individualmente sobre a ju'stiça, e equidade destas presta
ções, para as mandar considerar, e resolver sobre eJlas o mais justo, em 
b eneficio commum, e reciproco das Igrejas, dos Parocos, e .~.1aroquianos; 
e em quànfo sobre estes principio"l nã.o dou a decesiva providencia: Sou 
outro~~im Servida ordenar provisional,nente, que as ditas prestações se· 
conti n uen~ coliw até agora, sem ! t ' h3 emJuizo, nem fóra delle seadmit
i ão que~ tõ"'s posses'lorias, ou plenarias, dirigidas a inspecção ou modi
:fic·ação das ditas prestações, por todas clepender.em da dita providencia 
decesjva, que me proponho dar com conhecimento de causa; e sem que 
haja altençào a despachos, ou sentenças, que a respeito do referido se 
tenhão proferido no poasessorio. A Meza do Desembargo do Paço o tenha 
assim ent<..~; dido, e faç.3. observar , expe:indo os despachos necessarios 
ás Ju~ti ças a que toca_r. Palacio de Lisboa em 30 de Julho, de 1790. = 
Com a Rubrica de Sua Magestade. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonseca. 

*-*.q.*-* 

Sendo muito perjudicial ao Meu ReaJ Serviço , que os Contratadores , 
e Rendeiros, que arrematão ~e:1das da Minha Real Fazei~ da, e Ordens, 
entrem em novos Contratos, ,e arre1.rl-1 mentos del las, sem terem pago, 
na fórina das suas Condições, os qur: ·teis, que deverem elos anteceden
t es Contratos , e Arrendamentos; p:.~cedendo .do referido accumularem 
dividas sobre dividas, que com o tempo se uzem incobtç:~veis: Hei por 
h€m, para evitar ·o referido, que a semelhantes ContratadorE·s, e Hendei-• 
ros, que se ' apt•esenta~em nos -Tribunaes da Minha Real Fazenda a lan
çarem em qualquer Renda da Corôa, ou Ordens, não seja admittido lan
ço, sem que por Cert idão do Meu Real E.rario fação certo, que ao tem
p o em que se lhe~ • <)Uver de faz u a nova arrematação, não são uel!e de
vedores; -ou se t_r .Gem Rendas da Corôa , ou Ordens, que tem fe1to os 
pagamen-tos, que ..;stiverem venci elos, conforme as Condições das suas 
r especti vas arrematações: O que igüalmante se observará com os So~ 
cios, e F•iadores, que houverem de assignar para a segurança, e abo
l ação dos mesmos Cootrat-:>s . E esta Minha Real Determinação identi
c amente se praticará nos Meus Domínios Ultramal'inos, aonde os Lan
ç adores , Socios, e Fiadores se deverão qualificar nas respectivas Juntas 
da F azenda com ·semelhantes Certidões das competentes Contadorias. O 
Yisconde M ordomo Mór, e Presidente do Meu Real Erario o tenha as
sim entendido, e o fa~a executar, remetlendo debaixo de Avisos ~eus 
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Cópias do presente Decreto aos Tribunaes competentes desta Côrte ~ e 
expedindo as ordens necessarias a este r s-peito ás Juntas da Fazenda 
Real das Capitanías Ultramarinas. Palacip de Lisboa em 3 de Agosto 
de J 790. = Com a Rubrica de Sua .Magestade. 

Impresso avulso. 

l!" 

Eu A RAINHA Fa.ço saber aos que este Alvará virem, que sen .. 
do-Me ;.presentes as violencias, einsultos que continuamente secomrnet· 
tem contra a anthoridade das Minhas Tropas, impedindo-se as diligen .. 
cias, que 0s Grovernador:es, Commandantes,, e Chefes dos Regimentos 
man.dão executar em razão do seu J!1injsterio, e tendentes ao bem do 
.Meu Real Serviço, sem que tenha .c;ido bastante para as precaver, é 
cohibiL" o Alvará, que a favor das í;~rdenanças dos Meus Reinos, e Do
mínios se promulgou em data de vinte de Desembro de mil :-;etecentos 
oitenta e quatro pela sua restricta applicação; e sendo muito conforme 
a todos os princípios da Justiça, que os seus effeitos se extentlão a fa
vor da Classe principal das Minhas Tropas: Sou Servida declarar, que 
a disposição do referido Alvará de vinte de Dezembro de wil setecen .. 
tós l?lÍLenta e qaa ro deverá: comprehen'd,er . pa·va o futuro toda!> as p€ssoas. 

· que offenderem aos Ofii:ciaes, Offic-iaes Inferiores, e Soldados das· Minhas 
Tropas em acto das suas respectivas diligencias, ou por qualquer modo 

"' lhes resistirem -, e embaraç,arem a·,sua de vida execução, seudo para is.:. 
so munidos com ordens dos seus Superiores p0r escrito, que deverão apre .. 
sel'ltar, sem que contra a disposição da mesma Lei lhes haja de aprovei ... 
tar privilegio a~gum pessoal, ou local, que possão alleg~r em seu bene~ 
ficio; porque todos em geral, e cada hum em particural Hei por cassa ... 
dos-, e derogados, como se delles fôsse aqni feita expressa, e declarada 
mençã'O. 

, E este se cumprirá tão inteiramente como nelle se contém , sem 
dúvida., ou e,nbargo algum, e não obsU:.nles quaesquer Leis, Regimen• 
tos, Ordenações, Alvarás, Resotu~ões, Decretos, ou Ordens em con
trario, quaesquer que ellas sejão ;'tporq ue todos, e todas Hei p0r dero
gadas para este effeito sómen te, como se dellas fizesse especial menção, 
em quanto forem oppostas ás Determinações conteúdas neste Alvará, 
que valerá como Carta passada pela Chancellaria, posto que por ~lia 
não ha de passar, e ainda que o seu effeito haj~ de aurar rna:is de hum, 
e ~uitos annos, e t~do sem embarg'l das Ordenações, que_ dispõem o 
contrario. Dado em Lisboa aos 1 o de .<\gosto de 1190 . ....:.. Com a Ass-Í--' 
gnatura da Rainha, e a do Ministro. 

Regíst. na Secretan'a de Estado dos N .J.gocios Estran
ljeiros e da Guerra no Livro li. , em 9ue se regútáo 
os _Decreto , que baixllo ao Conselho de Guerra , e 
A_lvarás, a fol. ll Z vers. , e impr. na Impressão Ré
g~a. 
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Á Uendendo ao que se Me repr~sen,tou p~r parte dos A.Iumnos da~ 
1

A ~. 
]as Militares estabelecidas nos Regimentçs das Províncias deste Reino, 
e do Algarve: Sou Servida, que. ri301P.T'tando-se na Academia Real da 
Marinha com Cer tidões da ffequencia, . exame dos seus respectivos Len· 
t es, sejão examinador pelr-.:~ Lentes d; ;obredita Academia da Marinha, 
e fican C: por elles apptOvadbs, lhes e . jJedirão Certiciões na fórma pra·ti:
cada co1u os seus Alurnilos ,' em virtude das quaes os hei por habi1itaâos :, 
para poderem _entrar na Esc0la dos Engenhe-iros , e gezar das mais gra--:. 
ç as, e privilegias concedidos aos matriculados. e appl'ovados . na mesma· 
Aeademia da Marinha. A Junta dos Tres Estados o tenha aE. .s. m enten
d ido, e faça ~xeeu t ~r. Palaeio de 1 -ishoa 1á 13 de Agqsto de I79o. = 
Com a Ru bríca de Sua Magestade. , . . , 

Impr. na lmpressáo Regia. 
' t 

*-*~*-----* 

rA ttendeHdo -a. alguns ~ustos .' moti,~os ,. q~..; Me forit~ preséntes' e se fi
zerão dignos da Minha Real Consideração : Sou Servida Orde.par , qmê 
todos os Conselhos de-Guerra ,. q;u:e subii·em a Superior I·nstancia do Me"u' 
Censelho dt.- J us(ÍI!(a, sejão 'nelle sen,tenci>ados . a final por .seis .hlÍzes ; ~ o

saber, tres Togados, e tres Censelheiros -de Guerra, ou quatro 'f ogados, 
e ctous dos referridos Conselheiros de Guerra; ~ conforme as circums tanci'as 
o permittirem , e isto ainda no c-aso em que os crimes· dels Réos, nos di
t os Conselhos processados, forem 'Capitaes, e devão por isso me~ecer a 
ulti1ifla pena; c:om a differença són,ente, que nos casos de empate sotn:e 
crimes ordinarios, o Conselho conv~ cará hum septimo_Juiz Togado, q l!l[e 
haja de decidir, a fim cle se proferir Se11tenç~ ' final ; porem occorrendo 
este empate a .respeito· de ·c.r imer Capitaes, então serão dt JS os Con-vo'·, 
cados, para que d·a mesma m; neira t. . ~ecida, e prosiga a final Senten'
ça.: E outr~ sim Ordeno que succedf;! ndo faltar por impedimento, ou 
molestia o número compe~ente de Jui~os n'a Classe dos Togados, o mes
~o · Conselho possa elegm· .extraordinariamente· outro ern seu lugar, e o · 
1taja de convoc.ar pari\ o dito effeito. O Conselho de Guerra o tenha as
sim entend1ido, e fa.<;a e Y.ecutar, não obstante q.uaesquer Lejs, Decretos, 
ou Ordens em· cont.rario. Palacio d P Lisboa a l_3 deAgo~to de 1790. (I) 

,·= Com a Rubríca de Sua Magestade • . 

Impresso na Impressáo de A. R . Galhardo,. 

Ü Tribunal do Senado da Camara, vendo a falta de óbservancia que 
tem ,tido as Ordens, que do , ;1 esmo Senado se tem expedido, relativ·as 

-----------------~--· -------------------------~---
(1) Vid. o Decreto de ~O de Agoóto de 1777 , e o de 13 de No vembro des.te anuo. 
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a· não existirem pessoas algumas a vender na Praça, denominada da .r ' i~ 
gueira, assim de dia, como de noite, sahndo para esse effeito dos seus 
respectivos lugares: Ordena, que todas e }uaesquer pessoas, que se aba
rem vendendo na dita Praça tanto de ditt~, como de noite, á excepção 
de Creadores, e Fazendeiros, sejão logo, sem perda de tempo conduzi
das pelo Meirinho da Cidade, ou do ~enado, á presença do Almotacé, 
q_ue estiver de semana, para pro~~d·e;r contra ellas, na forma 4ue lhe es
tá ordenado: praticando-se isto u'~smo nos fl~rningos, , e Dias Sanlos: e 
succedendo ser de noite, as leve 1 a huma dat• cadi\as desta Cidade, aon
de ficarão em custodia atéo diast·~uin'te. Lisboa 2de Setembro de 1790, 
=: Manoel Rebello Palhares. 

Impr. na Impressáo Régz·a. 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que sen~ 
do-Me presente o actual estado da Companhia Geral ·das Reaes Pescarias 
do Reino do Algarve; e atlendendo ás utilidade!", que della se tf~m se
guido ao bem Público, e em particular au mesmo Reino do A lgarve, as 
quaes podem naturalmente fàzer maior progress.l com a regularidade, e 
extensão das ·mesmas Pescarias, que consequentemente augmel1tarao o 

· Commercio Nacional: E querendo continuar a todos os Meus Vassallos 
este ben fiúo: H ei por bt-m prorogar o termo da dita Con1panhia por 
mais seis annos, que hão de ter principio no primeiro de Janeiro de mil 
setecentos noventa e hum, e acabar no ultimo de Dezembro de mil se
tecentos noventa e seis. E tendo mostrado a experiencia ser . convenien
te, em beneficio da mesma Companhia, e do bem Commum dos Meus 
Vassallos, a ampliação, e modificaçà0 de algumas das Condições da sua ' 
Institurçào: Hei outro sim por bem Jmpliar as faculdades, que lhe forào 
concedidas pelá Alvará de quinz'e de Janeiro de mil setecentos setenta e 
tres, consistentes nas seisCondições, E"scritas nas duas meias folhas de 
papel, que serão com. este rubrica.das por José de Seabra da Silva, Meu 
Ministro, e Secretario de Estad9~ dos Negocias do Reino, as quaes Hei 
por confirmadas, e Mando se hajão como insertas, e declaradas nas vin
te e huma da Instituição fia .sobredita Companhia, para que debaixo da 
observaocia das mesmas Leis, Privilegias, Alvarás, Dispo.sições, e Or
dens' porque actualmente se acha governada' sejão cumpridas' e guar
dadas; como nellas se contérn. 

Pelo que: Mando á Meza do C\esembargo do, Paço , Presidente 
do Meu Real Erario; Regedor da Ca~a da Supplic"'r:ão, Conselho<: da 
Minha Real Fazeorla, e do Ultramar; Meza da Con ...:iencia e Ordens
Governador da Relação, e Casa do Porto , ou quem se~ luga1' servir·; 
Re,al Junta do Commercio·, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes 
Reinos, e seus Domínios; Governador, e Capitão General do Reino do 
Algarve; e a todas as Pessoas, a quem o conhecimento deste Meu Àl
vará pertencer, que o cumprão, e guardem, e fação cnmprir, e guar
garinteiramente, como nelle se contém, ~em dúvida, ou embargo al
gum; e que valha como Carta passada pel \ Chancellaria, ainda que por 
ella não passe, e o seu effeito haja de durar mais de hum, e mui los an
nos, não obstantes as Ordenações erQ contrario. Dado na Villa de Ma-

liii 
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frr em 4 de Setembr~ de 1790. (I) 
:::: a do Ministro. 

