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I' N O ~ C E .. 

A N N O D E l7~!. 

A Ivan{ appro\jando a Fabrica de Seda d~ Si~ 
mão d€ Oli.veira da Cosia Ozorio da Guarda .. 

Decreto nomeando Juiz Privativo e Adminisirador 
dos Mosteiros da Esperança, Santa Clara , e 
Calvario ............... . . .. : . . . .. · . ... .... . 

l 

2 
14 Alvará para serem so obrigados. a servir por seis 

annos os Soldados , que asse.ntarem praça volunta-
riamente. ·· ........... .' ....... . ........... . 

114 

17 

29 

De~reto Encarregando a J llnta dos Tres Estados 
da economia, e reg·imen do Arcenal R eal tio 

'Exercito .. ... · ................ · ...... . ... . .. . 
Alvará Enc'arrf'gando o Reilor da Ur)iv ersidade de 

Coimbra dos E:studo~Menores, e do Subsidio Lit-
terario ela Cotnarca da mesma Cidade ...... . . 

Avisq á. cerca da . incompa tibilidade dos Empregos 
Civís, e M.ilit::~r e s ... . . . . . . . ...... " ..... . . . . 
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3 
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4 

li'evereiro 3 Resolução, declarando que o Litigante que não 
deve Dizima no Juizo Proprio ., a não deve tam-

·M.arç.o · 
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29 

bem pagar nQ de Com missão ..... · . • ... . , _. . . . 
A$sento o Privilegio da Naç'à~itanica . . . . .. . . 
Decret<? parp. . qq.e no Juizo tla.s · Dividas Reaes 

• p1et.eritas h'aja)ilim só{? ela.tor, e hurl'l F·iscal. . 
Alvará•uiarcctndp 'O i'empo. .• eni que os pàn!ltariqs 

fia C0roa . ver1ce~ ·. os · rendimctrtos" das Capellas · 
·. doadas. ; ........................ . ·. : . .. · .... . 

DeÇreto exting'l;l~nc:\o ~ O.ffic.io, de íhesoureiro do 
. Consul-ado , da, Cas·~~o da1 ~~dia, e : ct:~'ando em seu 

lugar hum Receb~dor.l ...... t•· .. ·>· • • • • • • • •• 

i 

7 
Cai-ta Regi.~· ao .ChaQee!ler , do J?orto , 4 ceJ.lca da 

forma . de pr.oc~;s~~·r qs .. G~ntfaband.e~ ... : .· . ... . · 
1 

• 8 
Alvará graAq~nc!.9 e.m. Çpr.rtei,ção O~dmal'la o Lu

gar. d.e Juiz de Fóra. dq,Çj v~l ,Q.a c.dad·e dQ Porto 
Alvará regulando as jqbl)aS da .estrada de Lisboa 

a ·· Coimbra, e POIJg ,~·t~ . do en~apªmeJllto do 
Mondego. . . .. o'; o ; • I" • • . , •• . •, .... .. ..... " ••••••• • • 

Decreto declarando e ampliando o de1 28 de Abril 
de i n)o 'á. cf1rc~ 4o~.'Cirur·giõe~ d.~ ~~~ada·ReaL 
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Abril 1 Decreto ácerca do provimento de Officiaes para as 
Secretarias do Conselho da Fazenda ......... . 

28 Decreto á cerca da promoção aos postos de OBi-
r; 'lP. "l Generaes ........................... . 

Agosto 1:. n cular aos Generaes das Províncias, declarando 
como os Officiaes graduados preferem nos Com-' 
mandos ..... . ................... . ....... . 

11 Alvará declarando a natureza do Officio de Cor
retor, e Provedor dos Seguros: regulação, e ins-
pecção dos mesmos ............ . .......... . 

18 Decreto rnandando conceder Alvarás de Fiança 
aos denunciados de armas prohibidas, quando 
se lhe não acharem no acto das prisões ..... . 

22 Alvará decJaraudo ajurisdicção do Inquísidor Ge
ral sobre livros, e escritos contra a fé., moral, 

re bons costumes ......................... . 
23 Assento para que .os devedores morosos da,s con

demnações para as despezas da Relação db Por
to p8-guein mais quatro por cen~o para os Pro-
curadores da Cobrança ....... . ........... . 

~e tembro 1 Decreto inhibindo a Mesa da Consciencia e Or
dens de conhecer de Denuncias de Officios, e 
Beneficio's· das Ordens por terem sido dados pe-
la Coroa, sendo das Ordens ..... . ......... . 

J 6 Decreto isentando de direito as materias primas 
da Fabrica de arcos de ferro da Companhia dos 
Vinhos do Douro ........................... · 

26 Alvará declarando o premio dos que denuncii'io 
Beneficios do Padroado Real. ............. . . 

30 Decreto para se inYentariarem os eileitos dos Ar-
mazens de Guiné, e India ................. . 

Outubro 14 Alvará declarando quem, e em que casos, con
ceda C~rtas de Seguros aos Reos Militares .. 

15 Participação ou Aviso para que os Chefes dos R e
gimentos conservem em qualquer parte elo Rei
no, e~ que se.ach ;n., a ·dire.cção., e economia, 

• · e mando dt;s me~m9s Regímentos: •....•..... 
20 Alvará prorogando por mais. viute an,nos a Cdln· 

panhla dos Vinhos do ~lto Douro ... · ...... ,, .. 
21 Alvará regulando a administração dos ·Annazens, 

e a Intendencia Geral das Fundições ....... . 
Novembro 4 Edital da Companhia das Vinhas do Douro ácer~ 

• 

ea do preço dos Vinhos de ramo ........... . 
15 Breve concedendo ao Presidente da Mesa do Me

lhoramento, o redusir os encargos pios da's Or
dens Religiosas ... · ... . : .......•........... 

17 Assento declarando o quando os Fidei-cornmissos e 
Legados se devolvão ao Fisco ...... . ...... . 

I B Alvará declàrando o ceremonial que se pratique 
para c<>m, o Regedor· :pelos. Ministros, que fo-
rem á Casa da Suppbcação ............... . 

24 AJvárá regulando a Administração da Casa de Ni
za por huma Junta creada para o mesmo fim .. 
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III 

Novemitwo 29 '1 Decretl;>. c'Qn~mette.rido ··os; n~goêioS' dos R~gufafeEi · 
. 7. l · ~ á ,Junta. d~ :.Ex'ãme ?c1d E$taclo actu.al, e do lVIe-

.. lhoramento ... ....... ....... : . ~ ~i.:' . . .... . 
Dezembro 2: Alvaní declarando que o Juiz' das' Capel f~ 'da Co

roa he o privativo para tolll.•a!s as ·causas' que ás 
mesmas Capel lrus 1ilGI: q-ualqner 1m0'cl~ 'resptúterv, ·: 

~ Assento i:lCerca . ele varias · t!l'uvidas. smscitadas no 
Juizo da Chancellar.ia da Casa1 da, SupplicàÇão. 

2 Assento para: qne• M · ll11lil·lhei:es que cémmerceião 
-não gozem do benerfiticy. • do ··.Senatus-Consulto 

Velleiano ................... '.' .; ........ · · ·. 
12 Decreto ', e P lano para a organisação dos Regi-

Inentos de Artilheri•a .. ; ..... · .............. . 
J3 Decré1~o · que creou, (!) Regimento de Artilheria da 

l\1arinha . . ............... ; .......... : ... ; 

· A N N O DE 1792. 
' .,, .. 

• , • • , f ;r · '• 11 J t ~.,.: 1 , 1 

Janeil'G 7 Alvatvá: deolldfar.ú:Io'la .iLei d;e ' l9 de Julho dé~ l790 
·. · · . ... . . ácerca · da jLit·isdicção•, dps ))onatarios ...... .. · 

!. q • i ~ · ·:A I v ará de'Cl'arando• as·lh~is ·· exist€rites ácerca do cri-
·'. . ·, me dos ~G_lue saQem do. R.€ino; sem licença .... 
Feve~i'ró 10' Decreto em que ::S. A. R · decla•1:a 1tomar entrega 

. ·, : 

,.. . .... 

do Governo em ,Norne de Sura Amgus la lVIai por 
· . · · . occas~·ão .da sua m0lesti a .. .' .. · .. L • : •••••••••• 

1~ Decre.to' declarando· quaes fazenelas -cia Asia se ad-
. tn'itLã:o a .despacho, e o como ... .... ' ......... . 

4 Decreto para que o Conse lho da Fazenda possa.' Março 

,, . 

,.. .. 

encarregar a· qualquer M inistro : Di ligencias á 
· · .. · · . cerca do ·rR,eguen.Po de Tavi.ra d~ro~·D.llc~o ' o §. 
- · 5. JoAlvaradoil. cleJunho de 1 '7.97 .... .. . . 
.. · · Í3 . . Edital ácerca da venda dorii be,ns do .Fisco , e d~ . R . 1' , . . . , . 

• · e presa 1a: ... . · ... -' .... · .""' .... · ...... ~ .. ·: ... , . . 
' : :11 Asseüto. em que se . d~clara ,- q.ue as'·Ca~l!::las : ·d~ pre- . 

. .ferencia·, .em qtíe concorrà Gt:cdor · .Je alg_umq.s . 
· c1às . Nações privilegiadas, pertencem aos seus 
respectivos Conservadores . .' ·. ::r 1 •••• ; •• , ••••• 

i7 Assento declarando que as .Gausas .sobre Letras 
. . . ele . di.nheiro . a .1·isco Jílara. os lugares · que . se g;o

vern'ão pelas Leis da India .e. Guine, :são dx.com-
. '• . petencàa' :eld J>Ll~z:a da In dia .e Mitmi. ... . .... . 

.. .. . 22 . Decreto .ácer.ca. do . Ordenado. do JJ uiz e Offticiaes 
: " ' ' . do Tombo dirPréhenda.· deGoitub.il:a; : : .. :: . . c: .i . ··· 

24 Al.v.ará ·para que o Procurador da: !Jazenda poss~ 
. . . . . . . . avu€ar os 1auto's erú : ql!le os Jdev.(2dor,es da Dizi- ' 

,; n~a ' pedem1· absolviç·ã~ · della ·p.ór senienç.as de 
.. . . . .. , .. prec'eit'o ~poste:Fiotes ás de condemnação directa. 

Àbrii . 22· Decreto declarando qué1 o privilé'gio do foro dos 
Inglezes prefere ao dos Holandezes ........ : . 