Com a Assign atura era 'J{ainha, 

Regist. na Secretw-ri'l. de Estado dos Ne_qocios do Rd
ra.J no Livro I. da Restauração das Pescarias, Ma~ 
rinhas, e Commercio Marítimo , e Terreste do Rei
do Algarve., e imJ!r. 'f!-O. Impressão Regia 

Amplia~(," das Condi'.ções, com qv.e ·li .'tSa Magestadi ha por bem proro~ -
.9ar por mais seis annos a Compan_hia Geral das Pescarias Reaes do 
Reino do A(qarve , além das com. que ella foi estabelecida, que em par-
te vão modificadas na jórma abaixo declarada. 

l.a Q ue al~m ios ·tres Direc~ "'res J ou Caixas Geraes, que consti
tuem o Ccrpo Político para o GoverrLJ ·da Companhia, que na (órma da 
Condição Segunda dr ~ Instituições ficou estabelecido em Lisboa, se ele
ja logo outro Director ae- entre os Accionistas, moradores no Reino do 
Algarve, que, segundn a Condi~ão Dezoito, tenha entrado com dez A c~· 
ções; serviDdo es te qué' r lo Direc tor não só para vigiar de mais perto so .... 
bre .os Adm.nistradores, que a Companhia tiver no dito Reino, mas p-a ... 
ra nos casos occorrentes, e que exigirem prompta pn~videncia, dar as 
q ue forelll necessàrias, de acordo com o Juiz Conservador; e na ausen
cia deste, poder resolver por sj mesmo em hum, e outro 'caso, dando im-
m~diatamente conta de tumo á Direcção Ger:1l. -

2.a Que tanto que fôr concedi'da a gra~a da Prorogação, se procetila. 
a nova E'leiçã.o de Oirectores, observando-se em tudo o. que foi dispos
to na. Condição Tercei ra . . 

3 .a Que fique cassada a Condição Decima, e consequenternente ebri ... 
gada a Companhia a pagar nas Cêsas de Arrecadação respectivas os D.i
reitos por inteiro de todo o Esparto , Tamissa, Ferro, Cordoalhas, Pi

. pas, Barris, M ade.iras para elles, Cortiças, Embarcações assim gra·n
. des, como peq o e nas, Sal, P- tu d e~ o má~ s p'recis(i) para o trá_ ~go, das A r

mações, e salmoura das Pesc~rias, ai 1cla .daquellas que fizerem por sua 
conta. 

4.a Oue sendo actualmente o fundo capital da Companhia o de q·ui
Jlhentas e noventa Acções de eem mil réis cada huma, se accrescente 
con':l duzentas e dez , vindo a ser de oitocentas. E que para a entrada 

' destas A cções conceder-í Vossa Magestacle o termo de oi to mezes, pre
ferindo nos primeir0s seis mezes o~ :noradores do Reino do Algarve ; e 
:ficando es dous ui i mos para os d <J fóra da dito Reino, -quando passados 
os p r-i meiros se(s, ;n~'Ô se ache completo todo o fundo. • . 

5. a Q ue teod~ n do o principal objecto da Instituição desta ~ompa
n hia o restabelecunt!nto das Pescarias Reaes do A tl!lm, e Corvu:Ja em 
1oda a Costa do Algarve; e não se-ndo por tanto imptoprio que a mes
ma Companhia se applique com particular cuidado a fomentar a pesca 
da Corvina no Guadiana, deverá logo fazer apromptar os barcos, redes, 
e ger:~te, com que possa fazer-se a dita Pesca na primeira temporada ; 
e continuar nas seguintes. "' 

6.a . Que a Companhia cnn dorrerá, quanto lhe fôr possível, para o au-

----------------------------(1) Vid, o Alvará de 16 cle .Outubro de 1794. 
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gmento c'.as Pescarias, sécca, e salga das mesmas, tendo· em todos .c.3 
pórtos pessoas práticas, destinadas para o aproveitamento de toda, e qual
quer qualidade de Cetaceos , que se puder<,cm tomar, ou que deren~ á 
costa do t..tito' Reino, concedendo-lhe Vo~s) Magestade a izenção de to
dos os Direi tos, que lhe competirião , tan lo dos Cetaceos, com.o dos 
seus productos. 

Forão po~ Mim rubricadas as d~...~as meias folhas, e seis Condições 
nellas conteúdas: Villa. de Mafra e,,cn· 4 de Setembro de 1790~ =José de 
Seabra da Silva. = Antonio Marv:·ns Bastos. :;,_ Matheus Antonio San-

' o/ ~ • 

Impr. com t, Àivará na .Jmpressáo Re'git .... 
tos. 

EU A RAINHA Faço saber ~os · yue este Alvará com for~ · · í:le Lei 
virem, que em Consulta da Minha Real Junta do Commercio, Agricul
tura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios Me foi 

_presente, que não bastando as muitas, e opportunas ProvidPncias, com 
que Tenho occorrido em c.ommum )beneficio dos Hpmens de Nf'gocio pa
ra estabelecer, e sustentar aquella ' segurança, e -boa fé, sem a qual não 
ha Sociedade, nem Commercio que possa subsistir, se tem c"m tudo in
troduzido nas arrematações de Fazendas, e Mercadorias, que erP públi
co Leilão se fazem na Alfandega da Gasa da In dia , o pernicioso abuso 
de se não verificarem os pagamentos nos ~ prazos estipulados p las Condi~ 
ções, com que se expõem á venda, de que ·procede, que muitos com
pradores sem cálculo, nem fundos, e só nados no referido abuso, teme
rariamente emprehendem arrematações, que não podem satisfazer , re
sultando desta falta de observancia hum a it1certeza ., e desordem tal, que 
nem os vendedores, ·nem se!-ls crédores. podem 'contar ~?eguros com o ca
bedal, que devem receber; o que p0r si só he bastante para suspender 
as vantagens de huma circulação act·iva , e reduzir o Commercio desta 
Praça á ultim> confusão, descredilo, ' e rui na. · E porque este importante 
objecto se faz muito digno da Minha. Real Cónsideração, para de h uma 
vez atalhar tão pernicioso abuso, e as consequencias, que delle resultão, 
conformando-me com o parecer dà' mesma Real Junta: Sou Servida de 
declarar, e Ordenar ao dito respeito o seguinte. 

I. Que o P·rovedor da Casa da In dia, a cujo cargo Tenho commetti
oo a Inspecção das Administrações dos Navios, gu'e ··vem dos Pórtos da 
Asia, e que preside aos públiéos Leilões das Fazendas, e Mercadorias, 
que nelles se transportr:io, se acha mu.údo, e authori ~ado com a mesma 
Jurisdicção, que as Leis do Reino con!,erem aos Mae;.strados, qu~ ·pre
sidem, e authorizã? a Hasta Pública para effeito de l[oceder contró. 0111 

A rremalantes, que não satisfizerem o preço das artel)atações, assim, f. 
da mesma fórma, que está determinado - pelo §. 16 da Lei de vinte de 
Julho de mil setecentos setenta e quatro; como tambem para faz,er ob
servar, e cumprir as Condições , a que reciprocamente .se sujei tão os 
tendedores, e os compradores. 

H. Que os prazos que se concedem em semelhantes Leilões para o 
pagamento do pre~o das Fazendas arrem 1tadas, e que ·a utilidade do 
Commercio introduzio em seu maior benefioJo nem deve converter-se em 
per juizo do mesmo Commer_cjo, nem po1· jsso mudão de ~Jatu1·eza as obri-

. liii z 



620 1790 

r.. u~ões dos nJesmQs A rrematant~s, em c-uj.a m~a se conserv:l o ref~rida 
~reço como em Deposito, durari'te os respectivos 'prazos, para o sati-sfa
zerem nos dias do seu vencimento, debaixo das Leis de Fi.eis De pus-itn
rios de JtJizo; GO[IlO se achá c~~]araclo pelo §. 9 do Cap. li. dos Est,atu· 
t os dos Mercadores ~de Retalho, éonfirmado.s pelo Alvará de dezeseis de 
Dezembro de mil setecentos cincoen ta e sete . 

. III. Que nesta mesma Regra ·, e Disposição se aehão comprehen rl i· 
das as Letras Mercantís ,- que os Arre ~ atantes acceitão para o pagamen
to das importancias r-las mesmas nrret.' ataç.ões, as quaes serão passadas 
pelos A dministradort:)' ' e concebidas ' MS termos da Formula, que será 
com este. · ' 

IV. Que o Provedor da Casa da 'India com os respectivos Adminis
ti·adores qualificarão os .Arrematantes, e Acceitant('s das refPridas Le
tras, os quaes deverão ser Pessoas de conhecido crédito, e a bonattão; 
e no caso de entenderem que se deve exigir maior segurança, manda:
rão reforçar a acceitação com mais huma, ou duas ti~mas de Negocian
tes abó O,.r.dos, Gcando todos colle ... ~iv.unenle obrigados como Acceitan
tes. 

V. Que os Pprtaelores das referidê,S Letras, na filHa do efl'ectivo pa
gamento, as appreseutar~o ao Provedor da Casa da India, ou a quem 
o seu lugar ser v ir, para as mandar c9brar dos Acceitanles na f6rma que 
dispõe o scbredito Paragrafo dezeseis" da Lei de vinte de Junho de mil 
setecentos ;e tenta e quél.tro: com declaraçfío porém, que os rnesmes Por
tadores. s6 poderão gozar deste recurso, appresentando-as, e requerendo 
a sua cobrança no preciso termo de vinte e quatro horas utei:s depois 
do dia do ceu vencimento; findas as quaes, ficarão as ditas Letras re
duzidas á classe de obrigações particulares p~ra se pedirem em Juizo pe
las A cções com pet€n tes. 

VI. Que naquellas Negociações, que fo1·em administradas pelos seus 
.Proprietarios, e;n razão de não tetem Creliores de Letras, poderfio os 
mesmos Proprietarios qualificar QS Arrematantes a seu arbítrio; e neste 
caso os Portadores dás Letras na " fl\.lta oo pagamento dos Acceitantes, 
terão recurso contra os Passadores, e com estes se pr0cederá na fórrna 
do citado Paragrafo dezeseis da Lei de vinte de Junho de ·;lil setecentos 
se-tenta e quatro. .. . 

VII. · Que não he da Minha Real Intenção, que 'as Disposições deste 
Alvará hajào de comprehender o caso em que os Arrematantes; e Ac
ceítan l s das sobreditas Letras venhão a app;-esentar-se na Real Junta 
do Co-mmercio falidos de crédilo; porque nest·e caso ficará em seu vigor, 
e se praticarcí., co;no até agora, 'o qú·e se acha determinado pelo Alva
rá de treze de NovemLro de mil cetecentos síncoeuta e seis , e pelas 
mais Leis, que a e lle dizem res g ú to. 

Pelo quP.: .lando á Mez~ do Desembargo elo . Paço; Presidente 
C! o 1ileu Real Era r o; Regedor da Casa da Su pplic'!ção; Conselhos da 
lv.l inba Real Fazen_da, e do Ultramar; Real Junta dó Commercio, Agri
culttua, Fabricas, e lN avegação destes Reinos, e seus Dornini~s; Gover.,. 
llador da Relação, e Casa. do Porto, ou quem seu lug ar servir; e a to,
das as Jllstiças, e mais Pessoas, ~ quem pertencer o conhecimento , e 
execução deste Alvará, que o cumprào, guardem, e façãe -cumprir , e 
guardar tão inviolave)mente, ,como nelle se contém, s_em dúvida, ou em
bargo algum qualquer que elt'l seja: E valerá corno Carta p~ssada pela 
Chancel laria 1 posto que po -' d ia não p<tsse; e o seu efleito . haJ'a de durar 
mais de hum amw, não obstan,te QS Ordyna.ções em coptrario. Dado em 
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Mafra aos 6 de Setembro de 1790. = .bom a Assignatura d~ Rainha, e 
a do Ministro. ' . · 

Regút. na Secretaria da P.J!;ll Junta dCl Comrnercio, 
Agricultura, Fabricas~ e Navegaçao destes Rei- · 
nos, e seus Domínios a fol. l. do Liv. 23 do Re
gísto dos Alvarás, e Resoluções de Sua Magestade. 

f 
t 

FORMULA '"DAS LE'I'RAS. 

LisnuA -- de --- de --. São R .. 5 

A dias pagará Vm. por ~-~ta unica Letra a--~---
ou á sua ordem , a quantia de ---- pelo valor de ----:....___ 
das Fazendas vindas dos Pórtos da Asia em o Navio -
Capitão - que arremato .1 na Alfandeg;~. da Casa da lndia em 
público Leilão de - ·e a seu tempo fará hoiD; pagamento~ 
como costuma. 

.do Senhor --------

Negociante em Lisboa 
Impresso na Im:pressáo Régia. 