Maio 18 Assento do Senado ácerca da Ordem do Juizo dos 
Almotac~~) e J uize~ , da Almotaçaria .. , , .. .•. 
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Maio 22 Al;vará estabelecendo a· reciproca entrada e «!On-
sumo dos vinh,os de SetubaJ, Palmella, AzeiUlo, 

~~~ 'c [)e~;.:;~~ird~~f~;~~·cl~ ·q~;e· ·~ · ·Á~~~~~t·a·d·o~· N[6; ~~~ 'il 
póde dar Ap0sen tadorias nos Arruamentos. . . . '12 

Junho 23 Decreto/ declarandQ que nas Causas de Aposen-' 
.tadorias cessa o" juramento da calumnia, e a fi-

, . t n ança as cus as ......... , , . :, . . . . . . . . . . . . . . 7 ... 
Julho 6 Alvará mandando entregar a José Carvalho. de 

Ara.ujo .e ou~ros a Real Fabrica de Lençaria de 
Alcobaca. . . . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . . . . . . . 72. 

24 Decreto para o Superintendente Geral dos Con
trabandos dar conta na Junta do Tabaco de to-
dos os Contrabandos de tabaco, e sabão .. · ... 77 

27 . DecFeto cr.ean.do. o . Empreg~ de Fiscal da: Mor-
domia Mór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

27 Carta Regia declarando quem seja 'Fiscal nos pro-
cessos. de Contrabandos na Relação do Porto. . 73 

.Agosto 3 Aviso ordenando que os Degradados se embar-
quem só em Navios da Coroa ............. ·.. . 78 

22 Edital da Companhia dos V.inhos do Dçur.o áqer-
ca da compra á bica do Vinho ........... . . ·.. 79 

23 Decreto Declarando o Alvará de 2 de Dezembro de 
1791 á cerca do Juizo das Capei las da Coroa. . 8~ 

Setembro l.O Decreto decl.arando que ao Porteiro da Alfandeq; 
ga do Porto compete escrever nos feitos de mar, 
e suas dependeneias . ........ /. . . . . . . . . . . . . . f1lt 

12 Decreto ácerca da expedição das Causas do Pro-
. t0.-Medicato na Casa da Supplicação. . . . . . . . 82 

Outuhro 2 Decreto para ·que os Militares qu e traficão em 
vender carnes não gozefu do Privilegio do seu 
Foro ....................... ; .... -. . . . . . . . . 83 

i Alvará isentando d~ pinhora os Teares; ·e intru-
mentos dos .Fabricantes de seda ............. , 83 

5 Edital d~ ~mpan~ia acerca ·~as Estradas? . ~ 0-
bra:s do Douro ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 84 

Norembro 3 Decreto, est'abelecend··o .no Corpo de Eng·enharia 
, a cl~sse de Segundos Tenentes .. : .... : ..... : 85 

~ Portana do Regedor para se não aceitarem no J Ul-

zo do Geral Dilige.ncias feitas por Officiaes que , 
não sejão do Geral · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8 5 

20 Alvará approvando .as condições da Companhia da 
Fabrica de Pescaria e Salinas na Ilha da Ma-
deira <.................................... 2~ 

Dezembro 3 Decreto declarando que as Causas em que seja 
interessada a Real J:i"azenda pela repartiç.ão do 
Juizo da Iuconficlencia, pertence a este. . . . . . . 89 

17 Decreto regulando o soldo dos Officiaes de Engenha-
ria p'G!lo da Cavallaria, e Infav,teria. . . . . . . . . . . 89 
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A N NO DE 1793 

Janeiro__ -14 P~rlari~ · d~~larando a de 3 de Novembro de 179Z 1 

. ácerca das diligencias feitas poi· Ofliciaes de J ui-

Fevenúro 

Març.o 

Abril 

Maio 

Junho-_ 

. r -

. . I . t' zos pnvallvos ..... · ·............ . . . . . . . . . . 9 
.16 

24 

7 

Alvará. coofirm_a,ndo o Assento de 12 de Novem
vembro de 1789 ácerca de Letras passad'<ls e 
aceitas na mesma PraÇ\1 ...... . ............ . 

Decreto admittindo a despachlll os vidros impor-' 
tados de fóra par-a vidraças, até certa época .. 

Assento }'ara que as Causas entre Seguradores, e 
Segurados pertenção á Casa_ dos Seguros, á ex-" 
cepç.ão das que já pendiã.o no Juizo de India e 

JVlina ............ · ..... . ·~ ................. . 
20 Alvará prohibindo as graduações. em os postos da 

Tropa desde A lferes até Coronel ; exceptuando 
os Officiaes, e Cadetes das Guardas de Corpos 

20 Decreto de perdão a desertores ............... . 
4 Alvará facultando ao Arçeb~spó de Braga ctear os 

Officios da' Correição e P_rovedoria, e os mais _ 
queju·lgar necessarios, e que o Corregedor seja 
Chanceller da Cidade e Comarca ......... . 

91 

93 

93 

94 

18 Alvará com o Regimento do lVfosteiro de Santos; S6 
18 Alvará ácerca dos emolumentos dos Escrivães das ~ 

Carnaras dos Mestrados das Ordens, e Oíliciaes 

20 

11 

29 

das smis Secretarias ........ ,.. . . . . . . . . . . . . . . 123 
Decreto supprimindo as Fabricas de fios; e galões · 

de ouro estabelecidas sem licença Regia.... . . 132 
Alvará declarando o de 22 de Fevereiro de 1779, e . 

creando Hum Avaliador das miudezas dos Leilõei". 133 
Resolução ácerca · das heranças dos .Bispos do 

Ultramar Regulares ..................... ·.. 13(; 
Decreto.:. concedendo aos Ministros .do Conselho do 
· Ultramar o Titulo de Conselho. . . . . . . . . ... . . . 135 

4 Edital ácerca da venda dos be.ns d~ Fisco, e Re-
prezàlia ... ~ .... " ..... , ... •' ...... ,' .. :... . . . . . 135 

7 Decreto dé perdão .ad.s presos por occasião do 
~ascirnento· cta Serenissüna Senhora Princeza 
da Beira .... ~ .•.••.. · ... : _, , :-... : . ...•... . . , 136· 

3 Alvará extinguind0 _o Officio de Provedor, e to" 
. . . .dos .os mais ··do:s Armazens de Guine, e India, 
·.. -· e dó Arsenal da Mrr.inna·; e cre:ando a nõ.va In-
.. ... tendencia., .. e. Contad0ria :da· Marinha .' .... , . . 13·1 
3' ·Decreto eonservand(i) @8 I Oxdenados aoS. Offl_ciaes., 

que pelo ·Alvará supra forã0 excluídos dos ~Seus 
Qflieios., achando-se encartadas ........ : .. . . . . 1~2 

~ Decreto -regu]anclo . os Orâenados . ·dos Ert:lpregos ~:. · ·~ 
creados de··no:vo peJo l:.Al-vá:r~ . desta data.... 143 

3 Alvará. á ·cerca. do Officio :de Luveír.o.......... 147 
. lO . Decreto ~eclarando .~sentos de. fazer \Exame Vago· 

. · os Le~te~ -da lJ mversidade de~paeh:aâ~s para 

.. 

/ 



VI 

Julho 

I 

1793 
f 

i;)esembargadores Honorarios, Extravagantes , 
ou Aggravistas ....... . .... , . . ..... .. ..... . 

5r Al~ar~ isentando de direitos os chapeos grossos 
,_;;.~ 11 Fb. d . · · c as a ncas o Mmbo ................... . 

f 7 Alvará isen'tando ·de. direito·s á c~ra ÜHportada de 
Angola , e Be~g· l'lela ............... . ..... . 

20 Al.varcí. annullando as Denuncias dos bens do San~ 

148 

148 

149 

tissi1no ...... : ........... ; . , . . . . . . . . . . . . . 150 
24 Alvará confinnando dois Assent®s da Junta [do 

. Commercio, á.cerca de preferencias, e da res-
ponsabilidade dGs tque tomãodlnhei.w a risco.. 151 / 

·3{) Alvará·; para se suspenderem as contestações en-
tre os Regulares e os Bispos d'o Ultran}ar . ... 152 

Agosto 12 Alvará reg-ulando o modo, com que se poderão re-
. quere.r, e expedir as Demissões d0s Empregos 

. . .. Militares, . e . Civis.................. . ..... 154 
22 Alvará ampliando o .de 20 de Feve~:eiro deste ao-

no· ácerca dos Officiaes, e Ca~detes do Exercito 
Auxiliar de Hespar:Jba.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

22 Atvará augmentanrcl<J o · Soldo do3 O:fficiaes de 
Granadeiros, e En•gelllheiros • em Càmpanha.. 156 

Setemàro 13 ·Decreto de perdã9: aosD.esertores ............ 15& 
27 Portàri•a declarando não .-haver priV1ilegio algu-m 

que isente da Imposição m·o Real d'Ago·a . ... (]) 151 
-üutubro 30 Alvará suscitando ·, e confirman·do o costume do· 1 

Brazll á cerca_ do vó\lor ,dos escritos pa:rtic~Jares, 
, e provas por· testem,unhas , , , . . . . . . . . . . . . . . . 157 

Novembo . 3 Aviso remettenclo á Mesa· da Consciencia por co-
pia o de 7 de Abril he 1762 á cerca· do ·Orde-
nado .que venção os Ministros Serventuarios.. 159 

Dezembro 20 Alvará á .éerca do estabelecimen'to da Fabri:ca de · · ' 
'Louoa ·de Pó de pedra junto á. Cidade do Porto Úio . . . 

~aneiro 

A N·,,N O D E 1794 

4 Alvará deterrni1naRdo, e .estabelecendó a Phar
macopea Geral f.>a•ra ·o Reino e Dominio·s ... . 

20 ' Decreto a fa:vor das · Vi'lwas', e. filhas dos Milita-
res do Exercito .auxiliar do Roussillon ...... , . 

Fever-eiro .6 Deereto suspenrleFH:le o Rc::gimento de 18 de Mar-
ço de 1793 .do ·Mosteiro de Santos ......... . 

161 

162 

162 

'. 
1·o A.Jvará á ce.rca · ele Louça de ·pó ·de· pedra junto á . 

Cidade <!lo Po.l!tO .. l:: .. ·. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
. 1-5 Al<var.á ..Jse.éM:ade ·cite ·meios direitos nas A:Ifande

~·' ' ~ 

-Março 

gas do Ultmma~ •a Louça das Fabúcas do Reino 
.:18 .. Notas ao Reg·imento da .creaÇão dos Cavallos .... 
H : Dec·reto declarando ' ,q.ue lVIim.istros da C:asa da 

J· Suppli:.caçãb ,8e íp(l)'derão encarregar das Comrnis-, I 

, ..... _.. ' ~tões·•de ~uizes privativo~ d:e Ca:sasAdni'inistra-
das. · ... ·, ......... ' ..... , t •••• • ••••••••• •• ~ •••• ~ 

,r· ... · il.2 · .. Decveto c0m 1,o •ContFato das · Carnes para consu-
-mo da Capital. ....... , . , ., , .. , . , . , . ·' . . . 17-ü ~ 

I 

. 164 
165 

169 
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Março 

Abril 

Maio 

Junho 

~. 

Julho 

Ag~sto 

1794 VII 
l ~ 

13 Edilal declarando extinctos os Governos de Casse .. 
la, e de Santo Antonio do Rio em a Cidade de 
'I'avira .......... ......................... , 

24 Alvar<Í. unindo o Juizado de Orfãos- d:f.'.., Abraptes 
ao Juizado .de Fóra da mesr~ Vi lia ... f ·.$ • •• ~ • 

~5 Decreto concedendo a grati-fiCação [de metade do. 

I 30 

7 
r 

Solde aos Cabos de Esqüadra , AT)spessadas, 
Soldados, e Tambores que forem feridos no Rous-

,sillon .. . ,. ... · ...... ..... ................... . 
Alval'<l ampliando o de 17 de Julho de 1793 á-

cerca de direi tos da Cera .............. ..... . 
Dt>creLo prorogando por , mais dez annos ·os p,ivi~ 

legios da Fabrica de Vídros de Leiria ....... . 
1 3 Carta. Regia ao Capitão General dos Açores ácer

ca de 'provimento de Serventias de Officios v a~ 
gos nàs rlhas .................... : . ...... . 

Edital ácerca da venda dos bens da Represalia., 
27 Edital ácerca: da v"enda dos bens d~ Vinculo pos~ 

tos em Represalia ............ .' ... ~ ........ . 

25 

4 Ratificação ·~a Convenção de 8 de Maio deste 
anno feita ·com a Holanda ......... . ....... . 

12 Decreto prohibindo as Reformas dos Militares cer-
to tempo depoi's de terem SU<!-S Baix.as ....... . 

12 Decreto declarando que a Real Fabrica das sedas 
não goza de privilegio Fiscal para a preferencia · 
entre Credores ................ , ...... . • . . . . 

30 Decreto para se commutar .rara a Ilha de Santa 
Catherina ·O. Deg~·edo do, Maranbão1, ... e Pará .. 

ll Decreto pro,vJdencJando a arrecadaçao da Real 
Fazenda,. e com esp~cialidade á economia dos 

11 
, B ilhetes .dos Despachantes da Alfandega ..... . 
Decreto para os presos do Limoeiro se remette. 

rem logo para os seus degredos, para que es~ 
t ·~ t . l eJaO sen enctac os ..................... .... . 

19 Alvará declarando a Lei de 19 de J anei l'O de 177 6 
sobre - C!l Contador da Fazenda da Cidade .. . .. . 

21 

21 

21 

Decreto ácerca ' do Pagam e~ to . dos Soldos aos. 
O.fficiaes 'Inferiores , Soldados~, . e Tambores re-
reformados: .................. . ...... ..... . 

Decreto abo'lindo a preferencia que os Officiaes 
de di:fferente~ armas pertendião ter -concorren-
do no Commando das Tropas . .. .. : .... .... . 

Decreto para não entrarem em o numero das pra
ças effectivas dos Regimentos os Presos sen-
ciados . ...... " ................ · · · · · · · · · · · 

-7 Assento da Junta do Commercio ácerca da avz.1.~ 
ria g-rossa de fazendas avariadàs (vai· no Alva-
r_á de 12 de Fevereiro de 1795) .... ..... .. ,. •... 

12 Edital da Companhia das Vinhas do Douro re
commendando a exacta observancia das ordens, 
que prqhibem a introltucção de vinhos de' fóra , 
do destcicte .......... · · ; . .. · ·. · · · · · · · · · : . · 

25 Decreto ordenando , que os Corregedores e J ui~ 

176' 

17& 

176 

177 

178 
179 

. 18-0· 

18.2 

183 

183 ' 

184 

18.5 

186 

187 

187 

18~ 

1aa 

.. 



/ 

'· 

J 

~'Ib_ 
.. ,..Ç-

... ,. 

YHI 

Agoslo 
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16 
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zes dos Bait·ros de Lisboa fação po.1; turno as. 
Visitas do Ouro dos Nav.ios .. . , .. . ... . .... . 

Decreto de.cl~rando comprehendidos na Doa ção 
c:::. .. J~ita ao Infantad9 os Padroados julgados á Co

roa cfepois ,daquella Doação no Destricto (le 
, Yilla ReaL· ... : ... . ........ . ... : . . ; ..... . . 
A v. tso ao Cbanceller do !_>o r to decJa~·ando-lhe que 

dos processos da Pol ic ia so ha recurso para a 
Mesa dos Agravos . . ..... . .. , ... . .. . ... .. . 

Alvarc.í pmrogando por mais ele t=lez annos a Com-
. panhía das ,Reaes Pescarias do AJgarve . . . .. . 

">. • 

189 

189 

190 

190 

Novem brq , 6 Alva rá ácerca das temerarias perten.ções do Re i
'tor da Igrej a Matriz da Vil la de Coruc he ácer
ca, da reconomia e administração da Coll igüida 

6. Decreto d.eclarimdo, que logo que succeda vagal' 
o Lug·ar de Chance] ler Mór do Reino ; deve en-

1 t.rar a servillo o Desembarg·ador do Pa co mais 

Dezembro 11 

l 

' ' 

Jaf?;eiro 8 

Fevereiro 12 

·20 
· 1. ' 

Março · 2 

3 

i .Abril ' 4 

4 

4 
171 

/ I 21 

25 
Junho 6 ' 

15 

I I , 

ant.igól . . . . ..... . . .. . . . .. . . · .. . . , ~ .... . .. . 
LP-i abol indo a Real Mesa da Commissã.o da Cen
. 'sura dos Livros, e regulando a mesma Gensura , 

A 'N N O D E 17·95 . 

191 

19'3 

193 

Alvará prohibinclo a moeda ·estrangeira, e dei~ Í-
nula que corria nas Ilhas dos Açores ... ,. . . .. 197 

Alvará confirmando o As$ento da Junta 'do Com-
- • , . I 

merciO de 7 de Agosto de 1794. : .. . ...... J 199 
Alvará ácercà do Et:Jcana'mento do Rio Cavado, e 

Contribriição para o mesmo fim ........ ·.. . . 20 I 
D ecreto para' serem · prot?ostos. para Thes.oureiros 1 

Geraes dos Ordenados·, Juros, e Tenças, e seus 
.Es.crivães sornente .os Escri,ptunirios do Erario. . 208 . 

Alvará mand~ndo observar o Regimento dos p re
ços dos ,Medicamentos; ~providenciando sobre 
o me,smó objecto . .. ~ ... . . ... . ... . ....... . .' '209 

Alvará dando a Carta do Conselho aos Dons Prio-
res da -Colleg-iada de Guimarãe·s , . . . . . . . . .. . . 21 1 

AI v ará prorogando por mais seis . annos a graça de 
dispensa da Decima de Maneio aos }ornaleilros, 
Creados, e Ofliciaes' de O:fficios rnecanicos . . : . 21 1 

Decre to de 'perdão aos Desertores .. : . . . : . . . . . 212 
A lvará declarando que as Cartas Regias que fo-

rem ao Cbanceller da ~e]ação do Porto para•Çom
missões, e Diligencias ele Ministros, yão as 
proprias aos mesmos Mini~tros, e não vão por 
traslado .. . ..... . .... . .. . . . . ... . .. '.. . .. .. 212 

Alvárá ereandq o Lugar de Juiz de Fóra ile Al- ' 
. verca;e Alhandra .............. , .. . . .. . .. 213 
Decreto creando o Conselho do Almirantado.. .. 2·14 
Lista dos dias de Grande Gala ~ . • . . . . . . . . . . . . 21 4 ' 
Decrjito com o P iano pa11a o T rem de L agos. . . . 215 

. ' (' ' 

' ,. 

r' 
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. . 

Junho - - 20· .. 1\-lv aí·ª- deelanmflo 
1? Almirantado Tribunal R:egio 218 

Julho 1 Decreto cr~andp hum Corpo fixo de Guarrnçôes 

Agosto 

OuLubro 

. . ' ... P.O .. .1\.l.g.ary~ ..... _. ..... . ; ...... . .... . .... , : 219 
27 Alvará aboli ndo as Superintendencias' .Jllls A,lfan

degas, e unindo-as· ás do Tabaco . ... · ... ·." .. : . 222 
30 Alvará arrwliando a Lei de 17 de Dezembro de 

1794 ácercà da Censura dos livros. . . . . . . . . . 22.5 
6 Alvará concederi~lo Q :füolo .do Conselho aos Con-
. · · . ·s~ih~l~-~~ .cio .A lmirantado que tiverein a Paten-
. . te c-le Ch,efe -de Esqua~ra; 'ou dahi para sifna . . 

.1.0 .. L~i . ;ipphc.ap_cl_q para "trbras de piedade o rendi
mento dos bens dos Jezu,itas, que havião sido 

. çlp;1çlps <Í .E.eal Mesa Censoria ............. . 
17 Alvará sobre direitos de fazendas da Asia, e Bal~ 

de;:tç.(i~s . .................. . · . . ... .... .... . 
30 Alvará d ec larando o de seis deste mez ácerca dos · 

Conselheiros d0 A lmiratltado . ......... ...... . 
5 Alvará: de R~gimehto das Sesmari'!s cio Brazil. . 

26 Decreto un indo o Hospicio elas 'Necessidades á-
Casa do .Espirito Santo dl~ Lisboa .... .- ..... . 

30 Decreto esLabelecenclo a esmola mensal de cento 
e vi11te mil réis para pam para os Presos de 
Lisboa . .. . . .. .... . ............... . . .... . . 

238 

239 

240 

242 
242 

252 

252 
No'fembro 20 Aviso pa ra se con11ultarefu reqúerimentos de Ne

tos de P roprieta rios Encf!.rtados, e em que se 
peça a merce dos mesmos O.tlicios . .. .. ' . .... 

24 Alvarcí. ampliando o de 12 de Junho de 1779 ácer-

I . . 

ca da · Adrüini stração do Terreiro .. ,' ........ . 
28 Decreto angn1en lando as pra~as da Guarniçil.o fi.:. 

xa do A lgarve . . .. . -. ..... ! . • . . .... . ....... 
D~zeml:;>ro 17 D~cr~t.o concedendo hurna clislincç~o honorífica ás 

. B and eiras dos Regimentos que forão auxiliar a 
Hespan ha .. .. ........................... . 

. ~-

17 Decreto para preferirem nos Postos a queestive
. rem a . caber os. Oiliciaes. ,. e Soldados do Exer-

cito auxi liar cl~ Hespanha,, ...... .. ....... . . 
17 Decreto c·oncedendo aos Officiaes e Saldados Ar

.ii_l h~iros. do Exercito auxiliar .de Hespanha hum 
clistmc ü vo honorifico .................. . .. . 

17 Decreto concedendo aos Officiaes e Soldados de 
.. outra .Arma . do mesmo Exercito hum diverso 

distinctivo honorifico ..... ' ................ . 

253 

252 

255 

255 

256• 

256 

256 
1,7 Decreto maNdando conservar o ·soldo · de vanta

. ge.m aos O.fficiaes de Granadeiros do mesmo 
Exercito , em quanto _ não pass~rem a' novos 

. :Pos.tos ... ,, ................... .... , . . . . . . . . 2 57 

Janeiro 

A 'N NO DE I79S 

7 Decreto ordenando . qu,e- os Creados e Officiaes 
·da Casa Real ., Offi.ciaes do Exercito , e Sold'a.-
dos usem de laço azul escuro, e escarlate.. 2M! 

B 

\ 

r 

é" 
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Janeiro 26 Aviso para que hum Desembargador despachado 
para o Senado continue a servir de Conserva-
d.or da Nação Franceza.... . . . . . . .. . . . . . . . . . ~53 

Fevereiro 24 ._Alvará regulando os assentos que na M~sa da 
Consciencia devião ter o Juiz Geral das Ordens, 
o Procurador G eral, e o Juiz dos Cavalleiros.. 259 

2!> Alvará creando a Real Biblioteca Publica de Lis-
boa ...... . .. · ............................ _ 259 

Março• 11 Alvad com o Regulamento para as novas Estra-
das; reforma de carros; contribuições, e cami-
nhos ao longo dellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Abril l Lei de novo Regul~mento para a Academia Real 
dos Guarda Marinhas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

4 Decreto craando hum novo Corpo pa'ra a guarni-
ção dos Castellos do Minho.... . . . . . . . . . . . . 275 

Maio 13 Lei creando hum Porto FrÇ1-flco na Junqueira.. 279 
20 Alvará in taurando, e ampliando alguns paragra

fos da Lei de 9 de Setembro de J 769 ácerca de 
ult'\mas vontades, cuja execução tinha sido sus-
pensa pelo Decreto de 7 de Julho de 1778 .... 2Bl 

20 Alvará derogando algumas clusulas da Lei do 1." ' 
ele Abril deste anno . .......... , . . . . . . . . . . Z83 

Junho lO Alvará ácerca da igualdade das tres Ordens Mi-
litares, e creando mais tres Gram-Cruzes na 
Ordem de Siiintiag·o, e tres na de A vis.... . . 284 

24 Decreto concedendo Carta de Conselho aos dois 
Vereadores mais velhos do Senado de Lisboa. . !,i 8 5 

J olho 6 Decreto determinando que a arrecadação das Si-