*-*~*·-lil 

E U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que sendo~ 
Me presente. em Consulta da Minha Real Junta do Commercio, Agricul~ 
tu.ra, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios o es:::an. 
daloso abuso, com que alguns Proprietarios de Fàbticas 'éorrompern, e 
descaminhãp os Officiaes, Aprendizes, e Obre1ros de outras da mesma 
natureza, destruindo por este modo o~ seus reciprocc ~ interesses, e uti. 
lidade pública, que resulta da boa ord3m , regulagão , e economia de tão 
importantes , estabelecimentos: Conformando-Me COll o parec~r da ._ "".,. 
ma Real Junta Sou Servida de ampliar , e extender, em be;Ileficio com .. 
mum de todas as Fabricas do Reino, as Disposi<(ões do Paragrafo 12. dos 
Es~attitos da Real Fabrica das Sedas, . e da Minha Real Resokção d~ 
cinco de Outubro de mil setecentos oitenta ..e nove, cujo theôr he o 'se~ 
guinte: 

Pa.ragrafo 12. dos Estatu-tos da Feal Fabrica ·aas Sedas. 

" Os referidos Aprendize,s darã~ precisamente ei.nco an.nos ao Qf..;. 
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" · tici ; pendentes os quaes, ner.:'• se poderão ·ausentar das casas de seus 
" lVIestres, sob pena de serem prezas em qualquer lugar, onde iorcrm 
, achados, e remetiidos á sua propria custa, e de seus Fiadores, para 
, servirem, aléw rlDs cinco à.~ l" oR de ensino, dobrado tempo aaqueJle, 
, em que estiverem'·ausentes ; nem poderão ser despedidos pelos M es
" tres sem causa legi<tima ,. ·e approvação da Meza dos Directores: e to
" dos os Mestres , . que consentirem nas .suas casas os ditos Aprendizes·, 
, antes de ser findo o seu Lempo, pa· ·~·arão dobrado a. favor dos outros 
" Mestres, cujos 'Aprendizes admütir '.m sem Carta de .Examimiçã.o, a 
" ünpoua.ncia 'dos jornaes -de todo ·o témpo que lhes, faltar, para fazer 
" com plcws os referidos cinco annos ~ e as pessoas particulares , que em 
" suas casas recolherem os ditos . A prenàizes fugitivos , sabendo que a são , 
" incorrerão na mesma pena. " 

. ' 

Resoluçáo de 5 dr 'Outubro de 1789. 

" ' " ,; todos osJndividuos emp·•.gados na mesma Fabrica, não po
~' derão S".r admittid0s em 9utras, E" , .1 que se mostrem desobrigados dos 
1, seus ~justes por Bilhetes dos respec.. :vos Proprietarios, debaixo ela pe
~' na de lhes pagarem em dobro, as ?~ssoas que os occultarem , ou occu
" parem, tod~s os jornaes do tempo .. que lh~s fa ltar para complemento 
" _d9~ mesmus ajustes, e de serm~1 prezos, e castigadQs exemplarmente 
" os referidos Artífices, 0breiros, e Aprer lizes, que der~m causa a es: 
" ta tra.~sgressão, cujos .Bilhetes serão os mesmos Proprietarios ob~·ig•a
" dos a prestar-lhes sempre que lhos requeirão, e só poderão duvidar-lhos , 
" quando n:o ti'verém completado .os ditos ajustes, ou lhes foren,_ deve
" dores por algumas sodmas, que lhes teahão adiantado : E no caso em 
" que_ os referidos Artífices, Aprendizes, e Obreiros entendão. que os 

· " ditos Proprietarios lhes recusao indevidamente a sua demissão, pode
, " rào requerer ao Juiz Conservador, para l'hes defir.ir verbalmente como 

" for .ÍUl'!tiça, sendo ouvidos OS ,Proprietarios. " 
.E nesta conformidade Hei r~r bem , e Ordeno, que as referidas 

D isposições fol.·mem h urna Regra. mvariairel, e certa, para . sérvü· de go
verno assim a todas as FabTicas, que s'e acl1ão presentemen"e estabeleci
elas, como ás que se houvetcP1 de estab'3lecer, em observancia elas Mi
nhas R.eaes Ordens. 

Pelo que: Mando á Meza ' do Desembargo elo Paço; Presiclent~ 
do Meu 'Real Erario; Real Junta do Comme1cio, Agricultura, Fabri
ças, e Navegação desfes Reinos , e seus Domínios; Conselho da Minha 
Real Fazenda', e elo UH,·amar; Juizes, Justiça, e ma.is Pessoas, a quem 
o comprimento de!> te ·Alvará -pertPncer , que o cumprão , e guardem 
tão inteiramente ct 10 nelle se co 1tém ~ posto .que o seu effeito haja de 
d'Urar mais de hunt .anno, sem e1r.oargo de quaesquer Leis ', ' Ordenações 
e ··.,sposições em C( 1trario, que todas"' Hei por derogadas para este effei
w sómente: E valt. rá como Carta passada pela Chancellaria, posto que 

· por ella não haJa de passar . Dada no Palacio de Quéluz a \20 de Setem
bro de 1790. = Com a Assignatura da Rainha, e a do M1nistr0. 

Regist. na Secretaria da Real Junta do Commercio, 
' Agricultura, Fabricas, e Naveg_~s;áo destes Rez"no~, 

e seus Dom1:ni 1s, a fol. 4 . do Lwro 24. do Re_qzs~ 
to dos Alva; ~ e Resoluçóes de Sua Magestade , e 
Impr. na Impressão Regia. . , 
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. DONA MARIA, por Graça de Deos : Rainha de Portugal, é dog 
Algarves d'aquem , e d'além Mar em Africa, Senhora de Guiné ,- e 
da Conquista, ·Naveg·ação, e Cowtljerció da Ethiopia, Arabia, Persia, 
e da lndia, &c. Faço saber a vó:: ~ Intendente, e DeplilJtados. da M~zá 
do Bem Commum dos Mercadores, que Tend()-'vos determinado, que 
formalizasseis hum cálculo do Funde. ' rea.l, que vos parecesse convenien~ 
te para o estabelecimento de cada ll~rn dos Mercadores, qué periende~ 
sem abl'ir Lojas em cada huma das cinco Classes ; e havendo respeito á 
Representa1-i o e cálculo, que Me· clil.'igistes sobre esta materia em 15 de 
Dezembro do anno pàssado de 1939: Fui Servida Ordenar, e Resolver, 
que para a Classe de Lã, e Seda: se faz necessario o Fuudo de 4: 800 $ 000 
1·éis; para a Classe de Lençaria 4 . ooc $ 000 réis; para a Classt ·de Ca-
pella \2 : 000 !$ 000 réis ; para a de R· troz 1 : 600 $ 000 réis; e uutra igual 
f!Uantia para a Classe da Misericorcl .J.. Cuja Resoluç-ão Hei por bem de 
vos participar, para que nest.a fiqmis de acordo, e a façaes cumprir, e 
verifica1· exactamente nos casos oc.e'Jrtentes . .A RAINHA Nossa Senho .. 
ra o mandou pelos Ministros abaixo· ôssignados, Deputados de, Real Jun ... 
ta do Commereio, Ag-ri.ctütura.,. Fabricas, e Naveg-açao _desLes R;r;dnos, 
e seus Domínios. Anacleto da Silva Moraes a fez em Lisboa a ~ 9 de Ou .. 
tubr:o de 1790. = Theotonio Gomes de Carvalho. = Jacinto FerDandei 
Bandeira. 

Por Desp. do Tt"ib1. de 29 de Dez. de 1789 :segun-do 'OS t 1 
manusc1itos de M. Antonio. da .Fonseca. -

i 

,*-~*~* 

S EN:QO-ME presente, que sobre a inteJhge1 ciaJ, e ex:ecuçã0 dos- Meus 
Rea:es Decretos de vinte de Agosto de ~i.l setecentos. setenta e sete; .. é 
treze de. Agosto de mü set.ee<entos ' e noventa' se p<:>dei'àO }JUOVet algum-as 
dúvidas : Sou Servida Ordenar , e declarar o seguinte : Pt'im'õ l Que o 
CoDselho de Justiça tenha. todo o arbítrio , e faculdade para c·onfinnar, 
:y:evogar,. alterar, e modificav as SenteDças dos Com:elhos·· de Guerrá, 
tanto de condemna1· ,- comG:J de abs&lvel: Ós ·Réos, :VJo·s casbs em que o Di
l'eito o pe1:r~ittir, po~end.o minorar a1.. da as p~nas. irr postas pelo Reg,u
Iamento Militar ' pareceJHio justo ' e ter dO" as ditas s~ ;enças do Conse
}ho de Justiça huma prompta execução' r€gulada pelá iórrna do prim, ~t"O 
Decreto de vinte de .Agosto d.e mil setecentos setent:t e · sete: Secundb :. 
Qye para. os casos de crimes ordinarios , e não d·e pena de motte natu ... 
ral, bastarão dous. Juizes Tog-ados, e dous Conselheiros de Gu€rra, pon .. 
d.Q-se a Sentença. pelo. voto. de tres, ainda qm~ o quarto discorde; e ha .. 
vendo empate entre os quatro, se dicidirá pelo voto de mais hum, oú 
Togado, ou Conselheiros. Se porém el1es forem s6mente differentes nas 
condenmações , se. reduzirão os votos confo'.'me as. Minhas Leis a respei
to dos crimes , que se sentenceão nos ou· ' ~ Trihunaes : Tertià : Que 
os ca~s. de pena. de morte .uaturaL ~e d~:;.;Hii<rão po1· tres Juizes To-
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c, c. JS, e tres Conselheiros ~e /}uerra; ou quatro Togados, e dous Con
selheiros; se houver emp;:.te, ·cú.iVOcar-se-.hão mais dous Juizes Togados, 
de sorte, que sempre se pG.lha a Sentença por voto de mais dous, ·na 
fórma da Ordenaçà0 do Rein0 , conforme a qual- se re_duzirãc. nestes ca-

. sos tambem os . O!JS, sendo n;__.._çssarío. O Conselho de Guerra o tenha 
assim eJitendidoi, e façá exeCL\Íai: ' nã<J obstanfles q;uaesquer Leis' Decrd
:ios ;.1ou Ordens 1em contxario, ql.le para est~ effeito revogo, como se del
J~s<-Íiizess,e especial mençã9_, e n·ão qb::.tantes os ditos dous Decretol::' de 
jvin~t~ de f\ gosto de rnü setecentos se: ·;nta e sete, e treze de Agosto .de 
rn!l s~úecent.Qs e ,nov 2n.ta, que revot;o sómente na parte aqui alterada, 
.fican'do ,no mais em s~u v;igor. f.ala.I';O de Nossa . Senhora da Ajuqa a 13 
.de, N€w~embr0 .de 1790. ·.=<== Com a Rnbríca da RAINHA.' Nossa SeRhora. 

' . \ . 
I I 

~ . j I· Impr. na Impressáo Re'gza .• -
( .J k. q, 

J f lJ '"' 

E
~ ' I t 

. U a . -~An~·HA F.aç~ saber ·aoi. yue es.te Alvará vü·em: Que· s.endo.1 
Me Jp>resBnbe em Consulta da ·Min1 ,Real Junta do Commercio, Agri.., 
culLura ,. Fabricas, e Navegação de~r es Reinos·, e seus Domínios, a ne
.c~essidad:e que ·ha, de es~abelecer, _pa ·a o abatimento das Taras das Sac
.cas do Arn•z, Cacáq, Café, e .A lgcJào, que vem das"MiNhas Conquis;;: 
tas ·' · huma, Regulaqão fi:xa i e, i•Naltena.veL, ql!le seja· igl!m!, e recíprocai
meJilte?p;roveitos'a:, assim aos" Donos dos N élfv,ios , como q,os Cariiegadores 
d_os r:efõmidos g\8)P.I.,eros; .cJ.e:l ma,Neira ~ , ~l.!le d'aqui em diante entre hm.:1~, e 
~:>ntros fiq· ~em cessando as Questões, que ;ela divers~dadu. de_ Práticas. 
mtroduzidas a respeito das sobreditas Taras se agitavã.o no F01"o: Con
fonna•sd.oJ;MI;:}_ ,com r <D p:arecer., da· dna lVlinh:ã: R'eal J oota do Comrnercio, 

·Agricultura, Fal:n:.ic.as.,. '.e Navegação d~st~s Reinos, e ~eus Dominios: 
H ei por bem de ürd~11ar, que todas as b ..tccas de Caeélo, Café? e Ar
roz/ tenhão abatimento a favor do Carregador, e Comprador huma li bra 
de Tara. E porq Lle a experi<mcia tem mostrado sereiil as Saccas de Al
godão de pezo irregular, e íncb .. ú: H .;i outro sim por bc:m de Ordenar, 
que dos Portos Ultramarinos tra~;ão ll\otado, e marcado, sohre cada huma 
!'iJ.rq_sjh~s!lílila~ ·-1?&rooasJ o sel!l: r . soectivo; pezor 'dll' Ta;ra ; ·. ficando porém sern
}iH'~ 1.Ji Yi' 8:! á·s.J iPm:Ftes-·rint:er;€ssad~s, no cª'so .de. clúv:ida ,; o fazerem pezar n~ 
B.aJ~JHP do , V.!i)r~ 0 pez<i> as referidas Sacca.s; ~GJ.ssün , e da mesma fórma 
que· se J'ratica cem as !faras das .Caixas do ~ssucar. . 
r ' I Pe·lo __ que :· lVlando .lá l\1eza ,do Mea, Desembargo do Paço; Presi
dE}ljlte do Meu. Reá! Er.a.:rio ; ., Real .J11nta d.o Commercjo, Agricultura, 
Fabricas, e Nayegaçã0 des.t.é's Reinos,'> ,l e sleus Domínios; . e a todas as 
Justiças., ~ mais: Pessoas·, a qur .n, a 6conhecim_tmto deste lVIeu Alvará 
pertencer, que .c Gumprão, 1' e ,g, mt·d(!lJ.I!. ~ ·COlllJ} ·nelle· se contem, o qual 
VH 

1 .:á com0 Cartã passada: pela Chancellaria, ajnda que pQr,._ ~lla não pas
se., e o seu ~lfeito hajar cl.e dtrra:F•:(il!lais · dehum ,, e muitos ·<l .. no:IOs;. não obs
iamtes as Ordenações em , e,<ilnt:ra;rio, que Hei por derogadas para este ef- · 
feito s.ómente. Dado no Pa:laci<!> de Nossa Sel'lhora, da _AjuGia em 15 ele 
Novembro de 1790. = ,Com a Assignatura ela Rainha,- e , a elo Minis
tro. 