zas fique a cargo dos Ministros das Terras da 
Coroa sem embargo da Lei de 19 de Julho de 
1790......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

20 Decreto de perdão aos Desertores...... . . . . . . 286 
Agosto 1 Decreto creando novos Capitães de Cavallaria pa-

ra as Companhias dos Coroneis, e Tenentes 
Coroneis..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

l Decreto cr;eando novos Capitães de Infantaria, e 
Marinha para as Companhias dos Coroneis, Te
nentes Coroneis, e 1\'Iajores.............. . . 287 

1 Decr~to ordenando que nos Regimentos de lnfan-
tena hajão so dous Porta-Bandeiras, tirados da 
Classe dos Cadetes.... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 287 

1 Decreto augmentando as praças dos Regimentos 
na conformidade de Planos juntos ao-mesmo De-
C!,' to .......... ··~· ................. . ... . 288 

7 Decreto creando huma Legião de Tropas Ljgei-
ras 11a forma. do Phwo j.unto ........... '. . . . . 293 

7 Decreto regulando <?ts Corpos Auxiliares do E xer-
cito, denominando-os para o futuro Regimen-
tos de Milicias.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5 

Setembro 13 Decreto ampliando as disposiç.ões do Alvar.:( de 27 
de Julho de 179 5 áeerca das Snperintendencias 
das, Alfandegas ..... , .............. . ·... . . . . 29 7 

17 Decreto regulando a observancia da neutr~Jida-
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. de; ·Sobre ) a x·eçe'pção me· Ptesas ,; J.)oS portos do 

Outuhro 6 · b~·;~~.~ ;~~~d~~cl~ .s.edc~~~Ú;r~ ~.~~~·~~~ia·~~~t~ ~~ 

o 

;>, 

b 

· · R e laç.ão . J1 uns L~d;~~·s · t? ~ ~a 1~d~los~s ,_ deroga.ndo 
o Foro IVii.li ta r, ·e ,de Cems.e'rvát0~ias d'e .Nações 
Estrange i,ras para. este Caso ..... , . ... . ·~ .,' . .. . .. -

1 ResoluçàG fixando Q numero cl,os Officiaes da A,r .. 
maçlp. Rea l .... .......... . .. .. ~ . ...... . .. : · 

,. . l.l. Alvarêi i.ns.ta ur&nclQ o Pos>Lo de. BJ;ig-qdeiro .....• 
1.5 Ca rta Reg ia para o estabelecimen.toí da ,Pecima 

C., 

-· 

Eccles1a$li,ca·; ; .. ... · .. ~ . .......... . : . . ; ~ ... . •.. 
. ·.20 · Reselução para q_ile n{Ls ,l~rou.noções do Conselho 

do Alnt iran tado de Capitkto dé Ii'rll'gata ·para si1 

ma; SSJ a L tenda, só ao merecÍi"Q•e}!to, e não á an~ 
' . 'd I . · t.Jg u ~ a.c.e ...... .. . · .. . · .· . . · .· . .. . · .· . , . ............... -:-

Z3 .- Decreto isen,tand,o de'clireit G>s de importação a pol~ 
v~ora, salitre 1 e aurnas bra~1eas· até ao prime..iro 

· de N ov embr0 de t179 7 .... . .. · ; ...... ! · ••.. 
.24 Al;vará ablOli BdGl 0 privih;g-io <ile is~nçã9 de Siza de 
./. . . que .gQzu.v.itD os .Eccksias tico,s , e C a valleiros das 

O rdens Militares ...• ~ ... ,., .. ; ... : .. ~ : •... .. 
24 Decre to Gl rden an cl_o q-üe as, Ordens ,Militares pa· 

gue m Decima ·de seus bens.-, e Comn~endas . . 
2:4 Decreto orden ando que os Dooqtarios de Bens da 

Coroa p;;1gueJ11 o ·Quinló do rendimento desses 
bens .... . ' .......... ~ ....... . . . ... . ..... . . 

24 Decreto abolindo ou su spendendo todos os P rivi
l_egios ele ist?nção do Rec. ru tan) e-n L9 ... t . ••••. • 

z.s .Le~ clanclo. n o~'íi (oi'JJH .ao Consel ho do Almi ranta- · 
do., e creando huma Jun-l a de .r ,,a:Zí:' ll d a., da .Ma

., rinha, e novo Co.rpo de Engeiilbe~;ros Cons truc-
to res .. , .. · .. . ·. ~ .. ... .... . , .. .... ... · .. .... . 

26 .. AJvar~i .c.o.m o . R~g.imento para aJ1:1 nl a da Fazen-
da· Marinha ... ~ t •• • .•••••••• , • , • •• · , ' . -~, •• : • •. •••• 

26 'A lv a rá com o Regj~nen -L<Lp~u·a, b· Conselho do AI• 
. n~.irantaclG .... .. ·' · .-: . .. . ".: .. .... . ..... .... ..• ,. 

29 ., Decreto ma.iil.darulp ·abri r humEmpresLimo de dez 
. ' Milhões .de ·crút;.a_àôs . . . 1 . ~ • • ••••• •• • , • • , • • .'. •. , •••• ~ 

·. 30 D~creto fixando cada Regi·memto, d~ l nfant~ria em 

29B 

r '. 
299 · 

300 
30-0 

301 

302 

302· 

3o3 

304 

304 

305 

305 

313 

3~0 

327 

• · l;$6,(i)O praças, , di~idi<il@ ' em~ (i}.o us BÇl.talQ0es ..•. 
. Neve~nbro.'. 5 .Resolução para nas Pr_omoçõ€s da: .Armada ,lteal 

• • • 1 , se attender ·a;e>.s q~Ettiw~r~~n . ~stu;dos de l\1athe+ 

328 

;' I t ' . , . ,. 
....... .. .. n1a. tca · · · · · · · · · --· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~·· · ·~·· ......•... 328, 

{• 
i,; ._, 

<7 . D~cret@ c:l.E?clar'anào .de 29- de 0l;l~tu.brp áç~rca do 
Em.prestimo . ), ... :H." ••• ; • , • . '"!··· ... ..... .... ~2~ 

13 .. Decr.e.to . regulando .o .s.oldo ,e gra~lilação dos Se· 
~' 1 ' .. rJ eretaó<Ds ., e'. Pic.ador~s d0s, H.@gl.m~~ltos 1. . t~ti : '-' , . , , ~~9 

qri' 22 · Resoluçãd. r.mim!_lndQ·,a\ A.Ifch.i,tec.tl(l'ra' Naval..... .. 33o 
2·~ ,J Dee·1:eto jne.u m bi'lld@ o Caode da· ~g·a do municia· 

. .. . . rHen to :, elo -tExe.rcito .,~ ... ._ .. ,,"·:· .:.. .. . . . . . . . . . . . 33o · 
DezembDo .2 ,, Cà.rta\ Regi qác~·oé,a,daJJeJI~sm:'(l1 d@. Til!~se~çla Uni-

'' , .•.. v,érsidãde .de!Coiu]brnar.•:.'•' ;,r . I)~'" .... ; .... ·.... 331 
~ 1.:~esolu.ção para q.~~lli s·ejã.o c.ollíis ~~~Fqdps <,nor Oi!h : :a.L 

. ,.o f>if . c. 
. ..... 6 • • ~}' ...&' , f 
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~ 
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.:,nq :.0~iáes da Ar'rna-da Real, e venção soldo os que 
· · · · · - · . ·forem dE>spachados, ainda mesmo gue estejão 

.t,- •· .. t!.atlsentes· ................................ . 
Dezembr0.: 4~·)Decreto regu.lando a Mesa do Generóll em Chefe 

c~ •. ') • • e mais Officiaes Generaes do Exercito ...... . 
'·• ·6· · A v i so -á·cerca de se ter encarregado a Junta da 

-·:.~ c: · Casa do Infantadt> a cobranca da Deci.11Ja das 
· · · · · · · · · · CommeFHlas que -se achão n; administração da 
· · · - · ~ mestna Casa . ....... ~ .. , ................. . 

-i::-'~ Alva-rá fazendo privativ:.o do Conselho do Almiran
do· o -conhecer em ultima instancia da validade 
d-as Presas, e mais objectos conelativos .... 

·. 7 Alvará de R.egime11to ácerca das Prezas feitas por 
-. ... E1b'barcações de Guerra, e · Armadores Por lu-

' __ · ·guez-es .... ·· ....... ........ _' ..... · ......... , . 
• ·~. ·. :'17 •Decreto creanclo hum Major General pa.ra asReaes 

. Armadas., e dando-lhe RE>gimento .......... . 
')~ · • · · · lO · · :Uecre~o á eerca das Sesmarias do Brasil .... . 

· • r13 ;, Dec•:éto noniea·nd0 Inspector Geral (jle Transpor-
. l '-'"'' J: teS' do Exercito · ......................... . 

f '\ ·~ . ' 1:4 · -Resolnção r-egJianclo os !Estados Mai'ores das Em
~r. 1 · "I .lbar&ações de Gllter·ra segunolo as su-as lorações. 

Pf · . 1-1 ' . 

A .N J!N ;Q DE 1797. I 

Janeiro 2 Decreto dando novo Plano á Guarnição fixa do 

...... 
' . 

Algarve ................................. . 
5 Carta R€!gia nomeando o Intendente Geral da Po

licia do Exercito, Superintendente de Viveres. 
7 Alvará creando Juntas de Fazenda á. bordo das 

.Esquadras Reaes ......................... . 
7 Alvará de Regimef..lto da Arrecad~ção -da Fazen

da abordo das Embarcações d·a Armada Real. 
18 Decreto -e~·1:iRguindo o Otlicio de Correio l.VIór .. 

~~- 21 Regimento ·dos Taberneiras .... ............. . 
· - · · · · · 2 I Reg_imento dos Fórneiros .................. , .. 

I r·) ~ 2·1 RelgÍ'mento dos, Oleiros e dos que vendem Louça. 
" • • • • ~· 1 Decreto au thonsando a Relação para deferir aos 

: "'fl "'•""'•" · 1 '\pondemnados, que p.edem ser A lg,ózes· •...... 
.gs !' Edí~àl do Senado regl!l,Jando os panos de pala em 

· · L1sbea.· .......... ......... .... ; ; ............. . 
' , 1131; {j\~ 'aiFa:--conced'eni:lo ' o Titulo =do Có1isel1w = ao 

" · · · · · . . . -Relator. -do Conselho ((}e Gl!lena e J ustica do 
' < • h! > -· -• Alrn~fra'fltãtF0J.i· . 1. ' •• ~ . · .... . .. • •••• ·• : · • ••••• -: , ••••• 

l'evereiro · 22 Dedr.e·t.O e:x,;ting'uia'do •Íl · drenom~naÇão de Tenentes 
Jt . Gerteraes' da A:rrrlada Real, · subst1tuin'àro-lhe o 

. .r.u • ·. ' de- Vice Almirantes, e os que tinha<i'i esüa deno-
. · · · m inaoão tom a.rão a de :A hb i rah t'es ........... . 

23 ..Nlfár-á• P-rovidenciando; e promoveln:lo. o Ree111tita-
ment9 vo]un·t.a'rio J)àra o E:Sitilrcito . . .. · ..... . 

lO :Alvará oom a Creação e Regqlamervto do Papel 
Sellado ..... ' . ' ... . .... .. r • • . ' ••• I • •••••• ' 

·. 

Março 

334 

334 

334 

33á 

335 

340 
341 

342 

342 

344 

349 

350 

352 
366 
367 
368 
369 

~70 

371 

373 

374 

374 

376 
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Março ' 11 · pe~ret0 par a que na TheJação · se 
1 
,com n:,u~te em 

. . . . . ))egreüo a pena c e morte aos Reos ale 40 an-
;ut; ·h . _ annos de idade . ..... : .. . .... . ..... , .. . _ . .. : . 38·2 

'~ r ••. • ,1_3_- 4- lva_rê.t faci litand.o oErnp-restimo dos dez M3lhõe,s 
3-sl "' de cruzados , e ampliando-o <Í. quantia de 4oze J.Vb-
.! .. ~ t•i._:·" lhões... . ............ . .. . ............... 383 

. 1_6 A.lva_r(t . ~x~in_g~indo o Officio ele C?rre.io lVIúr.. 386 
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gencia do Reino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 

17 Decreto da Creação e Regulamento do lntend~n-
. te das Cavalharicas ................. . . . . ~ . . 568 

· 20 ,A viso para Beija-Mão por occasião de S. A. R. 
ter . tomado conta da R.egencia .do Reino •... , .. 570 

29 Edital &cerca da gratificação das Tripulações, 
que se def~dem do lnimig.o.. . . . . . . . . . . . . . . 570 

1 Ratificação dó Tratado de 14 de, Maio deste an-
. no com a Regencia de TripoJi,, . . c . . . . . . . . 571 



XVIII 1799 

AgostQ 5 Deereto demittindo do Real Servico a José de 
Seabra da Silva e ordenando-lhe q'ile sahisse da 
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Eu- A RAlNHAJ'facos~b~r aos qtié este Alvàrá de, ApprôvaçiÍ<?; ê 