. I 

Regist. na Secrelm,.ia da Real Junta do Commercio, 
Agn·cultura::, Fabricas , e N avegaçáo destes Reinos, , 
e seus Don ·" os a foZ. 5. do Livro 23. do Registo 
dos Alvaru, { e Resoluções qe Sua Magestade , e 
impr. na Impressáo Re[p'q. 
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PEDINDO a dig~idade do Meu Conselho .de Guerra, que todos os Con
selheiros, de que o mesmo se compõe•; e que nelle exercitarem as' im
portantes ft111çóes do seu Emprego ;gozem; f> hajão de g·ozar para o fu
turo, o vencimento do soldo das s·ras Patent~s , serp dependencia .de ou
tro qualquer Encarg.:~ : Sou Servida J!eclarar j n'c.e ·ao Emprego · d@ Con- ' 
sélheiro de Guerra fica, e ficará serr. 'Jre annexo o 1·espectivo soldo da sua 
Patente, não em razão de titulo algqlll estranho, mas pela unica pree
minencia do mesmo Empreg·o, em quanto a Pessoa, ou Pessoas promo
vidas ex0r~.-.~arem effectivamente no dito Conselho as suas fun..;ões: Bem 
entendido, que aquelles Conselheiros) que actualmente p~rêeberem o 
o soldo das suas Patentes a titulo do e]{ercicio de outro Posto, ,... .fiquem 
percebendo, como 'ª-té agqra, sem a menor alteração; mas s~m ·tue em 
:virtude do presente Decreto ..se lht> duplique o me~uno sold6, unem ve- . 
nhão a adquirir.novo augm~nto ew : irtude da presente Mercê, a qual 
Hei por bem declarar restricta, e nlo ampliativa: O Conselho de Guer-
ra o tenha assim entendido, e manci ~ expedir nesta conformidade os des
pachos necessarios. Palacio de Nos~a Senhora daAj_uda a 19 Je Novem

.bl~O de 1790. = Com a Rubríca 'da RAINHA Npssa Senhora. · . 

• 
lmpr. na Impressão Regia. 

*-*<C>*-"" 

E U 4 RAINHA Faço saber aos qu~ este Alvará virem : Que sendo 
muito conforme á boa ordem, e econol"llia. que se deve o,bservar' no Meu 
Exercito, que n s differentes Classes de 0fficiaes Generaes haja número 
fixo, e determinado, além do qual se nã() possa nunca exceder em tem .. 
po de paz : Tomando na Minha Real consjd ;ração huma materia digna 
de h uma prom pta, e immediata providencia: Sou. Servida Ordenar, e es-. 
tabelecer ao dito respeito o seguinte. · 

Que a primeira Clasce de Officiaes Generaes do Meu Exerélto se
ri composta em tempo de paz de hum General de Infantaria, de hum 
General de Cavallaria, e de hum General de Artilberia dfectivos, segun
do a ordem das suas antiguidades, e merecimentos. 

Que a segunda Classe de Officia, ·s Generaes ser i ou-tro sim com~ 
posta de oito Tenentes Generaes effect: vos dos differe .tes Corpos, pela 
maneira assima indicada. 

Que a terceira Classe de Officiaes Generaes ser:i ·composta para o 
. futuro de -vinte e quatro Marechaes de Campo effectivos, ficando para 
sempre abolidos no Meu Exercito os Póstos ·de Brigadeiros, para delles 
se não fazer mais uso algum nas Promoç.ões que se seguirem; confervan
do-se unicamente a referida graduação para servir de escala ás refórmas 
dos Coroneis, que pelas suas idades, ou mnlestias se acharem impossi-

. bilitados de subirem aos Póstos de MarechaAs de· Campo. 
E ·por quanto seria impraticavel, ser! 1 

• 11ma patente ruina da djs-
ciplina das 1\:Iinhas Tropas 1 que a meu an.,1guidade dos Coroneis lhes 

- Kkkk 
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plOL Jrasse, por vja de regra ·,, num seguro accesso .ao Empref)c.J de Ge
neral: ·Sou oqtro sim Serviua est<:~.belec el:, e declarar, que a pr ecedencia 
da anúguidade não servirá ee titulo algum para o futuro áquelles Coro
neis, que a~piqn·en- !Í honra .df!' semelhantes Póstos, os quaes serão uni
camente por Mim t.;Onferidos e 11 premio do merecimento mais distincto. 

E finalmeBte: Son outro sim Servida 01~denar, e estabelecer em 
reg,ra, qu.e nas duas ultimas Cla:Sses dos Tenentes. Generaes, e Mare-
chaes de Carn po eífectivos · <~"' 'lima decl, radas' haja hum a escala grauual ' ~, 
para 'as, refórrnas, IT'le Eu t'or Servid. , coneeder em beneficjo daquelles 
Generaes benemeritos ? ·~ue pelos to..gos serviços , 1ue prestárào á Mi-
nha Coroa., e Estado, se achart::..n , .as circunstancias de gozar com di
gnidade do repouso que lhes compe ~c: Com tanto porém, que o número 
d.os reformados em tempo de paz não haja nunca . de exceder ·.as reFeri.:. 
das tres c:dlsses o número de tres pesso,as; a saber, . hu.ma na dr " l~cneraes' 
e Tenentes Generaes eJfectivos, e duas na dos l\1arechaes de Campo. 

'.Qte se cumpTir.;, 'tão intAiJ·amente, cGmo neJle se contém, sem 
dúvida - ou emuargo algum, não vusta tes quaes1quer L eis, Reg·imentos, 
Ordena~) & , Resoluções, Decret@s : ;a Ordens, qua:esqu.er que ellas se
j.ào; pül·que todos, .ou todas Hei ]llOl ~rogadas para este effei t~ sómente, 
como se dellas ,. e delles se fizesse t:X .A'essa, e especial menção, ficando 
aliàs sempre em s.eu vigor. . 

Pek. ';{Lle : lV.lando ao ConsélhL deGuerra; ao General junto á lVIi
'nha Real P essoa ; aos J nspectores Geraes dos lVI eus Exenútos ;. aos Ge
neraes ~ Governadores , e Commandantes das Provincias; Chefes dos Re
g·imentos, e Thesoureü·os Gerae~ das Tropas dos Meus Reinos, e Do
minios, o cumprã.o, e guardem, pela parte que lhes toe.: ·., e o fação 
cumprir, e guardar por todaB as mais Pessoas a que m compe t:1r. Üaclo 
no Palado de Nossa 8enhora ·da Ajuda aos lb de Dez_embro de 1790. (l) 
= Com a Assígnatura da Rainha, e a P,o Ministro. 

·t Reg1'st. afol. 1 .• do LúJro, que na Secretaria de Es-
·r tado do.s Negocins Rstrangciros, e da Guerra serve 

de 1·e_qisto das Lartas, Leis, e Alvarás j irnpr. na 
Impressão Régir· ' 

f 

EU A RAINHA F;q6, s~ber: a:os que este .Alval'á de Lei virem: Que 
sendo-Me presente a n·ecessidade indispensavel ... que ha de se igualarem os 
soldos de tod'os o Ofliciaes do C r1·po efl'ectivo do Meu .E;xercito, confor
me a exigencja . s tempos , e c .ben.il. da_ d1sóp1ina requet·em: TomandQ 
P .J na Minha Real Consideração huma ·materia .de semelhante- irnportan
eia, . e _outros pontos, que lhe são ·aGcessorios : Sou Servida Ordenar, e 
fSiiabelecer ao di.to respeito o seguinte. · 

Primeiro: Que tod0s os Coron.eis do Meu Exercit~, que comman-
.:iarem Reginuentos, t>u tiverem Govemos das cinco Piaças prjn g.ipaes de 
Elvas, Faro, Almeüla ' · Chaves, e V,dença 'do Mi.nho, hajão ·de vencer 
desde o prim·eiro de Jan'eiro 1e 1-l'J.jl setecentos no;venta e ·dol!ls em -diante 
a razão de quarenta e cinco ·'nil réis de soldo por mez. · 
--.--.-~-~ ~--------------

: €10 Vid·. o 'Decireto <de ~8 u0 Abfi.l de 1791, e o Alvará de ll de-Putubro de 
1796. 
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Segundo: Que os Tenentes Coror1 ' Í~· effectivos dos mesmos R çgi
mentos vençào da mesma data em diante o soldo de quarenta mil réis 
por mez. 

Terceiro: Que os Majores effectiv s dos mc~cionados Corpos, ·e 
os das sobreditas cinco Praças, vençãó ·a razão de tt lnt-c1 e oito mil réis 
por mez. 

Quarto: Que todos os Capitães. effectivos dos referidos Corpos, 
sem excepção dos de Granadeiros , · venção ~~Ia mesma maneira a razão 
de vinte mil réis por mez : Reser"ando ao JV!eú Re.al Arbitri<~, e á dis
posiçãQ dos Meus Successores, o aug,p:Jento q1w "' 3 julgar convenieRte em 
tempo de guerra, a favor dos Capines, e rr.ais Oiliciaes Subalternos das 
Companhias de Granadeiros, os qua. ?.s conservarão sempre nos seus res
pectivos -~o~pos a · mesma graduaçao, e preeminencia, que até aqui ti
nhãó, a r~:;apeito dos mais Officiaes das Companhias ligeiras. Ficão po
rém .exceptuados da presente regra os Capitães graduados dps 1legimt::n
tos de Artilheria do Meu Exercito, os quaes vehcerilp do sobredito ter-
lDO em diante_a razão de_vinte e suatro mil réjs por mez: ' 

Quinto: Que os Tenentes f "ectivos dos Rt:~Ünentos verição da 
-mesma data em diante a razão de l~c~inze mil réis, e os das Coompanhias 
graduadas de ArLilheria a razão de dezoito mil réis por mez. 

Sexto: Que os_ segundos T· ·nentes, e Alferes effectivos dos Re
günentos venção a r~zão de doze nu1 réis por mez

0
, e os daf 0ompanhias 

graduadas de Arti]heria a razão de quinze mil r~is por mez:-
Setitno: Que os Ajudantes venção indistinctamente a razão de de

zeseis mil réis por mez, comprehendendo-se neste número os Ajudantes 
das c- nco P {<aças principaes do Reino assima mencionadas. 

Oitavo: Que os Quarteis Mestres effectivos dos mesmos Corpos 
venção indistinctamente a razão de quinze mil. réis por mez. 

Nono: Que os Capellães, e Cü-urg-iões Móres dos Regimentos ven
ção a doze mil réis por mez. , 

Decimo: E Finalmente: Que o~, Ajud:mtes de Cirurgiões dos mes
mos Corpos venção a seis mil réis pot· m:ez; ficando aÜàs extincta outra 
qualqu.er gratificação a seu respeito: .be1n · entendido, que todos os O.ffi
ciaes Subalter'JOS, e mais pessoas comp1'ehendidas no presente augmen
to , que tiverem vencimento de ,Pão pela 1)1 •.nha Real Fazenda, lhes fi
cará cessando desde o primeiro de Janeiro de mil setecentos no·venta e 
dous em diante. · 

E outro sim Hei por bem declarar .. , que no augmento assima es~ 
tabel~cido se não comprehendem os Ofliciétes Estrangeiros , que goz;to, 
ou vierem a gozão para o futuro de soldo dobracl.o hc Meu Exet·cito, o 
qual sé lhes satisfará sempre pela orclem da Tarila actual; e o mesmo se 
praticará gradualmente a respeito dos 'Póstos, a que 1 i verem accesso. 

Exceptuão-se tambem da sobre. jta regra os ( .Jciaes aggregados 
aos Regimentos, ' ~ todos aquelles, que se acharem gTaduados no I.1 P.U ' 

Exercito, os quaes vencem , «:; continuarão a vencei~ para o futuro, na 
conformidade da Tarifa actual, quando a respeito q:estes ultimos lhe..s não 
provier maior augmento em razão do Posto, de que íiverem exe~0icio, 
porque este regulará em tal caso o seu vencimento. , 

Do mesmo modo são exceptuados em geral da presente Graça to
dos os Officiaes aggregados á Primeira Plaua da Corte , ( excepto os as-
sima mencionados ) os quaes vencerão, r-prno at~ agora, os soldos que 
lhes competem , ou aque11es, que lhes hoi' · ·em de competir para o fu
turo por aug-mento de Po~to 1 segundo a rtl:lJ..:. da actual 'farifa. 