'Confirmação virem : Que T~nqo respejto' ao qu~ me r~presenluu Simão 
de Olheeira da Costa Osorio; Fídalgo, da Min.ha Casa, moradt\r na Chia
.<~~ .d:1 Guar~a: é s.endo-,M.e _prese11te, o be~e~cio: que tem resultad.o d.a. 
:FaotiCa da ~eda, qne a sua custa fez eng1r, havendo-se dét"ermmado 
cotn despeza, e fadiga, a pl.at;~tar grande número de A morei r as. en~. hu
m a sua Quint.a' , tbamada tlá Lamê'Ja; situada r{âs rÍiargens do Rio M<Jn
dPgo, pr~curando com zelo o bem, d'a mesma cul~ura; e cr~ação dtDS bi
chos. de Seda, e· suas respectivas prti'dücções. Hei por b~m i·oborar com 
a Miriha Real Approvaçào, e Confirrn;içào o sobredito Estabeleclmtlnto; 
acordando-lhe as G11aças , e Liberdades de que gozãq os mais, que . bbti
Yeri'lo a 1\'linha Real t>rotec~ão; e em ulilidade d? rtiesm<;:> Estabelecimen
to t Hei outrosim por bem, que o sobredito SimãQ. de Oliveira da Costa 
Osorio possa com preferencia te uiar de Ar(endamEntodls Coutadas do Lu.:: 
gar da Hamalhosa, e a do Porco; . e que a renda de bruma ,não 1em ~i.:. . 
cedido de seis atédoze hlil rfils, ~ ad,à outra de ,quatro até seis inilrels; 
e nomear ao Juiz de- Fóra da ineslna Ciâade da Guard~ para seu Ccnset.:. 
vador, é Juiz Privativo, que conhecefi.f de tbdas as Causas, e dependeu" 
dás da. mesü~a Fál:hica, e de todas as ·pessoas-.; qiie nelia se einprPgarem 
ou sejào A uthores, ou Réos . . , . . , 

Este Alvará se cutnprirâ; corrio hei!e s~ coi:llem, setn dúvída, ou 
etnbátgo algum; .qnalqüer que elle sêja, e va lerá, c.ohw se fosse Carta 
passada pela Chancellaria, posto' que por ella não haJa de pas~àt , .f!! b seu 
·effeito haja. de dünlr mais de hum, e inu.itos annos ' · sem embargo das Or
d enações, quE' o contrarid t!ett>rminãb. Dal!lo no Palacio de Nossa Senho
i·a da AjLida em 8 de Janeiro de I79i. ::e Com a Assignátl:ua Ele Sua Ma,.. 

· ~e'stade, e á do Ministro• 

R~_(p'si; .ria ~ecreiarz;a : de Estado dos Negocl;?s dó, ]?e,1:~a 
élf! Lw .. J 1 1de Reg1sto da .RealJuntp do Comr:nercw, 
:4!J'·ú:uliura, Fahri(;b;s; ~ Na1egé(s;áq dekt.es Reinos;, 
e seus botninios afol. 148 vers., e Jrnpressó Avulso. 

A 

• 
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. Tendo Resoluto qu~ no Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança da 
.Cidade ue Lisboa e das .Relig.idsas. da 0roe.m de Santa 1Clara, se resta
beleça a ob~ervÇJ.ncia do ·. sell lnstitlilto e Pro6ssão, incorporando nelle as 
Religiosas que ainda existem do extincto Mosteiro de Santa Clara, e as 
~Eligio~ns do Mosteiro do Calvat·io com todos os seus Bens, Rendimen-

. tos ,- e Acções: E s.endo necessario que, a bem desta união haja hum 
Juiz Privativo para conhecer de todas as Dependencias dos ditos Mostei
ros e Administrar as Rendas d~lles., em modo .que depois da necessaria 
sus tentaç~0 ;' e da conservação dQ Culto Divino s-e.lhaja de adiantar, quan
to fur . po~s-ffel a reedificação necessaria, para o commodo de tudas as 

- -·sobreditã"s Religiosas; e o Desem penh.o das Dívidas passivas de cada hum 
dos dítus Mosteiros, dista·ibutivamente pelos bens respectivos , em quan
to não houve•· outra providencia: Sou Servida nomear ao Doutor J~1sé Ale
xaoure Cardozo Soeiro Desembargador " da Relação' e Casa do p • ., .. to Cu tn 

exercicio na da Supplicação para esta Administração; Cünced endo-lh e pa
ra o exercício della, toda a Jurisdicçiio necessaria; conhecendo ern R e-' 
]ação de todas as sopredil.as dependenc_ias, em h uma só J t"lstancia , com 
os Adjuntos que oCon~e Regedor 'lhe h~mear; E oreferido MinistroMe 
proporá flE'la ~ec"relaria de Estado dos Negocias da Fazenda os meicJS quP-, 
dt>püiS de ObServar l UdO? aCQar que SàO OS tnaÍS C01l?Ué80tes 30 SOb rP dÍ
tO tim. O mesmo Cunde Regedor da Casa da Supplicação o Lenha ass im 
·entendido e faça executa•< Pa l aci~ de Nbssa Seohot·a da Ajuda em 14 
de Jau€<iro de 179 J. = Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Regist.- no Li v. 20 da S'upplicação ·a foZ. llH vcrs. 

,, 

. ' Eu " A ~A JNH A Fà<(O saber aos qite este Alvará :Virem: . Que sendo 
a di sposi<;i'ío do Decreto de vi"nte e cinco de Agosto de mil set~centos se
tenta e nove, que reg~1lou o tempo do se-rviço dos Soldados das Minhas 
·T l'O pas, geral na sua applic-ação; e querendo Eu distinguir daqmi em 
d ia nte todos os MPus V assai los, que volu.ntariament~ abraçarem a profis-· 
sfio milit .ar, daquelles, que forem recrulados ' em.virtude da Lei: Sou Ser
v id a declarar em beneficio dos primeit·os; que estes s'ó te!'ão a obrigação 
dP servir pelo espa(;o de seis annas, ·findos os quaes, se.lhes diirão imrne~ 
diat.amente as s?as baixas; revogarid? nesta parte a disposição do ,referi
do De,creto, e ficando em tudo o ma-Is na sua J1erfei ta observancia. 

Pt'lo que: Maneio ao Can~elho de Guerra; ao General jpoto á M i-
nha Real Pessoa; aos Generaes -de Jnfadleria, Cavallaria, e A rtilh eria 
dó Mt>u Ext•rcilo; âos Jnsf)ectore.s Geraes d;:ls Tropas, e s«:>Os Commis
sarios; aos Governadores, e Com mandantes das Províncias deste Reino, 
e do Algance; Chefes d"' Heg'itTientos, e Thesonreil·os Geta~s das Minhas 
':C:ropa', o cumprfío, e guardem, pela parte que lhes toca , e , o fação 
cumpnr, e guardar por todas as n1ais pe~soas, a quem competir. Dado 
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no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda aos 14 de Janeiro de 179 I. ~ 
Com a Assignàtuta de Sua Magestade, e a do .Ministro. 

Regist. na Secret. de Est. dos Negoc. Estrdng~iros é da 
Guer:ra do Liv. de Registo de Cartas , !_,ets, Alva-" 
rás a fol. 8; e impr. na Impressão Regw. 

Á tténdendo á. Iieces~idade indispetisavel, que ha cle huma i~IJmediata 
inspe·cçã:o sobre a econo~ia. ; , provimentos; e regimen do Arsenal _Real 
do Meu Exercito; e con'fiando que a Junta dos Tres Estados satisfará a 
€sta importante incumben<:ia çom o zelo, e vigilancia. que costuma~ · Sou 
Servida encarregalla da refer~da inspecção; em qu_anto não Dou sobre es
ta mãteria mais amplas providencias; consultando-Me tudo, quanto achar 
prec~so para a boa ordem ~a administração, .propo_rçãq_f e ~co~omia dos 
provimentos, pela Secretaria de Estado dos Negocws l:!.;strarigetros, e da 
Guerrà. A niesma Junta dos Tres Estados o tenha assim entendido , é 
faça exécutat;. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a 14 de Janeiro de 
179 L = Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Impresso na 1mpressáo Regia. 
e 

*--· *<.<:»*~;!\: 

.Eu A .RAINHA Faço saber aos que este Alvará. virem Que sen_do 
Servida ampliar , e regular o Plano do .Senhor Rei Dom José, Meu Se
l)hor, . e Pai, qt.!e ~an.ta Gloria hàja, ; em. quanto Mandou exceptuar dà 
Jurisdicção da Real Mez:a da Commi.ssão Ge.t:al sobre o Exah1e e Censu
ra dos 'Livros as Aula~ de Grammapca, e de H~manidades do Collegiô 
das Artes, e Cidade de Coimbra: Hei . pcir bem qeclarar, que não só as 
~~feridas Aulas , mas as d~ todos os Primeiros Estt;!"dos da Comarca cle · 
Coimbra, sejão daqui ériJ diante da Inspecçãn; e' Provimento do Refor
m~·dor Reitm: . da Universidade ; ·que procederá a ~Iles cotn os "Exames, 
e Vot<?s dos Professores do Collegio; e com _os dCJs· L<:ntes das outras Fa. 
culdades , qüe lhe parecer ouvir sobre a Creação , e Cons~rvação tias, 
Caâeiras, que já houver, oü se pertender que baja no .Oistricto. E Or.; . 
deno, e· Quero que por este m~smo Alvará fique pértencetldo a Arreca
dação do Subsidio Litterarjo da dita Comarca de Coimbra á Ordem do 
fnesmo Reformador Reitoi:, e de seus Successores; para se empregar nos 
ditos Primeiro~ Ji~studos ; principal.m~,nte h<!s que ~ão estabelecer-se no 
tnesmo Collegto das Artes; que cederão ein beneficio, não s6 da Comar
ca, mas de todo o Reino; peJa utilidade que ahi pod.erão receb'er, apt>r
fe}çoando-se nas J?rimeiras 1;.-etras, os q~e vão_ a frequentar as ~cienc1as 
J\'laidr'es . seili os Preparalorios , qrie não podião ter nas suas N<HuraH-
dades. · · 

Pelo f]Ue'; Mando á Reai Mezà clà Com missão Gerai sobre o E.xa
il1e_, e Ceri~~ta do~ .Li.vros ; ~junta do Subsidio Litterario ; Reformador 
Reüor da Uiüversidade de Coimbra ; Seriado da Camara da dita Gida-

. 1 A 2 .. 
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de , e mais Corlsel'hoEt )· .. e a tonos· ds DéS'émbarg·adores , . Cottégedorcs, 
Provedores, Ouvid'ores-, JI31Z'es, Justiças, e rnars:f>essoás, a Cjtlem o CO-: 

11hec imento deste Meu Alvará pertenc~r , que o cumprão, guardem, e 
' facãO cu-mp'r'Í'r, e g·t'la'rdat' íaviolâ:Velhlente; n~o obstantes qua'esquer Leis, 
R;gimentos.,- Di·sposiçõ~s, Ordens, ou E'S'tilus, que sejão em contrario; 
porque todas, e todos Oerogo, como se d'ellà-s, e delles fizesse especial 
mencfío, para este effeito sómente; ficando aliás em seu vigor. E valerá 
comd Carta passada pela Chancell aria, posto que por ella nfío passe , e 
que o seu effe ilo haja de durar mais cle- hal'h ,. ou mui tos armos; sem em
bargo das Ordenat;ões , que o contrario deterrninão. E se registará nos 
Livros das sobrediLas Real Meza da Commissão Geral sobre o Exame e 
Censora dos Litrro-s, e jtii'Ita dd 8u.O·sidio LiUetal'io; e ertr 1odús os Lu
gares O'l'lde se C{)s}urnão tegistaft• 'sirr.tiJhántes Alv-arás: Rém'étlendo~se o 
Original para o Meu Real A rehivo da Torte dO· Tombo. Dado rio Pala
cio de Nossa Senhor' a da Ajuda err; · 17 cle Jáneiro de l'i-91. ::::::::. Com a 
Assignatura de Sua Magestade, é a .dó· Ministro. 

Régist. na Secre~aria dé 'f!Jstãtld dbs Negocias do Reino 
no Lz·v. a·. o dm Carttts, Alvarás, e Patentes à fol. 
44 , e imE.t· na · Offtcina de A.ntónio Rodrigues Ga-
lhardo, < ' 

*' "!? * LO'>llf--* 

Para obviar a algumas dúvidas, quê poss'iio occorre.r na· observanci~ do 
Real D ecreto de 12 de Janeiro de 1754, manda Sua Magestade decla
rar a Vm. ce ; que nelle não devem ser comprehendidos os Oiliciaes Milita
res ·, que possi,lindo propriedaÇes de Officios Civfs, satisfação ao cumpri-. 
meoio del lcs p01' meio de 8erventuarios , tnRs sitn os que pessoálmente 
se rvi rem os mestbos Offic:llbs, pela manifesta incompatibilidade , que ha. 
de ucm exercer as obrig'a<(Ões de hum, e de outro emprego : não sendo 
ig uf!lrttente da Sua Real Intenção, que tlquen'l privados dos seus Soldos 
os O.fficiaes reformflc)os, que s~ achàreiü ern igt1aes circumstancias, por
qu e estes são ínteiratnentê excepluados dà San~Ção db ·dito Decreto : ·o 
que participo a Vm,Qe tmra sua intelligencia. . . 

Deos guarde a V m.ce Palacio de Salvatetra de Magos a 29 de J a
neiro d<:> 1791. =Luiz PirHo deSouza. = SenhorThesoureiroGeraldas 
Tropas das Províncias do Norte e Parlido do Porto .. 

Regist. na Thesour. Geral .a foZ. 127 vers. 

Áttenden?o 'ao que o Supplicarlté rep-tesenta-; -e mÚros justo~, e parti-. 
cularPs mot ivos, que Me são pl''esentes; e attendendlo a que nenhuma re
gra de Cha~cel l ar.ia rnan~a , . que se pague D~zit:na d~~ Sentenças profe
ridas em J u1zo de Commrssão, quando estJt fm cohcedida a beneficio de 
Litigantes , que não deviào paga-la no seu Juizo proprio , e ordinario: 
Hei por bem televar ao 8upplicanfle da Dizi1na·; ói·de.z;rando, que dàs Sen-
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tenças ·contrà eUe 'proferid-as ElO Juiz(!) da Commigstlo, senão lance. verba. 
O Cons-elho da.Faz€nda o tenha assim ententdido, e lhe Fl:'lande passar Q~ 
Despach0s neoessarios.. ,Salv•aterra de Magos e;m 3 de Fevereiro de 1791, 
:t:::~:: Oom a Rubrí~a de1 S.ua·.Ma·g€stade.. . · 

.Reyist. !Jf!b :Cohs€lho da Fazenda no Liv. 4. • dos Decre-
t&s {J, f(J}l.• 98. I ~ ' I f 

' ' 

Ass~nto da_ Ca~a da Supp~ica{.Q.o ~e 15 de .Fe?ereir_o de 1_791. 
• • r • I \' 

Áos 15 de fi"eveteir<r .de ·1791 e Ilbstrissimo e Excellentissimo Senhor, 
Cund·e de Pombeúo ; Rêgedor·da Jus~iça, convocaNdo .a MP_za Gral'lde 

1da. Casa da Sup~lica_~ão os Des·embarg:adores dos Aggravos abaixo assig..o 
na dos, lbes participou, que -sando pt•esente a St~a Mag·estade, que Deo's 
guarde, a variedade, com qu~ se havião decidido algumas qoes1.ões oc.:a 
cot'l·entes sobre a intellige11cia· dos P.rivilegios. concedidos á Nação Bri-+ 
tannica, e ás mais, a -que el!es sé tein c~mmunicado, princiralmente' a 
respeí to da _.:.._ ObserfJancia das lndutia's 'lJoncedidas aos devedores Portu~ 
guezes, = Prefet'enoia do Privileqio do Foro em etmcurso com alguns Pri
'llilegiadfJs Nacionaes, =± e da Gumprehensáo das Causas de Força Nova~ 
-e ~e qu._qesquer outràs possessor-ias, e sutnmaria,s no dito P~im~le,qio do Fo.a 
ro; a lVle~tna Senhora procurando conservar, quanto possl\•el he, a A u ... 
thoridade, e Respeito ào Prin1~t-iro .. Tribunal dd. Justiçá ~ e aos Magistt·à
dos, que nelle julgão: Fora servida Ordenar, que nesta Meza se fixas-. 
sem por Assento as Regras, que se devem observar invat·iavelmrnte na 
d t> ci:di.o· das referidas questões. E delibera.ndo os ditos Ministros com to-... 
da a circumspec~ã@ sobre os bem ooúhecidos Prit?cipios da Jurispruden7 
cia Púb1ica, e P.arliculat deste l{.eino ~ combinados com os Artigos dos 
'fl'at~dos c~lebrados com as ditas-NáÇÕes , -se assentou de comri1um a.o 
pardo: • 

Q.·uanto ás Inducias : 

Que os Commerciantes l.i:str~ngeíros ! posto que não fossem abri"' 
gados , na confol'midade dos seus respectivos Tratados , á observancia 
das Iuducias, e Moratorias concedidas por m.era graça, ainda que sem .. 
pre com justa causa, aos devedor'es qualificados nos' termos da Ord. Liv. 
3. Tit .. 37.; devião com tudo obsé rvar exactamente as que se concedião; 
sPg undo o Di re'ito, por acordo da llHlior -parte dos crédores nos termos da 
Ord. Li v. 4. Ti t. 74. §. 3., que não foi comprehendida no Alvará de 14 
de Mlu«o de l78Q, pois nelle sómente se legislou sobre as remissões, ou 
rebate's; sf'ndo esta 'a Jurisprudéncia de 1.CJdas as Nações, q.ue nós Tra-
tados se não revegou. · 1 • 

. ' 

{luanto r/i Preferénr;ià do Privilegia do :·P(:)tO em concurrencia ·corn outrO$:· 

Que o Privilegio do Foro, cdncedido á Nação Britannica pelo Fo .. 
ra1 , n 4tH' se rpfere a Ord. Liv. I. Tit. b2. ~· 9. , e que se alterou a 
respeit0 do Juiz, competenaia. dos recursés-;- 0 T~rmo das dteman;das pe~ 

' I 

• 
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I ' lo Art. 7 ,dó T1·atado · de 1654, e depois se çomrnunicou ás oMtras Na·-
ções Allíadas, precede geral , e in,dis,tinctamente a to.d0s os Prívilegios 
N acioQaes , .post.o ' que inco,rporados 'nas Ordenações ~, e concedidos por 
quaesquer titulas em contemplação das Pessoas , ou das .Causas , c0mo 
se declarou pe'l~s- Alvarás de 16 de Setembro de 1665, e 7 de Abril de 
{ Tr8 5, e _pelos Deçretos de 12 de .NQv·emhro ,de _;l698 . , e ·5. de Fevereiro 
de 1699 : Confirmando esta geral, e indistincta Preferencia a unica ex
cepção, que a ella se faz das causas Fiscaes nos ditos Alvarás:. bem en
tendido , que esta mesma unica excepção se não entenderá a favor das 
Acções parliculayes, e pessoaes .d9s Particulares , a que aliás competi
rem os Privilegios Fiscaes, como já se declarou a respeito dos Privilegia-
dos do Tabaco pelo Assento de 8 de Abril de 1634. , 

Qud_nto .fin~lmente á compr~hensfl; das ca,usas de Força Nova: 

Que havend·o-se concedido o ml.esmo Privi.IP-g·io do Foro par,a tonàs -
as causas indistinctamente, não havia tazão al•gl)'tna pa,ra que nos casos 
da competencia "do referido Privile,gio ficassem ex'cluidos delle as cau ~as 
de Força Nova, e quaesquer outras~ summarias ··, como já se tinha decla
rado pelo Assento de H de Março ·de ' H82, . · 

E porque estas Hegras não 'si\,o ,, nem podião ser novamente esta
belecidas por e~~e Assen·to r, mas! inteiramente se <;leduzem dos Authen ... 
t.icos Monumentos , qu~ f.icão ' referidos, .. e a que se· deve a mais exacté,l. 
observancia; he consl:!quente, que a requerimento das partes se reduzão 
á conformidade das ditas Regi·~s todos o~ Despachos; e Senten~as, qne· ,. 
contra ellas se acharem proferidas e·mJ causas pendentes. 

E . para que as mesmas Regras se obs~rvem . invariavelmente. pa~ · 
ra o futUI'o, mand0u o dito Senhor Conde .Regedor formar este Assen~ 
to, e o assignou com os Ministros ., que nelle votá..rão. = Conde R.ege-· 
dor. = Saller. = Torres. = Botto. = .DoutOL' Carvalho. = .Sarmento. 
= Pina Manigue. = Go'dinho. = Mello Brayner. = Menezes. · Fa
jardo. = Gama e Freitas. = Correa. ~ B0rges. = Ganhado. = .Ri
beiro Godinbo. =Ribeiro de ~emas. ::::::i Doutor Veiga. = Faria.= Mou
zinho. ::;= Velho da Costa. = Litna. ' Mattos. = 

E tt·asladado 0 di.to Assento , o · co~feri com o proprio original, 
qne se acha no referido Livro ; a que me rep01·to, e delle passei a pre
sPnte em Lisboa a 23 ·de Fevereiro 1791. Luiz André do Couto, Guar-· 
da Mór da Helação) o fiz ·ElSGrever, e ~ssignei. = Lwiz André do Couto. 

I I 
I 

Impresso na Impressão Reg~·a. 

T encla" inforriiaqã<? de q'üe nas ExecuçÕes das Dividas . pret~rítas telii os 
Ministros CommissaJ'ios trabalhado com tanto zelo, e act,ividade; que se 
.achào pela maiot· parte concluídas de maneira que nãô podem já ser ob
jecto de occupa((ão de tantos 'e-onú? até. agora:· Hei .por bem; que acbàn
do-se os Juizes Commissarios pela Promoção a outl'Os Lugares isemptos 
·d.a Commissão , que daqui em diante , e em qmlD•to Eu não nwndar o 
contrario , não haja mais do que 1mm Jujz Relator , e hum Fiscal das 
E~ecuçc3es clas .J?·ividas preteri-tas; .e Nomeio .para . J.uiz ~Doutor José An-
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tonio d; Oliveira Úamasio ,; e para Fiscal o Doutor José Ignacio de Men~ 
d~mça , que · expedirão as Causas como até ao presente , co~n o~ Juízes 
que o Regedor nomear. O Conde Regedor da Casa dà SupP.hcaçao o te· ~ 
nha as11im entendido e faça executar . . Salva terra de Magos em, 28 de Fe
vereiro de 1791. (1) . Com a .E_{ubríca de Sua· ·Magesta~e. 

' 
Na Suppli<;açáo no Li v. competente ; e nos lUanuscritos 

de J. d'Abreu Bacellar. 

Para Pedro de Melio Brayner • 

. Sua Magestade Manda declarar ·a v. s.a' depois de lh.e ser presente ~ 
sua informação sobre o requer"imento de José Martiniano de Almeida; 
que o_s rendi~entos da Capella instiluida por Anfonio GaJ·vão Ozorio no 
Mosteiro do Salvador de Evora lhe pertencem desde o di~ dâ data da 
Mercê ; e que assim se. deve entender g'eralmeilte a respeito de quaes-~ 
quer Administradores , contando-se-lhes os ren.dimentos das_ Capellas da 
Coroa , que obtiverem , desde o dia da data das · Mercês dellas. Deos 
guarde , a V. s.a Salvaterra ,de Magos em 1 de Março de 1791. ~José 
de Seabra da Silva. · 

r 

Na;Secret. dos Negocíos ao Reína no Liv. 22 dos Avi ... 
sos a fol. 1 o 1 , segundo se encontra nos Manuscritos 
de J. d'Abreu Bacellar. 

·--·- · li!<C'>*-' -* 

Sou Servida eNtinguit o Officio .de .1'hesoute1ro Gerâ·i dd donsu1ado, da 
entrada e sahida. da ·casa dà India ; e ctear em lugar delle ' provisi'bna}:.. 
mente , em quanto r;tão in'ãndat o ·contrario o Officio d~ Recebedor ·· dos 
DiL·eitos desta Repartição com a naturezà de trie!lnal; e amoviveJ, ain
da antes de findo o trie-nnio; e nesta conforinid~de Hei por bem nomear 
Recebedór , e para servir por tempo · de tres annos COl'fl o ordenado de 
qaatroceptos e oitenta mil reiiS em cada hum ., a José Ma'rtins do Altô., 
pela boa informaÇão ·' que tenho da sua inteliigencia do tempo que tt>m 
servido de Fiel do Thesoureiro.' O Conselho da Fázenda o· tenha assim 
entendido _, e o faça executar com os Despachos n~ce~sarios. Sal ~atem1 · 