. Kkkk~ - · 
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E pava fazer c'essár .qttw ~ quer instancjas, -e .requedme,1.fos, que 
llobre .as n~fer:idas mat!3rias-se po:::;são mover: Hei p.or be111 Ordenar hmi<.l 
to expressamente ao ·Meu Conselho de Guerra, que Me não 'consul!Le re-t 
qulilrimento aJgu n -c1~ SellH~}h~nte natureza; prohibiodo oub;o Slill , quê 
se , Me ápre-s:e~te,.m iH~}@ .... Bxpedreute da Secre>taria de Estado dos Nego=
ciõs Estrang,·eiros·; e da Guerra. 

" , E por ql!lant0 he mmito coB.forme ·á: boa razão, ·que ~rec-ebendo os 
Offi.~iaes das Minha.s 'l!rop: .., 0s stv-ldo·s m·oporcioEados á sua decente sub
sistencia ,, Não fique :u.liàs g:1·;:.·,ada a M ~nha Co.r@a com ; o onus de r e com,.. 
peEsas, exü·abr.dinarja~~, - ·,igidélis pQr dift€rentes Refiartições : Sou ·outro· 
sim ,Setf idfa D ecl'a.rar, <iue ~lei por .tbol.idas em. tempq de paz todas, ·8-
quaesgut?r a-aç0·es 1ile se1'viços, qup se possão alllega1: y)OJ.' parte dus· Ofli:.. 
ciaes dàs Mighas T1·0pas .ate ® Posto d€' Capitão à.nc lusivê ,_ de' -de o pri: 
llH~ir0 de .jma-~iro de mil setecentos e noventa, e.....?'ous · e.Fn ~.1an~e, ·se.m 
que por ellas.. possãG> r~querer P,es_nacl~o aig'um utrl Ji~Hlo .Expedwnte da 
Repartiç~o da Sedetaria tle Estari0 dos Nreg:ocios .d,ovReino.-

~ ; "'sr,rvo' porém ~o Meu Arnitr:~ Real, e Su.pt:emo o p1·emiar ex
traoi~cl.tna.rwmente ajguma acção Clisl 1Ctf1, 01a se1w.iço relevante~ que os 
s&breditos Capitães, ~ · mais Officia..... praiical'etn <et:n tempo dtil paz: E. 
por quanto tendo segurado aos Ofi;ici •. ' s ~\\;€> Me!M. .€;;-rercit@ huma decente 
subsisteneià, cl'esej<D áté J'>.re:veniL· :18 ·t,: ~. c&as precisões das su.as.fami ii as, 
·p01: Jnup eLt:. ito da lVJin.ha )!teal 'if'iedlatle : Hei ol!l!t~~o ísi<m .pG>r bem declá., 
l'ar, que ame,tade ti10 r~ditmrento aNn•u:alr da Ob;l.la Pia firca exclusi:vamem-:; 
te ad..Jn.iJ;icatla cle h.oje em c1i a:n1te pata: serv~.r de rdote· ás .V i uvas , e ' Orfaos 
dos O.fficiaes h'etteiiFJ.'g.i' ites da;s Minhas Tro1)as, ern pm<porçilo da .sualle..,.. 
cessidade, e seí·v,ü:.®s. . . . . . ... 

· · E ~1éJ~"q11e - a~ m<!'smo temp0 ~ãG he cl.'a M .m·ba ·.Real htEilnção 'pri
var os Othç1a:es das Mmhas '.ifropas da:q_ug,}.l~s r.ecoinfHtns·as· hon!\lTilic-a.s , ::r 
qm.e justi~fr.ll;@.Ifi ~e . deJPem aspirar .pelo seu estado : .Sou <Servida . Ordenar, e 
estabel~cer a e-sse respeito o seguinte. · . · · i· , . .._ 
-- · · Que todos os Cor@neis, TeF1:en•tes• Cotoneis, ·e· Majores , .... que con-

" ' /a~~-- >:;,(. c iarem vint@ annos -d€l .s·erviço· efi'ect iv-D, gozelil~ cla Mercê da Gmz: da O.r:.;.,. 
:Í: <-f',:_,;P;~ Y'R·clem de Aviz, co1n á 'l'ênça cor:wsponáeitte ás .suas g-raduações.. . - J 

é.;-;;>..?..:..~ ·· ' Que tod©s os Capitães ·, r ue contarem v,il;üe ann0s ·le ser:vico ef-
L ' • 

{?0~/ dU fect.ivo ·nas Minhas T1;o[9as, é0i:n boas -in.femnações dos seus Clo.efes, se.,. 
"d&/6. .b jãG 1vo1' eSs~S - tituc!~.;d;gn@ecorado:;; com a iris.~g-n ia da mesma Ordem, :g·o,. 

;-· CJ / zan~o ~a Ten2a da T~rif~: .E todos os m~is Officiaes Subalt~rnos não lp®-
.u cá--/ J' dV .-·J:l.-erao L r acçao pto~:rna a 'dlta Ordem em tem'}Jo de '{Oaz , . a il t.wlo ritos seus . 
~ ~ /,f:J 1 se1-.vicços pessoaes. . 
.;JJ <,/f' · /(7.?- . . E por quan·co na ~ refm·mas, que ;para o ftl~u.ro 'Se segmi:J;eJ.n, dre,. 
.. ;2 -5' {,L-to :ro1s ~o terrn0 da presen~·e Regulac:>~o, :h_e preti~o cp~e -haja .Lei ce1·ia, e 

fS' j tf . mvanavel 9.ue ~s d ;term;nrte: Sou A tÜ'0 sim Servida de estabelecer -en;t re-
~ .D g-ra o seglilmte .. , . 

c Que· tôdos os Offitiaes das Minhas, '.fropas, qu.-e contarem de tri.;. 
ta e cinco até quar.!,i\nta a:nnos de servtiço eff.eetivo, 'possã® 0bter ~1refm1ma 
com ·O seu soldo por Í'·nteim, e com aúgmeNio gradua.! de-Pa.tervte, qualíl
!=lo a Sl ,~a -idade , Gil -mol~siiélis a exigireLn. . . 

Que- todos aqudle§, que pelo ·!Jle:;;mo J;m.odo .con"tarem de triFüa ·at~ 
·tri'ntª' 'e cif.ic0 Jâh'f1Ç>s de sér'5iÇo., sejã® refol'méli~os com a:-ccess-0 gt·adua-l de 
:PostG' e com o sóltlo ·da >S•Ua ( ltima Pa-1len.1:e. . - ::.~ ·

Qhle'.todos -aque'lles, QLn contarem de Vi.Íhte e cÜHw ·.n:té túma ~1!1~ 
·nos 'de se:l,'viço, · -g;ozem da · ' n:.rtla -nb mes1n0 Pésto éOm o soldo .dacsuá 
PatenLe. " · . ., 

' 

·árlv. C/J-'- ) 

j(..,.:J.,~ v{./ 

;,-/f4í 
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. Que todos aquelles , ' que não c\ Jtare~ mais do qu·e vinte até via
te e citJCO annos de serviço, sejão reformados no mesmo Posto com meiu 
soldo. · /.. _... 

Que todos aque)Jes, que não 1<'-C~;~arem vln~e· annos de ·serviço, ,yS ,"" ...:... ;;
não possão t·eguer refórma, nem se lhes admítta, salvo se prov..arem in- ?4 g ~ 5 ~ 
contestavelmeu.te que por alg:u~n. ~e:astre, o~ grave molestia :dquírida. ~_J-p; 
no mesmo serviço, se Imposst.b~htarao de c_gntinuar as s11as funçoes, por-. -4- 2...v-ç~ 
que em tal caso se lhes defim; . com a l ':-1 , •. par!e d~ soldo. ._.f;.. i~] 

E finalm·eote: Ordeno, ,"1 Estabe.. ço ourro s1m em regra , que <:" 1:7 

~odos aquell:s Offic!aes, que obtiv-êrPm õr:H.: • . ções para o futuro no Meu {.~.....:,] 
Exerci ~o, n~o poss~o gozar de Ol'. "O. solde. ma10~, . do que aquelle , que ~ ..->'l 

lhes competir em vutude do Posto u , seu exerctclo: O que todo se de· ~ 
verá e' 1 ender desde a men cionada data do primeiro de Jél'leiro de mil .01-"' ,p_..t_ 
setecentos noventa e doas em diante. /5 

E este se cumprirá tão irtei1amente, ~O":Jo.oelle ~e contém, sem 
dúvida, ou embargo algum, e r.ão t.' stantes quaesquer, Leis, Regimen· 
tQs, Ordenanças, Alvarás, Res '':J<tÕes, Decretos, ou Orc .. ..:ui) ,. quaes .. 
quer que ellas sejão, porque tod, , e todas Hei -. por derogad"as para es- \ 
te etfeito sórnente, como se dell s, e dellas se fizesse especial menção~ 
em quanto forem oppostas á !Jrere.nl·e Regulação, ficando aliás em seu 
vigor. E esle valerá como Carta ;Jasaada pela 6jbancellar.i'l, posto que 
por ella não ha de passar, e ainc.Ja que o ~eu effeito haja .de durat· mai!f 
d_e hum, e muitos annos, .e tudo sem embargo das Ordenações, que 
àispõem o contrario. . • 

Pek' que: Mando ao Meu· Conselho de Guerra; ao General junto 
á Minha l: ' ea l Pessoa; ao .Presidente do M~u Real Erario; ao Ministro, 
e 3ecratario de Estado dos Negocias do Reino; aes Generaes, e Gover .. 
nad.ores das' Pr·evincjas; Inspectores Geraes dos Meus Exerci tos; Chefes 
das Regimentos; e Thesour~iros Geraes das Tropas do.s .Meus Reinos, 
e Dominios, o cumprão, e guardem pelo que Jhes toca, e o.fação cum
prir, e guardar por todas as mais Possoas, a quem competir , Dado no 
Palacio de Nossa S.enhora .da , Ajudc. "'n-: 16 dias de Dezembro de 1790; 
(J) = Com .a Assignatura da Rainha, e a do Ministro . 

. Reqist. na Secretaria de E;,tudo dos Negocias Estran
·geiros, e da Guerra no Livro que serve de Regt'5to 
de Cartas, Leis, e Alvarás a fol. 2. vers., e Í""vpr. 
na lmpréssáo Regia·. 

EU A RAINHl\ Faço s~t~r aos que este Alvará com for-ça de Le! 
:.rirem: Que havendo conhecido pela experiencia, _.e pe~a mesma natmré· 
z-a. do estabelecimento, q~~e não :tie do· bem do Me'l.l serviço, (ijUe .oEra
rio Régio, fundado pelo Senhor Rei D. José, Meu Senhor, e Pai, c!ue 
santa Gloria haja, nas Leis de 22 de Desembro de 1761, esteja separa
do do Tr.ibunal da Minha Real Fazenda; sem qt11e o ze!G, e in.t.elligencia 
dos lV.hnistros.; Magis t!faclos, e Officiaes dàs suas repartições poss'iio, por 

. mais que o procurem, supprir os inconve.'lir,ntes, nem vencer as emba"' 

---------
., (1) Vid , o Ahará de ~~ de Agoll~o ~~ 1793, e o de 17 de De~ernbl'o de 1.80?J. 
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r aços, que ·result~Ó da separa =tão~; T endo tambem entendido, que o mes
mo Senhor Rei D. José com este conhecimento tinha determinado dar as. 
providencias proprias P.a·.>a fazer cessar os ditos inconvenientes, ~· emba-

1 r aços: ~ou . Servid ;..., "onforman ~ .:.'1e com esta determinação, que não 
chegou a publ.icar-se, e que a experiencia, e tempo tem cada vez feito 

~ ""- mais neees.saria, unir o Conselho da Fazenda ao Erario Régio ; de ma-. 
IJeira, que por meio da uniãq)ique Jiàzendo huma só RepiF'ição, e Tri 
bunal, em que seja Preside~ .~ '-' mesmo ·1 ue fôr do Era rio Régi<D ·; pra
ticando-se provisionalmentP o ;e ;·uinte, e em quant0 não houver o Re
gulamento, a que ·Mando Y'occ er r oín mais individualo conhecimento .de 
causa, 

O Mi·nistro ·de Estado da Ret'Mtição da Fazenda será jtJntamente 
··· .,. 11residente ,.t ') Erario, e do Conselho, unido em huma só Repa r l·".ào, } 

Os Magistrados da Fazenda . farão as suas Sessões , e Despacho 
como ate agora.; e de.ci~lirão, e exp~ ~ir! · :> as suas ordens da mesma sor
te pelos fi i":Js Offi.ciatJsSubalternos , ·COII'O até ao presente, sem alter,a-
ção. · 

. Este:: Despacho"'do Expediente 1 :1 necessi,ta da assistencia do Pre-
Sidente. . · ' · 
· Não poderão porém sefi! assis•.en . • i ~> rlo Presidente, ou sem se lhe 
dar parte, n~ caso de el:e não pod·er ar. ,d r , tomar-se os ultimas la-nços 
para os Contr·<hos, por ser i•adispern•savel a bem :do S·erviço, que el.le sai
ba ,pela parte do Conselif)~ , 1 e pela do Brado a irn)ilol'tanci'a da Renda 
Real, qu·e se arrenda, a gualidade, estado; e contas .clos L ançadores . ·' 

. I Sendo .nec·essario · rà ra: '0 bom servi·ço do Era rio a)igU ma informação; 
ou exame da Repartição doLCo'nselh(!); e~u se a est~ iôr pr'ecisa infoPna
ção, ou exame ·do q·ue ha n(,) Er~rio, deverão executar-se promptame~.üe 
no Eral'io os Oespae:hos do Conselho, e neste os do· Era rio. · 

Po.r quanto .frequ.elntemente acontece apt·esent:úem-se no Erarió 
Papeis cor-rentes, e .ai·ndà Sentenças, para se haverem pagamentos da 
1\'Li Aha Real .Fazen~!l, qu·e com tuc!ó são duvidad(!)s n~ Erario, por con<
fusão que nelles ha, ou p0r erro ,, - ·quivoca~ãe 11as cont;:tc:, que passa. 
vão por legitimas, e por CrlSP ju>lgauo: , Sou Servida Ordenar quarnto ao 
]Jreterito, que .havendo caso)ulr· :lo, 'se execute sem nova revi~ão, ou.· 
€mba1·açg' :· E quanta-ao futu r·;J; Drde,no, que tratando-se -nos Proces,sqs 
de erros, ou .equivocações de .contas, sobre qlle haJa ~entenças, não se
ja o Jui?n Revisorio na J.Vteza do Desembargo do ·Paço, .•ll)as no Tribunal 
da Fazenda, a que as Partes· deverão recorrer, ' dirigindo -se ao Presiden-· 
te, para faZE! ! vir os Autos, ou Papeis, mandallos examinar pelos Ma:. 
gistrados, e Officiaes, (1 -Je lhe parecer, e por fim Jazellos sentencear na 
sua presença com assistencia do Prr :,urador · da Fazenda. 

O Ji)espàchn 1o Expediente rlo Er.ario se fará na casa do Preside~- ' 
te nos d1as, e hor~ 1 que a elle pa recer. N ·Jle con,correrão os Cons~lhei
· os , e .os Officiaes do ·Er·ario, que o Presideate.·detertninàl', e · aJgum, 
Gll todos os Procurauares Régios, que o• mesmo. ·Presi.d,en_te jcdg.ar neces
sarios: Deixa•ndo . no seu arbítrio, em qua mto não estamelecer o Regula
mento,· a que .Man(i]o proceder, assi'm a ·elei ção -dos Conse.lheÜ@s para a 
assistencia deste 'Despacho, corno a dos OffiGjaes , ou sejão _os que at;é 
agora concor,riã(!); eu·· p.referindo os Co·ntadores, cada hum na sua Repa rr
tição' se assim 1enten·derr mais proprio ·,_. e ex.pedi·to , a~ bem do sérviçol; 
e das Pa,rLes. · · · ·i . . , • '. •H 

. . ·Parecendo ao Presidt co.nKo_car e.m.al,gqrnas occasiões qualq.Ner 
Minislro _do DeseHJbargo do P~~io, :Conselho ·.do.:Ultrra.mar, Meza ... da Qons-
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ciencia •e Ordens' Junta dos Tres Est lf. vB ' · Otl qna1quer outr.o' ( IJ Cle
rá fazer a bem do serviço, expedin_do 11 ~isos, que deverão ter eff~clivo 
cumprimento. • 

Pal'a fixar o Regulamento, que Me .propon-4 1) Ordenar, e. se faz in~ 
dispensavel, teHnará o Presidente contúrcí'mento de\ todas as espec.ies ne,-

• cessarias para elle se formar, assim sobre o número , como sobre a dis~ 
tribuição d.os ~agistrados, e dos Ofliciaes Sübalternos do Conselho, co
nJO dos outr6s da Fazenda, para se creare~, e accresc~ntarem os que 
pareqerem necessarios, como ptra se ex;tn, g-.úrell3 os superfluos , refur
Inarem, e regularrem os que hou ::e.rem de .,, -,;r. 

Pelo que: .Mando á Meza t~~o C ese 1. oa r5 .., do Paço; Presidente do 
Meu Real Erario; Regedor da Ca. !l da .Supplicação; Conselhos da )\l i
nha Re'\1 Fazenda, e do Ultramar; Junta dos Tres Estados; Real Jun
ta do '_jÓ!í1mercio, Agricultura, Fabricas, e NaVPga<(àO de les Reinos, 
e seus Dominiús; e a todos os Tribariaes, Magistrados, e mais Pessoas, 
a quem o conhecimento deste ~Jvat~á com fol"'(a .d Lei pert,encer, que 
o c um prão, guardem, e fação i 1vio,"ã velmen te cun'J pri1· , e g~ l'árdar LàQ 
inteiramente, como nelle se con tr n, sem dúvida , ou emba rgo algum, 

.e não obstantes quat-sguer Leis, 4Uvarás , Regirnentos, Deéretos , oq. 
Ordens em contrario, por(}'Ue· tot os , e todas Hei por bem derogar para 
este effeito sóm~nte, como se ~q tud~ fiz esseindividual, e expressamen
ção, ficando aliás sempre e m _ s e~ vigor. E ao. Doutor Jo, t Ricalde Pe
rt:ira de Castro, do M eu Conselho, Desembargador do Paço, e Chance! .. 
ler Mór dest es Rein os, Ord eno, que o faça publicat· na Chancellaria, 
passar por ella , e regis tar nos Livros dei la, a que tocar : e gua~daodo-se 
o OrigioaJ ~,no Real Arquivo da, Torre do Tombo .Dado no Palacio de Nos
sa -Senhora da Ajuda em i7 de Dezembro de 1790. = Com a Assigna~ 
tura' aa Rainha, e a do Ministro. 

Regist. na SeC'tetaria de Estado dos Negocias do Rein,'o 
no Liv. VIII. das Cartas , A lvarás, e Patentes ajo!. 
32., e impr. na Impressáo Rlgt·a. 

EU O PRINCIPE ·F~v.to saber , que achando-se o Grão p:;:;urado do 
Crato, cõm todas as suas Rendas, Padroados, Datas de Officios, e ,mais 
Regalias, perpetuamente unido á Casa do I nfantadtJ ,. para pertencer sem
pre aos Successores della, conforme as Vocaçõt..s, e Clausulas da actual 
Instituição da mesma Casa, e Estd 10; constituind( assim huma parte 
integrante do seu ·Patrimonio, ae qu l he conseque: 'e dever ser admi
nistrado na ~esma. fór~a; evitada a desneces.s.aria d j pJicação de Tri~u
naes, e Officws; simplificada · quanto fôr poss1vel, em beneficio da mes
ma Casa, e Estado, e das Part~s, a sua administ'~ação: Sou Serv,idn _, 
éom a Real A uthoridade da Rainha Minha Senhora, e Mãi, ordenar o 
seguinte: 

A Meza Priora! do Crato, sua Contadoria, e Thesour11ria Geral 
com todos os seus Officios, e em pregos cçssarão , e ficarão e.xtinc.tos de~
.de o dia primeiro de J aneir9 proximo futuro. 

Todas as Funções, Obrigações, 6> 71cumbenci·as relativas ás di .. 
tas Meza Prioral, Contadoria , e The~ou~ ._ta passarão d~6de o dito dia 
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a ser exercitadas pela Junt.{L o Minha Casa, e Estado do Infantad;, 
. . sua Contadoria, e Thesouraria dera!, pelos Mi oistros , e Officiaes del
las, que correspondem aos Empr·egos, e Officios extinctos: ficando o da 
Secretaria da dHa Meze .. : Priora! !Hlpprido pelos dous Escrivães da Fazen
da, e da Camara do Estado, Mercês, e Chancellaria da J~nta , e por 
ambos, os seus r.espectivos Officiaes repartidos os seus Negocias, segun~ 
do a sua natureza. ~ 

E porque accrescendr :i Contadori da Minha Casa ·às Obrigações 
oa extincta, se faz ne~essar~ .para o rompto expediente do Meu. Ser7 
viço, e . das Partes, a cr :f de m11b Officiaes: Soll' Servido crear na 
Casa dos Contos do lnfa ' .. .tarf0 nmll .... P. va Meza, composta de hum Con
tador, seu Escrivão, e dous p, .:üica · ,es; á qual .ficarão competindo to· 
·das as contas da Contadot·ia extincta, e as mais, que pelo Sup inten· 
dente da 1Dt:Sma Casa seu Superior lhe forem reparLidas, e íncu1 >Jidas; 
vencendo estes novos Officiaes os ID,fsmos Emolumentos , e Ordenados, 
que venceQJ os actu<Ces da dita Co.pjadC?ria do lnfantado , que lhes cor-.: 
respondetr , , . 

Ac1.a_ do-se peta saudave) Lei ~dezenove de Julho deste presen
te anno extinctas as Ouvidorias, e e'v adas as Appellações interrnedias, 
que lhes pertencíão: Sou Servido, cor, . a sobredita Real Authoridade, 
e Faculdade, crear, em lugar do puv ··'~· Geral da Casa do lnf~mtado 
€Xtincto, hu ·~iJ J uíz dos Feitos da mesn1a minha Casa, que conheéerá de 
todos os Negocias, de que em primeira Instaoci.a conhecião os dous Ou~ 

~ vi dores d,a dita Minha Casa, e do Grão Priorado do Crato, e das J usti
:ficações; bem entendido, que do dito Juiz dos Feitos competirá o mes? 
tno recurso ,<S{}ue até agora competia do Ouvidpr Geral exUncto da Casa 
do lnfantado, sem ditferença alguma de serem os Negocias da mes(ílla 
Casa, e Estado, ou do Gram Priorado: E o dito Juiz dos Feitos -ve.r:·ce
cerá o mesmo Ordenado, que até agora tinha o dito Ouvidor Geral da 
Casa do Infantado. ' · _ 

E este Meu Alvará se' cumprirá tão inteiramente como nelle se 
contém: Pelo que iWando á Junta da Minha Casa, e Estado do lofan
tado, e a todas as mais Reparti<ives, e Pessoas, a quem v conhecimen
to delle pertencer, as~im o obser•1 em, e executem sem d-úvida, ou em
bargo algum. Dado no Palacl J, L e Nossa Senhora da Ajuda, em 18 de ' 
Dezembro de 1790. =Com a Assigoaturâ. do Príncipe, e a do Ministro. 

l. Regist. na Secretaria de Estado , re Cas'a do Infantado 
no Liv. 1.0 do Regi~to dos Decretos, e Alvarás afol. 
87, e irnpr. n~ lmpressáo Regia . 

• I 

EU A RAINHA Fàçosaber aos que este Alvará virem: Que sendo hum 
dos prir~.cipaes objectos da Minha Real Attenção o conciliar a exacta d.is
cip}ina das Minhas Tropas ~om a utilidade d_a Agricultura, e com a n~a10r 
commodidade dos Meus fieis Vassallos: l:le1 por bem revogar o Capitulo 
XIV. do Novo Regulamento no Título. dr;s hcenças absolutas, e por tem
po determinado, na parte em ~ue as llmi~a ·~ se te mezes .do anno: .De
terminando, que daqui em r: . ote os Coro~leis de InfanteFJa, ·e Artilh~
ria do Meu Exercito hajão de Jar as refendas licenças por tempo de 01-

f . 

' 
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to mezes, contando-se entre elles o mez a N ·vembro: Reservant... ~ãó 
sómente os quatro mezes de Março, A -• l , J1aio, e Outubro parc.t os 
exercícios geraes dos Regimentos: Sem qu~ com tudo seja a Minha .Real 
Intenção , que nos referidos oito m~zes ?e _licenç'\ deixem os. Coro.neis , 
e Chefes dos Corpos de fazer exercitar ~1anamente os Soldados ex1sten~ 
tes com a mais exacta assiduidade, assim nas Escolas Elementares , co
mo nas Parad~s. dos seus Regi~1e11tos '· P?r _depender desta constante, e 
:i na l.teravel pratica a conservaçao , da diSciplina dos mesmos Corpos. 