d~ Magos em 8 de .Março de 1791. = Com a Ruhnca de Sua Mage-s ... 
ta de. 

Regist. no Conselho da Fazenda no Liv~ 4,ó dos Decre:~. 
tos, afol. ll2 ,vers. . , 

(l) Vid. o Alvará de ~6 de Março de 178f>. 
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Francisco Roberto da Silva Ferrão, Chanceller da Relação e Casa do 
Porto: Eu a RAINHA Vos envio muito saudar. Sou Servida em bene
ficio do breve expediente da J !JStiç~; que os.,Contra.bandos apprehendidos 
pelo Dr. Francisco de Almada e Mendonça, Corregedqr e Provedor des
sa Comarca, e Desembargador dessa Relação, e os Processos dos ditos 
Contrabandos pos eJle formados, sejão por elle propostos, e sentenciados 
em Relação, com o~ Adjuntos, que vós lhe nomeardes; ficando a seu car
go a remessa dos mesmos Contrabandos para esta Corte, e deposito, que 
lhes he destinado: Em quanto aos tresdob.ros, que lhes forem julgados, 
deverá remetter ao Cofre da Junta do CommE'rcio a importancia , que 
TE-star, dE-pois de satisfeitas as partes dos denunciantes , e Officiaes de 
Justiça: O que me pareceo participal"-Vos, para que assim o façais exe
cutar. Escrita em Salvaterra de Magos · em 10 de Março de 1791. = 
RAINHA. " 

Impr. na Impressão Reg1·a. 

Ey A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que tendo 
considerado, que a Cidade do Pórto pela sua numerosa Povoação, e pe
Jas muitas Causas, e Dependencias Forenses exige que o Juiz das Cíveis 
seja hum Bacharel mais graduado, e benemérito, ou P?la experiencia de 
outros Lugares; Ol! distiocto por considerações, e respeitos pessoaes, que 
o façfio digno de hum Lugar tão consideravel: Hei. por bem, que daqui 
em diante o Luo-ar de Juiz d~ Fóra do Civel da Cidade do Porto tenha ' ;:, 

a Gruduaçào rle Correição Ordinaria, para haver de ser provído sómen-
te naquelles Bachareis, que tiverem as qualidades necessarias para S@-

.rem a e-lle providos. • I. · . , . · 

Pelo que: Mándo á Meza do Desembar·ga do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario ; Regedor da Casa da Supplicat(ão; Conselhos de 
Guer-ra, da Minha Real Fazenda e do Ultramar; Governador da ReJa-

. ' 
çilo, e Casa do Porto; ou quem seu Lugar servir; e a todos os Desem-
bargadores, Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, e mais Of
ficiaes, a quem o conhecimento deste .Alvará pertença, o cumprão , e 
guardem, como nelle se contém sem dúvida, ou embargo algum, qual
quer que E>He se:ja. E ao Doutor 'José Ricalde Per.eira, de Cast~o, do Meu 
Çonselbo, Desembargador do Paço, e Chanceller MOL· · do Rem?, Orde
.no, que o faça publicar na Chancellaria, passaL· por ella, e reg1star nos 
Livros, a que tocar: E se guardará o Original deste no Meu Real Ar
chivo da Tqrre doTombo. Dado em ~alvaterra deMagos em ll deMar
ço de 1791. = Com a Assignatura de Sua Mag•estade, e a do Ministro. 

~ 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Liv. 8.e. das Cartas, Alvarás, e Patentes~ e Impr. 
na Impressão Re'gia. 
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' 

EU A RAINHA. Faço sahe~ aos que este Alvará virem: Qu~ tendo 
~ntendido o estado de mina, em q.ue se achão as Estradas Pú~hcas do 
Reino, ainda a mais principal dellas, que communica esta Capital com 
a Cidade"do Porte), tão consideravel pe}a sua Situação, População, Com~ 
mercio, e Riqueza. O que considerado juntamente com a utilidade dos 
Póvos, por o·11de passào as Estradas, faz mais necessario o auxilio promp
to da Minha Real Providencia; pois que pela ruína dellas não podem os 
habitantes Lavradores· transportar os Frutos dos seús trabalhos, nem por 
falta 

1
de Exportação, e Consumo adiantar a sua Agricul.tur~. Resol~i.n:~àn~ 

dar proceder ás Obras da Construcçâo das .Estrq.das prmcJpaes, dmg1das 
á cómmorla , e util Mrnrnunicação interna deste Reino; Ordenando que 
ellas ~e fosse_m gradualmente ·construindo pelo, Methodo , RP-gulamento, 
e Plano, qu.e Tenho determinado, segundo a variedade odos Terrenos, 
por onde ellas devem passar; e segundo, as utilidades, que promettem as 
differentes siLLtações dellas. E_ porque não he praticavel o pl'Oceder-se ao 
mesmo tempo á Construcção de todas as que Tenho ·Resolu·to mandarfa: 
zer: Sou ·Servida, que em primeit·o lugar se condu~ a Estrada, que va1 
desta Capital para a dita Cidade do Porto, 'dirigindo-se por Lei ria, e 
Coimbra. E pot· quànto Sou Informada tambem, que as Obras do Enca
lJarnento, do Rio. Mondego, determinadas des-de o principio c}este Seculo, 
e quasi desde esse tempo desamparadas, faze'm pelas ruínas dos ultimos 
annos da mais ,urgente necessidade o. proceder a ellas com promptitlão, 
e actividade, .antes da total ruina dos Campos de Coimbra, ~ da . Nave
gaçào do Rio Mondeg0, que está quasi impraticav,el eQl alguns Mezes do 
anno. Ordeno a este respeito o seguinte. 

I. Que das Consignações destinadas para a Ponte· de Coimbra , Rio 
Mondego, Cal~adas, e -tambern das Consignadas para as Obras da Bar· 
ta .da Cidade de Aveiro, se faça hum a ·só Massa commua, que se empr,e· 
gue logo, e antes de tmdo na Construc·ção das " Estradas desta ·Gapit.al, 
até á Cidade do Por.to, H as Obras clo Encanamento do di to Rio Moncle
go, e nos reparos das Pontes, sobre os Rios Voga, ·e Marnel; pro,ceden
do-se ás averiguações..-necessarias para adiantar, e melhorar a Navegação 
do dito Rio· Voga. , · · 

I I. Que concluídas que sejão estas Obras, se então parecer pratica .. 
. vel, nec.essarro, ou .util ,, se a'pplicarão não só as ditas· Consighações, mas' 
tall\bem as outras abaixo declaradas, ás outras Obras, a que esta vão des .. 
tinadas, ou ás que . parecerem _mais uteis, e dà maiqr ~atísfação aos Pó-
vds. ' · 

III. Hei por bem f~zer Mercê em beneficio da. Causa Pia, e Pública 
das di tas Üqras, ,de é;~ppliçar o. dobro das Cizas das Comarcas dP Sa.n ... 
tarem, de V~iria, .de Alcobaça, cle Coimbra , de A veiro , e do Porto, 

_ !Y..ll4i se despenderem nas ditas Estradas, que por ellas transitão, e nas 
outras Obras; e isto não só pelo tempo, que c;lecorrer até o complemen~ 
to; .mas ,tambem para se ajuntarem cõm as outras Consignações, até ef
fectlvam~nte se pagarem as Sómmas, que Tenho mandado se adiantem 
pelo Cofre do Deposito·, q u-e·-para estes fins se guard·a no Era rio Regio . 

. I 
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Quanto ás Estradas. 

IV. Tendo mandado por cli-ff.erentes Ordens, encarregadas ao Cqnde 
de Valladnres proceder aos reparos, e alinhamentos da Estrada , desde 
a Póvoa, até Leiria: tendo-se debaixo da sua direcção trabalhado , até 
ao fim da Serra de Rio Maior, eom m.aiór progresso do que podia espe
I·ar-se dos mei-os, e facuJ·dades, qme tem na su:a Repartição : Ordeno, 

· que alétn cJe oHlras Obras da ma1iC>r importaneia, .de qae agora o mando 
encarregar, promova- (j)p•JiiOft~lnamente o· colílil.[ill·emeFlto (õ)1a Estrada até · á 
dita Serra de Rio l.VJaior, para que eHa se sohclte, e uniforme com_aque 
do_ (Wo Lugar -em diante,, até á €ida.de do Porto , mando construir de: 
batXC? das Regras, Methodo, e PJano geral, que tenho approvado, e vai 
.a pôr-se em p>ll'átiea. E por qu1r1ntó1 assim as novas Obras~ comG a Pem_te 
no Rio de Saca vem, e a pedei~ã0 da dita Estrada, poderão ser superio
res aos meios, gu.e o Co nele tem na sua Repar-tição, Tenho resoluto au
xiliallo com as r~ecessarias addições, para ql!le tu.do se conclua felizmen
te, pondo em exercicio o .seu distineto zelo, e actividacl.e. 

V. Ordeno, que se proceda ao alinhamel'Jto d-esde o fim da-Serra de 
Rio Maim, até á Cidade do Porto., examinando-se, e ratificando-se o que 
já h.a; primeiro até Leiri~; e fazendo-se dahi até Coimbra, e desta aLé 
á Cidade do P0rto. 

V I. Este alinhamento se deverá fazer eom conhecimento do-Terreno, 
para que se pratique com commodidade, ulihdade, economia , e com 
esta cu.nsideração se .formarelill Cartas Typog-raficas, pelas quaes conste 
a diff.erença d.<t nova, a an liga direcção. 

Vfi. Formada qualquer Carta Typogt·afica do Teueno delineado, e 
sendo ella acompaobada eom as informaçêles, e fundamentos do novo nli
nhamrnto, a deverá remetter o .Magistrado Saperintendente Geral á Se
cretaria d'e Estado dos Negocias do Reino, para ser approvada como pa
recPr, ou absolutamente, ou eom as alterações, que for Servi·da Ordenar, 
emendando o alinh.am€'nto, devendo por fim executar-se a Carta que vol
tar, assignada pelo Mini-stro, e Secretario de Estado da Repartição. 

VIII . Ordeno, que a .dita Estrada geral seja construída na l.argura 
de quarenta palmos livres, além do Terreno que devem occupar os Mtl
ros 9 ou Socalcos, e os Fossos dos latllos neeessarios para a sua seguran ... 
ça, e dur•çffo. · . 

IX: O:·~.eno, que o Methodo da Construc.ç\lo seja o mesmo, que com 
notona utilidade se principiuu a executa1· na Estrada de Guimarães pa-
ra o Porto. ·· 

X. Orde.no '·que Ao aliahamento se prewr.ão as linhas rectas, ,que in-
. curtPm os Camwhos algumas curvas, qne ou fa-éilitP-m a Construcção, 
ou salvem Fazendas corasidPravt:is, o~ fação comnwçlidade aos Viandan
tes, e Transportes, pela abondancia da Agua, que faltaria na outra di
recção, ou ,rwlo bem commum -dos ditos VianOI.antes; e dos Mot·ado!'es de 
algumas Povoações, em -se ap>roveitarem n•a dire,cção curva. 

XI. E por quan.to, he · de Justiça, e neoess;nia Provideneia, que ago
ra mesmo no tempo da Ccmstrucção destas Estradtás haja lembrança da 
sua Conservaç~i.o, Ordeno, que o Superintemdente Geral na occasiao do 
alinhamento, aponte os Lug·:ues, em qu·e se hão de estabelecer Barreiras, 
nas quaes os que transitarem, devet:àrCJ contribui L· com as módicas porções, 
qne .se arbitrarem, e que dcwerão empregar-se. nos repí.lros 7 e conserva
cão ·das triesmas Estradas. 