· Este se cumprirá tão inteiramente, - , · ruo nelle se contém, sem 
dúvida, ou embargo algum, não obstantes _': 'aesquer Leis, Regulamen
tos, Ordenanças, Resoluções, Decretos, , . :. _ ens em contrario·, qua
esquer que e11as sejão, pt;>rque todoR, ou 1 Jê.as .tlei por derogadas para 
este effeito sómente, como se dellas, : dt:liles se fizesse expressa, e es
pecial me .tção, ficando aliàs sempre em seu vig·or. 
. F elo que: ~ando ao Conselho de Guerra; a0 General junto á Mi
nha Real Pessoa; aos Generaes de .Infé::,nteria, e ArtiJheria dt> Meu Exer
cito; aos Inspeciores Geraes das Tropas, e seus CÕmmis.arios; aos-Go~ 
vernadores , e Com mandantes das .._-, 1·ovincias do Reino , Cbefo: s· dos Re
g-imentos, e Thesoureiros Geraes das mesmas Tr<"pas , o curnprão, e 
guardem pela parte que lhes t0ça, ·e o fação cumprü·, e guardar por to
das as mais pessoas, a quem c0mp~tir. Dado no Palacio de Nossa Se
nhora dà. ~juda aos \23 dias .de v~ :cembro de 179<' . = Com a Assigna-
tura da Ramha, e a do Mm1stro. · · 

Regist. a fol. 7 do Livro que na Sec1·etaria de Estal o 
dos Negocias Estrangeiros e da Guerra serve de re-
9~sto d~ ~artes, Leis, e Alvarás; e impr. na Imprea~ 
saq ,Regza. · 

PoR quanto p~Ia extincç~o da Meza .Priora! do Crato, e tla sua Conta'" 
doria, e Thesr-uraria, e pela abolição dm· sevs respectivos Empregos, e 
Officios, que Fui Servido Ordenar por AlvtLrJ. de dezoito de Dezembro 
do corrente anno, fi~a comp~tindo aos Ministros; e Oiliciaes da Junta, 
Contos, e Thesourana daMmha Casa do Infantado a expedição ~s Ne
gocias, ' que se tratavão, e üespachavão nas referjdas Repartições ex tin
e tas : Querendo Eu ter alguma contemplação ao Trabalho, que _;>or ·este 
motivo accresce aos mesmos Ministros, e Officiae~ da dita minha Casa, 
e regular tambem algumas de~igualda,1 es, que pelo decurso do tempo se 

· forão descobrindo no Decreto de Jlegu. 'l.ção, de treze de Maio de mil 
setecentos cincoenta e oito : Sou Servido abolir todos ó::.. Ordenados nelle 
estabelecidos, e determinar os que desde o primeiro de .Janeiro do anno 
futuro de mil setecentos noventa e hum devem ficar . vencendo os sobre
ditos Ministros , e Officiaes 1 abaixo expressamente declara0 

1." 

CA~. ITULO L 

Secretaria, Chancellaria, -e Junta da Casa, e Estado. 

O Meu Secretario dos N egocios do ;;_.;tado , e Casa do Infanta~ 
Llll 

/ 
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do·, que com esta denoqlir P.( 0_ o .fica tambem se~do , dos do Gra:nt Prio ... 
rado do Crato, e da AssemblJc• de Malta, havera de seu Ordenado qui
nhentos mil réis, e os seis1 moios de cevada, e sentt;nta e dois pannos 
de palha triga, pago& pelos Rendeiros do Priorado do Crato., na forma 
até agora praticada. 

~-o O Chancel!er da Minha Casa, que tambern o fica sendo dos Ne
goci<;>s da Chancellaria extincta da Meza Prioral, e será sempre o Depu
tado mais antigo da J u_nta, por ambos · estes Empregos, hav.erá de ")eU 
Ordenado quatrocentos rn ;~ . eis. 

3 . o Cada hum dos 011'· ~m ... .Jeputados, que tambem o ficão sendo para 
o D espacho dos NegoCI _ v.Ie'7.P.: -.b·ioral extincta ; haverá de seu Or~ 
denado trezentos e cincoet I mil l''f>ic. 

I 

4. 0 O Desembargador l rocu~ , .or da. Fazenda da Minha C.<l.sa, que 
com 1ebh=t. t:lenominacào o fica tambem sendo da do Gram .Pl'ior:.... ' ') a ella 
annexa, haverá de ~eu Ordenado quatrocentos e ~incoenta mil réis. 

5 .
0 O Juiz dos.,Feit!>s da Mir.ha !Jasa, e Justificações, novamente 

creado pelo dito Alvará de dezo1t0 di~ 3te corrente mez, haverá o Orde-
na~o de dQzentos mil réis, estabele('"..J.o no mesmo Alvará. . 

6.° C Escrivão c!a Fazenda, que o) ica tambem sendo da doPt:iorado 
do ,Ora to, haver i de seu Ordenado q11atron~ntos mil réis. 

7. o o Escrivão da Camara do. EsP:trl O' üiercês' e Chancellaria' que 
e. fica tam~>em sendo ela Chanoellarü ... 0 Priorado do Ct·ato, e dos Nego .. 
cios , que se .expedião pela Secretaria da Meza Prioral extincta 1 á exce..; 
pção dos da FrLzenda1, D.áverá de seu Ordenado quatrocentos mi1 réis, e7 

1 das Camaras as .Propinas , que lhe tocão. ' ·. 
8. 

0

• O. O.ilieial da' Secretaria da Minha Casa, e Estado, que o fica tam
bem .sendo de todos os Negocias do Gra.m Priorado do ,Crato, e da As
sembléa de Malta, haverá de seu Ordenado trezentos mil réis. . o
brigação de apromptai· á sua custa os livros, papel, tinta, pennas, ·acre, 
obreas, e fit as, de que precisar para o serviço da n?-esma Secretaria. 

9. o O O 1Iicial maior da Casa da .Fazenda haverá de seu Ordenado du~ 
zeutos e noventa mil réis, com abrigação de expedir tambem na parte 
.que lhe _tocar os Negocios da i!"' f':;.atoR, que pertencião ~o Official Pape-
lista da Secretaria da Meza Prioral extincta. 

10.° Cada hum dos doiP Offt:iaes menores da :mesma easa haverá de 
seu Ordenado, com a sobr. LUa obrig·a:ão, duzentos e dez mil réis. 

11. o Cada; hum dos dois Pratidmtes da mesma Casa da Fazenda ha
verá, c ~ seu Ordenad9, com a sobredita obrigação, quanenta mil réis. 
- lo/l.

0 O primeiro Ollicia.l Papelista da Repá.ríi~ão das· Justiç;:us, Iv.Ier
cês , . e r ;h?ncellaria. haverá de seu Ordenado duze:mtos mH réis; e das 
·Camaras as Propinas, que lhe e13tão concedidas; sendo obrigado na par
te que lhe t0car á expedição dos J':eg·ocios, que se expedião pelo Official 
Papelista da. Sec· .~tarja da Mezf Prioral. 1 

13. 0 O segun;lo O.liicial Papel~sta have1·á de seu Orde:nado, com a :re-. 
"' Ierida obrigação ., cento e vinte mil 1·éis. 1 

. 

· 14. o O Porteir'b .da Junta, e Chancellaria, que o fica: tambm;m, sendo 
da do Crho unida·, haverá di( seu Ordenado duzentos e vinte .mil ré.is:, 
com obrigação de fazer á sua custc1. a limpeza, arrumação , e preparo das 
casas, e ~inteivos da Junta, e Fazenda~ e de servir nos dias de Assem-
bléa. . · ' · 

15.0 O Escrivã.a, que até agora o era da Ouvidoria Geral, Justifica4 

ções, e E xecutoria dos Ccnt s, e agora o· fi·ca sendo do Juizo dos Feitos 
da Minha Casa, novamente. ,creado eF_Q.lugar 'da. dita OuYidoria. ~tinc!a, ' 

• 
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e das dil~s Justificações, e Executaria .:._1 
·V( d. de seu Ordenado-· cento 

e vinte mil réis. 1 

16." O Inquiridor, que tambem he Soll~cüador das Causas, e Execu
ções da Minha Casa, e o fica tambe.m ~~ndo das uo Priorado, haverá de 
seu Ordenado duzentos e sessenta mtl re1s. 

17. 0 O Meirinho da Junta haverá de seu Ordenado cento e sessenta 
mil réis, com obrigação de fazer todas as dilig·eneias, que pela mesma 
Ju..lta, pela Contadoria, peJa Assembléa, ~.U por . outra Reparti'tão das 
ela Minha Cnsa lhe forem ordenadas a bem -,: '. Meu Serviço. 

HJ. 0 O Escrivão do dito Meirinho have1 i rle st:u Ordenado, com as 
• '\.I • • '1 , • 

mesmas obngaçoes, cento e irmta . . rt.. 
19. o O Contínuo da Junta havc;r· de S'.·H)rdeiJado cento e vinte mil 

réis , co- . obrig·açào de servir ~m tuu" o q· .te pela mesma Junta, pelos 
Contos e p~la. Asse~ bléa lhe for ordenado. -. 

C A P I T U L O IJ. 

Contas· da Casa. 

1." O Superintendente, r:>. 'ProvP-dor dos Contos,. que o fica tambem sen .. 
do dos da Contadoria do Prim~'r':> do Crato extincia, e dalVIeza de novo 
creada para as suas contas priv;:tti:;_mente, e par .... as mais~ ·que por elle 
Superintendente L e forem commettidas, na fôrma dt:claradà no sobredito 
Alvará de dezoito dQ corrente mez, e anno, haverá de seu Ordenado tre· 
ztmtos e sessenta mil réis. 

~. 0 O Juiz Executor, creado por Alvará de dezoito de Julho de mil 
setecentos oitenta e cinco, 'que o fica tambem sendo do mesmo mpdo pa
ra -il.~ .Execuções da Contadoria novamente unida a do Crato, haverá de 
seu úrdenado duzentos e cincoenta mil réis. 

3. 0 O Contador, que tambem he Escrivão da Superintendencia da 
Casa , e o fica igualmente sendo, pelo que a eJla accresce da do Crato 
extincta, haverá de seu Ordenado tre~entos e vinte lflil réis. 

4." Os ouü~s tres Contadores, e.n -:~ue se comprehende o da sobre
dita lVIeza, novamente creada, .haverá cada hum de seu Ordenado du--
zentos mil ré1s. .~ 

5.° Cada hum dos quatro Es'érivães dad quatro Mezas dos Contos ha
verá d'e seu Ordenado cento e cincoenta mil réis. 

6. o Cada hum dos tres O.ffi.ciaes do Registo haverá _de seu Qrdenado 
oitenta mil réis. 

7. ° Cada hum dos oito Praticantes do número ha."era de S' : Ordena
- do quarenta mil réis; sendo, os que pertence .. :em á Meza novamente 

Cl'eada, obrigados a fazer nella os Ivq;istos necessari9s. 
8. o O Porteiro, que tamhelll" he G narda-Livros dn~ Contos, e o fica 

agora tambem sendo dos da Contadoria, novamente 1u:úda, haverá de seu 
Ordenado cento e cincoenta mil réis 1 'fi;Lzendo á sua ~usta todo o prep:1.
ró, arrumação, e limpeza dos tinteiros, Cartorio, e Casa dos Contos.-

C A P I T U L O 111. 

Thesourana Geral. 

-
1. o O Thesoureiro Geral de tgdas as rendas da Minha Casa , e Chan .. 

cellaria della~ e Executor da ~ua Reeeita, que ag·ora o he tambem de - -- .Llll ~ . 



todas · as Rerida_s do Priora~ :J o, C1:ato, que se arrecada vão p(Ja sua se· 
parada Thesouraria extinc ·a, ' naverá por tudo de seu Ordenado quatro .. 
centos e oit~nta mil réis. 
. 2." O Escrivão da düa Thesouraria Geral daMü;iha Cas~, .eodas Exe
cuções que faz o dito Thesoureiro, e que <Ldica agora tambem sendo das 
Dependencias, e Execuções da sobredita 'fheso.uraria unida, lu.averá por 
tud!:l de seu Ç)r·denado trezentos mil réis : E em q_uanto servir este Etn~ 
prego o aetual Pr.oprietario haverá mais. os cem mil réis vitalicios 4_ tfe 
leva na Folha dos Meus B · Pessoaes. . ' -. ' 

- ·' 
r; l 'J' ."U L O IV~ 

l.Q De .tC1d<'ls as referidos LlrdGuá'dos se fará Assentamento "lO Livia 
delle, & "''li dependencia de outro algum Despacho, para serem . )ettidos 
·na Folha da Theso'uraria Geral da Minha Casa, e por dia pagos ao~ 
quarteis desde o prí~nBü·o de Janen:o Jo anno futuro de mil setecentos 
noventa e hum: E na mesma Folha s'?L'ão tambem incluídos, e por ella 
}Jagos todos os Ordenados não extincbs, Ordinarias, Tenças , e Esmo
las, que até agora ba pagayão, pela que separadamente se processava 
}Jara a 'Fhesouraria Geral do Priora.do do .C'":'ato, pr€senterne.nte umâa á 
s.obredita da MinháCasa:. 

~ .. . 0 Por quanta · me merece mtüta ~ontem:pJação o. z·elo, e prestimo, 
com que na lVIez·a Prior·;;tl do C~;.ato e:xtineta, e na expedição dos seus 
Nego cios me servírão o Meu Secret,ario, ~ os Ministros, que uella. e:Jí:er
cião os :;:..ugares de Deputados, é o de Procurador da Fazenda, e que 
igualment~ se acbão de presente empregaclos na Junta 'da Minha Casa, 

. e nos n?esrnos Lugar,es, a que accrescêrão as Obrigações dos e:xtinctos~ 
.Querendo por este motivo attendellos por tórma, qu€ em n~da Jhês "eja;. 
prejuqicial a dita Extincção ,_e esta no;v-a Reg··ulação de Ordenados: Hei 
por bem exeeptuallos cl:eJla: ~ e que stjjão COl!l.Serv-aâos no vencimentÓ dos 
ant'igos, que até ag01·a levavão por ambas as ditas Reparüções: A s.aber, 

. o Meu Secretario Ifo d.e s.eiscentos ""Jllil réis, com a Propinfl. de seü;nta e 
dois pannos de palha, e. seis mG: )S ,de ·c-ev-ada ; os tres D:;pu..tados, · que 
se achão nas referidas circunstancias, , no de .quinhentos mil réis, e o 
ProcuradoJ.' da FázenUa no d~ lwm Conto, e ·doze mil réis; que vencia. 
pm· este Emprego, pe]Q.,de H eputado, ê pelo de Chan~eller, em _ ambas 
as ditas Repartições. 

3." F corno. se · a chão tambem em identicas circunstancias o Official 
da Secretaria da Minha C~sa, o primeiro Offi~ial Papelista da Reparti ... · 
ção das J ' ti,~as ,da .~unta, e o Porteiro, e Guarda-Livros dos Contos: 
Ordeno que com elles se pratique o mesmo, veneendo os que actualmen
te occupão_ estes Empregos; o pritl' ..:-iro, treze_ntos e quarenta mil réis; 
o segundo, duientr s e cincoenta · tlilréj·s ·, além das Propinas· das Cama
! ' as, que lhe toc~o; e o terceiro, ceNto e sessenta mil :réis. · . 

4 . ~ E' quanto aos Officiaes âos·Officios extinctos da m€lsma Meza-, da: 
dus seus respeetivos" Contos, e.Thesourarja, qtte se aJ~hão. em di,fferentes 
termos: Querendo Úunbem attendellos: Sm1 Servido, que com todos el
les se pratique a equidade_ ·de se lhes eot!Servaxem os Ordenados que ven-

. cião pelos ditos ~xtinctos Officios, em quanto vivos forem , e Eu os não 
con)pensar com outros iguaeS:, ou :não lllé?.D.dar o contrario. 

5." Em tudo o mais que nesta Regulação não vai provído, n.em se 
a;ch(_l alterada a sobredita de tre7ie de Maio de mil~ setecentos. cincoenta 
e oitQ, se ol?~ezv~rá o que n:~ll<;l. ~e: dete.rrnina, e s.e contém no. Paragtaía 
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terceiro :·como se nesta fôsse escritó, •±:: .... nl ·rehendido. A Junta da Mi• 
nba Cas~ do Infantado o tenha assim en '~enr!ido, e faça cumprir, f' exe• 
cutar, tudo qu~nto nesta n.ova Regulação" Orde?o, e Determipo. P~la
cio de ~~ossa Senhora da AJuda, em 23. de Dezembro de 1790 .. = Cum 
a Rubrica do Príncipe Nosso Senhor.· 

o 

):àragrafo terceiro do Decreto de Regulação. , de 13 de Maio de 1758, 
cujas DispoSÍfÓes se mandão guarda-r . r ohserv_ar no immediato ~e 23 
de Dezembro d& 17 90 , como sJ Peite }6 ~~ ~-;nlo, e comprehe-ndldd. 

§. lil. 

1. F a~-se-ha Assentamento- fJo Livro delle crlos úrd·enados aqui cofis .. 
tituidos, pondo-se verbas de ex ti r, Atão nos Assentoso do~ an.tecedentes, 
que hei por derogados: Passando:se de tudo Ce:tidões nos Alvarás.,. e 
Cartas, a que se referem, para titulo do que ficao vencendo os Minis
tros, c Oiliciaes, que serão ~yr.gos pelas Folhas da Thesouraria Geral aos 
quarteis de Janeiro do presente · .~no em diante, em fjUaato Eu não man
dar o contrario; e por estar já .o Thesoureiro p~{ando pela Rolha deste 
dito anno os Ordenados antigos, o Provedor A n~ooio Felici'àno de Andra· 
de liquidará tudo o que se tiver recebido, e do resto para inteirar os no
v;os porá verbas das addi<(Ões da mesma Folha , para o Thesoureit·o na 
fórma referida lhes ir satisfazendo. ~, 

2. Os ditos Ministros, .,e Officiaes não levarão mais Propinas da .Mi
nha. rFa,zenda, ou dos Arrematantes dos Conlratos, nem Ajuda de custo 
}JOr motivo algum, nem folhinhas em dinheiro, ou em especie, c"era, pa
pel, ramalhetes, rubricas de pvros, ne~n as Ordinarias, que o Escrivão 
da Fazenda, e seus Ofliciaes tinhão por fazerem as Folhas, ou oulraal
guma cousa' que até ao pt·esente vertcessem' ou quéirão innovar; por
que tudo Hei por extincto, e n llo }!?h: 'reducçao aos novos Ordenados,. 
que só, e o mais que neste Decreto JhPs concedo, haverão á custa de 

· Minha Fazen'da: e nem das Partes cobt3J'àJ> mais do que os Emolumen
tos, e Assigoaturas, que direitá'mente po~ Lei, ou Regimento lhes per
tencerem dos Papeis, que lavrarem. 

' 3. TC!das as semanas )la verá hum11- Junta, ainda que o dia~e quar
ta feira seja feriado; e havendo N egocios, que na mora de sua decisão · 
possão ter prejuizo, se farão as ma·is Junt~s precisas: ,E 0s Off aes aférn 
dos dias das Ju11tas irão ás Casas da Fazenda , e Contas nus dias , em 
que nellas tiverem que fazer, para ê•1jo effeito os Porteiros · terão tu.do 
prompto nos "clias, que não forem ' feri · êlos. . J· 

4.. Por Minha Fazenda se fal'l'ío as despezas de papel~ e mais causa~ 
precisas para o expediente do Tribunal, e ditas Estações, e paml'OS d:>:: 
mezas, que serv·indo nellas tres annos, ficarão ás pess0as, que os rostu~ 
ma vão V'encer; não se mandalílcro pagar as taes despezas , sem COI3star 
pot· Certidões d0 Official Maior da Fazenda, e do Escrivão da Super~n
tendenci~ dos Contos terem-se feito pelél'3 suas Repartições. 

5. Quando Eu por Resolução Mioba conceder Propina extFaordina
ll'ia, levará o Meu Secretario quinze mil réis, Deputados, e Procurado•!! 
da Fazenda a. doze mil réis, ~cada hum dos mais. Ministros, e Officiaes 
a maior, que a.o presente vencia, conform~ o emprego, .que servir: Os · 
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Officiaes do R('gisto a qual 1 i.i' réis, e os Praticantes do NL;nero dos 
Contos, e os da Casa da F; en•J a a tres mil réis; e mandando dar lutos, 
cada hum terá o computo de tres das referidas Propinas: Com c~clara-

. çao, que cada pessoa n'ào vencerá mais que hum luto, e hurna ).J ropina, 
ainda ·que sirva, ou seja Proprietàrio de diversos Cargos, ou Officios. 

6. Por Despachos da Junta se dará por huma só vez em cada doen
ça, de que haja sangria, ou outro remedio maior, Ajuda de custo, a-:> 
lVJeu Secretario de quarenta. , e cinco mil réis, aos De,putados ; e Prv
curador da Fazenda de qnar .:- nta.mil réis, e aos mais o . computo de' tres 
Propina:> d eclaradas assi r, númoro quinto, e aos Praticantes Supra-
numerarias quatro mil r-' _ 1 se cpetindo Ajuda de custo á mesma 
pessoa pela mesma, ou dive1 r:ioerv ,1 , sem passar hum anno, para ave-
riguacão do que se registarão os Úc·spachos na Casa da Fazend 1 antes 
de se er. _ ~ e;; arem ás Partes, donde tirat·ão Certidões as que q• ;zerem 
requerer: E aos Padres, e Família da Real Capella da Bem posta· , que 
tambem nas o~....casi()E ,; .da-,~loentes se lr t:>s davão quatro mil réis de .J\ju
da de custo, se lhes continuarão na d,; "' fórma, em quanto Eu não man
dar o contrario. 

7. Os ;Ai9istros, e Officiaes, que servirem nos impedimentos de ou• 
tros, farão suas (como he concedido em va 'ssAivarás 'de Regimentos) 
as AssignaLuras, Esportulas, e Emolur- tos das Partes, e não os im
vedidos, · os quaes sóco~rarflo por inteÍ"', os seusOrdenados, até osSe,r
ventuarios completarem ,quarenta dias de S~rventia, e dahi erJ! diante 
terão quatro partes do Ordenado ·, e a quinta parte o Serventuario, a qual 
este, não havendo Proprietario, des·de que servir vencerá; e sendo Ser ;
venlia de ·Officio de provimento, de que pague Direitos na Chancellaria, 
estando a Propriedade vàga , terá o Ordenado por inteil'O: E de tudo 
junt~rão Certidões, para a Junta lhes mandar satisfazer sem dup·lics ~ao 
de despeza por Minha Fazenda, e nada por ella haverão, nem das Par
tes os Filhos dos Proprielarios, que serviretn por seus Pais, ainda que 
para o haverem, tenbão concessão Minha, o que annullo , e ficará na 
fórma dos mais Tnounaes, só o Pãi vencendo tudo o que toca ao seu 
Officio, podendo cobrar per si,~ 1 por s~u Filho o seu Orclenado. 

3 . Por ser incompatível , qm' os ·Escrivães dos Contos sirvão pelos 
Contadores sem largarem o ~ ·: ercicio Jos seus Offic}os, supprirão nos im· 
]Jedi~uentos delles alternalivatnerte por ' nomeação do Superint_endente, 
e na mesma fórma em seus lugares os Officiaes do Registo, e nos des
tes os P .-.,llicantes do Número pela ordem, com que forão nomeados no 
·A viso de sua c reação~ e c·ada hum dos di tos Officiaes, e Praticao tes ser
virá até <. ~sraço d num mez ~ findo o qual , lhes ·succederá outro na 
mesma, ou ·'-' iversa Serventia, para todos terem igual exercício, e práti
ca, perceben~o os Emolumentos dr iugar ,, que servirem, m·as com o seu 
proprio Ordenado; e faltando algum cufpaveh:nente ás suas Obrigações,, 
de sorte que seja preciso prover-se o seu Lugar, ou por vacatura, a 
1 •nta me consultará para Esc•rivã:es os Offic'iaes do Registo, para estes 
os P~aticantes do Ntmero, e para nelle entt·arem os Supranumerario~, . 

· ])l'eferindo os q.ue melhor me tiverli!I:P ser.vj.d~? sem total desattenção ás 
an1..ig·ui<.lades, havendo semelhante merecirnen'to, e eXtínctos os ditos Su
pra numerarias, pessoas idoneas para q Número, e os deste supprirão huns 
nos imp'edimerHos justos dos outros, por ser bastante para tudo \J núme-
1'o de seis, que tenho determinado só · haja nos Contos.; ~orérn em q~an-
1.o ha Supranumerarios, poderão · estes pel;::,s suas antJgUldades seguir a 
referida alternativa na Substitui~ào delles. 

( 
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9. Nã0 pagarão os Arrematantes i! a, ir ,·Js Rendas L um por cento, 
dous por milhar, ou outra alguma Pro~: ." 1d c ·suas Arrem;.t.ações, fican
do só oiJrigados aos pagamentos do preÇo pr iocipal, importancia das Fo
lhas dos Almoxarifados, e mais encargos, segundo suas condições. 

1 o. .tis pensões impostas em algun~ Officios, continuarão em quanto 
curarem as causas, porque f~rão cuncedid;is, declarando-se o seu impor
te nas addições _dos novos Ordenados, para por elles serem pagas as · 
.t'~ssoas, a quem tocarem. 

· J 1. Os Ofncios, que não vão contemplados neste Dec .eto, fiquem 
na .fOrma, em q~e se achão estabeleciG"" . 

12. Hei por de&ogadas as Graça' ., q•1· ' •,o feito, e tudo o· mais, 
que encóntre estas Determinações, ao q·l ~ s c.. l1111ta da Casa do lofan
tado fará cumprir. Belém treze de 1\/lai.. u ~ mil e setecentos e cincoen .. 
ta e oit,.). = Gom a Rubríca do Serenissiano Senhor Infante D. PEDRo. 

Relação dos 'OJ!iâos Extinctos peh Alvará de ;s d._ De::rembro de 1790. 

O Officio de Secretario da Meza Priora) do Priorado do Crato ex:-
tincta, e Escrivão da Faze: · ~·a do mesmo Priorado. 

O de Official · Papelista· da dita Secretaria, e Fazenda. 
O de Escrivão da ChancL~Iaria, e · Porteiro da sobred,ita Meza. 
·O de Escrivão~ da Ouvidcrria da Fazenda, e ExecEJtoria do Prio~ 

rado do Crato, extincto só nestas duas Repartições, ficando subsistindo, 
e com exercício nas mais que cons'tãó da sua Carta. 

O de Meirinho da mesma Meza Priora) , extincto só nesta parte, 
ficando subsistindo, e com exercício na Provisoria. 

'" O do seu Escrivão na mesma conformidade. 

C rato. 

r a do. 

O de Contínuo da dita Meza Prioral. 
O de Agente Fiscal dos Negocios , e Causas do Priorado do 

O de Inquiridor, e Contador dos Juizos do mesmo Priorado. 
Os dous Advogados das Cau~·'ls ·,do mesmo Priorado. 
A Superintendencia, e Provedi:>úa dos Contos do sobredito Prio-

0 Officio de Contador dos ditos Contos. 
·O de Escri~ão dos mesmos Contos. 
Os dons Lugares de Praticantes das mesmos Contos, q:.1e ainda 

existião. 
· A 'fhesouraria, e Exectouria Geral do soLrP.dito Pri- ado. 

O Qfficio de Escrivão da mesma Thesoural'ia. ...-

c 
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