, XÚ. Em beneficio da mesma Conservação das .Estradas' , Tenho Qr-
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denado o Módelo· pára as ródas·· dos ·Carros ·, e que'·depois de eslabPieci4 • 

das as Barreiras, se arbitre com differença a Imposição sobre os Carrus? 
que. transitarem ,N de' ?lane·ha que . pa~':lem ' lrla~s. ' ,os que c?ust~rvar .... ,~ o • 
ant1go Modelo, • t<~.'o rUinoso, e ·preJUdicJal: E~o~~Pr~Jd~,. que esta ho--. 
videncia se. estenda' a todas as. novas· Estradas Ja prmc'I)Jadas , P que 
mandar ao di·an'te ·construir em todo o Reino, debaixo das .Kegras já pra- · 
ticadas em··Guimarães, . e ·que Ma-ndo praticar; 

Quanto ao. Superintendente · Geral das Estradas. 

~XIII. 'P or DecrEI'to· de ·onze d~ Março do prPsPnte anno, Fui Servid·~ 
crear por Com missão, hum Superintender) te Geral para estas Estradas: 
E Mando, que todos os Magisti·aclos, Juizes.; e Jus~i~as das Cornarcas 
de ·Santarem , de -Leiria, de, Alcobaqa , de Coimbra , de A veii'O ,- do· . 
Porto, e outras circumvisinhas; cumprão todas as Qrdens, que por e lle· · 
lhes forem dirigidas, a bem da sua Cumrnissão, ainda que seja o expedt~ 
dás por 'Cartas particul'ar~s por elle aflsignadas , sem fôrma" judicial , e · 
Forense, que nt-sta in~umbeucia póde dispt'lisaT-se. " . 

XI V;· O Superintendente, poderá ta.mbem po,r Com missão ffemporal 
nomear Escrivão, Meirinho, e Officiaes de Justiça, que lhe parecf'rem, 
necessarios; e removellos a seu arbítrio, sem qup, nem h uns, nem uu tros, 
póssão · pertender ·pelas. nomeações ; que tem direito ·cunio Officia.es ·corrr · 
Carta, . ' l 

xv: Pertence ·ao SúpE'iinte'ndente ' o ZPlar' e auxi'liar a t>Xêcução ae·s-
te AlvC:rá ; formar Processos Verbaes sobre ·as Adjudicações dos Tene~ 
nós, que se ·t omarem para ·as Estradas , intervindo. Louvadus dt hutna 1 
e outra pa1•te; .e sentenciando pot' fim v·erbalmente ·a Adjudicação; sem 
outro apparato de fundamentos, que não sPja o breve, e conciso Despéi.~ 
cho, da fórma seguinte :::: Tantas Va·ras de Terra de FF , avaliadas f>rn 
tanto; se -pagaràq· a seus Donos , e se appropri·arão para a · Es.trada · Pú ... 
bl'ica ~ no .Sitio de tal. = . 

XVI. Nesta Sentença, ou Despacho de Adjudicação, será ·Juiz R e .. 
}ator, o Superintendente; e seus Adjuntos, dois Juizes de Vara branca,. 
quaes f'ile par·a. :e~te efi'E>i to 'aVisar , ou Sf'jão Corrl"gedores, Provedores, 
ou Juizes d e Fóra; preferindu . por commodidade es mais visiohos. , · 

XVII. Tambem pertence ao s ·uperintE>ndcnte ·o (·onferir colíl us 'En..
gerrheiros nomeados os different«:>s r<Hn'os da saa f'ornmissão, confu~me à 
ei'Je · lh'e parecer necessario ' otr util. Antes do Engenheiro proceder ao 
al~inhamen,~o, ~ 'a!:ltes de o desenhal·· na Carta 'fypografica 1 deverá p~o
pollo ao Supermteilcfent-e: -;--cüm os f\Jndamentos , que tem pa.ra asslm · 
obrar. No caso de não haver conformidade; Mdllzinào-se a esçmt.o-as _ _ra
zões de humà; ·e -oú-tra' parte; dará Conta o ~ ~uperinteudente · p-ela dita 
SPc.rE->Iaria de Estado, para . se decidir. . 

XVIJI . Terá o·;~u'perinterrélénte cuidado em fazer b'ordãr ·as Êstradas 
et~m as Arvores proprias ·do Tt'rreno, plantando-as na distancia ;' qu'e ·lhe 
·parf'cer, assim· a .respeito da ·Es-trada , cQmO d'e humas a oul'ras, Igual• 
m e nte terá cuidado em notar os Si'tios, etn que s~ja necessario; ou cótn~ 
nl'odn, construir Casas,. e·m bene'ficie dos Via1lchtntes;< 

XIX. Posto q,ue· o alinHa-mento Síi m·àrtde ' f:.:tzer 'dês de ·á Set' rà do ·Rio 
Ma~or, até & Çitiadf'' do Pot·~o, não •deve o SUperintendérité' começ,at•; e 
])rosf'guir successi-vamente , e ·sE'm interpolaõão ·estas -Obras i mâs déve 
trabalhar com preferf'nda naquelles ~i tios~ e'·Terrenos ·; qUe ~c -tt}âlilwn- . 
te' são ·mpnos praticaveis l como· he por ·ex·emplo" tudo ' o quE! decorre -des
de a diLa Serra, aLé junto a Algibal'rota, p~ecedendo com tudo para as~ 

B 2 

C> 



12 I79I 

~im se eXe·cutar , Infcrrmação do Superíntendente ., e Resolu~ão dà Se:.. 
cre ta1-ia de Estado. 
~X. Format·á @ Superintendente: os Re~u·Iam·entos de Po-Jici<a ,- Eco

nomia, e Ad-ministração dos differentes 1.!'amos dtaf Sl!l'a Comm'is-sãc:i"•, par-a· 
cru·e a despeza da Fa·zenda , o methodo ,- Je ordem · dos · t:rahalhos ,• ser-vi.: 
90, e tran q tJÍ !li ?~d~ dos Trabalhadores· ,- concorrâ? felizm~nt~ pa:ra o pro-· 
gresso destas utdtssHnas Obras. Formad.os' que sejã<:i os d1tos Re·g.ula-nren
tos, os remetterá á Secretaria de Estado, para serem revistos,. e appro
vndos, e poderem depois de· ass ignad-os· pe-lo<Mi<nistrtl',· ·é ·Secretario de 
Estado da Repartição, ter a d-evida execução. 
1 XXI. Das Folhas de despeza , assignad'Bs• peto Superintendenfé·, se 
for.mar·á no fiim de cada mez hum 1Vlappa, q:ue. o mesmo Superint·end·fnte 
deverá remetter á Secretaria de Estado·; e dê1 seils em seis M ezes :forrna·l 
rá outro Mappa de Semestre, que tambem deverá remetter, dando Oow
ta Q.fo que tiver occorrido, e do estado das ObooS', para se · fazer comhil 
nação com os Mappas de cada Mez, e se cala'tl~tar pelo a·dia•ntamento .ào' 
que estiver fei.to, co~n o que falta'r Ji><i>& .fazer ,. se1 deve1, eu .(.lão·- haver: 
alte ração em alguma parte desta· Commissã~ · 

XXH. l)orque da promptidãa dos j>ag.amen-tos de ·. tudo o necessario 
para estas Obras depende essencialm~nte o p11og·re'Sso dellérs : Ordeno ·, 
qtte ·do Deposito, que se guro.t:da no Erar:io Re·~io ·, s'e' extrahão, e remet
tão as .p(i)rções, que gradua}men~e· forem necessarias ·, . se~l'l~ndo-se o : me
thodo seguinte. 

XKIII. O Ministro 1 e Secretario de Estado dos Negocias d'o R eino, 
.logo que for informado da necessida-de da de&peza, , ou· pel·as Propostas:, 
que se ).b,e devem fazer para emprego. de! Mateniaes ; ]fnslbrumeni.os , .. ~ 
quat-sq uer outras cois&s, para se empregarem nas: Obras, ·ou pelos Map• 
pa·s das Folhas de Ordenados, e Salarios, avislft'á em Meu Nome ao Pre• 
si:deAte .do Real Erario' , par.a- que este por su,-rs Pmrta•rias mande enlre
·gar do Gof.rie ti@ IJE>posilo· as pollções; , q1a:e s.e apontal'em, guarclando se 
nelle os ditos .Avisos, para servirem de Titulo,- e depois ser. conferirem 
-co·m os mais Documentos da despeza. 

Quanto ao Encanamento do Rio M()'Yidego. 
. . 

XX IV. Ordene , que em benefi·cio da NaV'egaçãoJ ,. desd'e a· Fós,. do 
Rio Mondego , alé á Cidade d:e Coirnbt·a ; . e em beneficio· da. AgricUrltu'
ra dos Campos situados , desde as v.isjnhancas da. Ci'C!.I:ade , até junto á 
Villa da .Figqeira, se, proceda. log@l áis Obra•s; do Bn·camtamento do mes_mo 
Hio, seguindo-se o Pr.oject0 1 e M:éth0do;,.- que M•.edoiJ·)Difes.eiB·te , , com~ o 
Mappa .do L41eeo de Riq, ne es;tado ae.tual, n~ta.<d'o . c0m, a aova d;irecção; 
:fJ·ue de·vtwá haver, .subsc..ripta pelo MiaistrO;, e- Sec.natario de Estado dos 
Negocias do Reino. . 

;x~v.. Er» bet,Je-fi~i9 d·~ N~_;Vegaqão; Orden@., que pana cima . did~on
·te de C~i rpbra: fie prati.quem nas; I:ns0a.s,, eMaugens., 10s66vt.es ·, eObnaJS? 
. ('1ue fl}areo~rem .a·o Professo1· Rydraulico, que Tenho Nomead0., para , di
·tigi,r o E.no&n!}mento, 

XXVI. Com o .pare.cer po 1Uºsmo Pr0f.essG>{: , se: <;:om.ponão ,as p~q1le-
1nas Obras ,. ~ue llJHimamentJ~ .~~rfizerão- n.oSJ bórd.os1 da,,mesma• Pon.te. , e 
.çl qs quaes no· estaçlo em qúe ficá:rào ·n.ão .ha necess~d:ndlet , nem .se seg:ta~ 
uti!-idad~, al'_ltes ab lilsos, e d~ª01:dens contra a- l?ol.J.'ta. 
X~VH. f~rçt baixQ qa Ponte ~ev.erá trabalhar:-se- co~ J~.referen.ci-a~ t'lla 

:v.Glt& , 49-s ,Nió,s , Q,U ,Ajoo~g:UF, Qnde q Rio lar:gra11do ha, mu~to~ apnos . o an-

/ 
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tigo AI ve·ó ' qü.er se eucâniirr-hava: á Jari·al, . Sél fez·:o· nnvo-, que 'Mando' seft 
siga' e S'0'l•ide: . n ' . • "' . - ' ' • ,, ' 

X·XV!lfl. Ji)aveta• tra~al}}-1ar~se' p~a . dtrec~ao . do ·Prefessor em JUntar-a 
~gua• , que p·or ldfi,fft:n·enitres GanaesRse a:cha1 derramada pelo•Campcr da 'Rê'J'~ 
quei~adá, arrtrilíl:tn.do· nmitas. 'F~r.'ras' , . e"' embãra~?and·ó a N avega<tão~ · 
XXI~. Qttaésquer_, lnsôas.-, €amálbõ·es ',·ou Mooxõt>s , que· obsitareln~ 

ao Bncanamento ·,, sel"'âo c0rt:adas ,' ' e de81ti't1i"'das ,, ou em ·parte ·, ou ·'etn · to':..i : 
db como · f011 n!:Jce-sséfrio ,. seln-se co·nsiderâ"r· oóm pensaçâo aos1Possuidorés t; ; 

}~ll>r-que r se nã~ d-eve a&S· liSlu'rpadores ,do Alveí) ~dõ Rio ., qu-e c~m ' usurpa~ · 
ç&·es tem oausado1 ta:ntb' danmo - ~Na:vegação ·, e aé>s legítirrr0s~ 1Senh'or'é~f' 
das Terras dos Campos contiguos. 

X-X"X:. A,CfsJ i3eníhore-sr porém. das ·Terr-as:, p0r o·nde pá"ssar o ·novo· ali· 
nhalfllelirto • d0;-Rief:, . se~ deverá: compêr ' o·prejtr.iw ., . que experiméntarem pe~ · 
lw oe<iup~;m, aval1an"do:.se as<'17erras, e dando· Conta o Su·p-erÍ'Il'tet-Jdeh..: 
te, p3Jra se ordem·r. o modo cta mesma .com pensa~ào , ou eln · Dinheíro ~ -
ou· em Terras equivalentes. · , 
x~~I. No) mesmo Sitio das.l\'lós' oridte •O Río . . rõm'peq, pàra: fàzer ·O ·DO• 

VO' Ai".reo, que" Mand:O seguir, se deverão fázer de -ht.H:n, e ·out.l'o lado os · 
Gór.iest,. e.CDbra-s:, q•ue parecerem necessarias, e uiéis •para -facilitar, e 
:furti:ficar; m EJ?canramento do seu principio. -

:X:XXId. t>ev·erá.t. :fi.xar-s'e' o .Alveo natu.r.al do-·Riolda lai'gúra ''de quá
:Re:nta• e> cinco,, ou ·cincoenta. Var.is , . ommo .. reso!ver- o P-rofessbr, s (> g-uran- i 
do-se a'O mes-m0· ~empo as Margens . com· Estaeas ; Facbinas ·, A'rvores ,, e · 
ArhustQS\ CmJJ.tinuando a d:irecção do Rio -na linha mais, reêta ,, q-l!le .for • 
CQmpa•tivel C!om ar naimre.z.a· da:> Corrente:; - e com a utili'dade dos Catílpos·; • 
até _o Cotovelo,, que o Rio fa.z· defronte: da Gta.nja, fi·car·á -·né pPUI~h ·nte ar-i 
bi~rw· do' l?mfessor Hjr-clil'-aulice, ou tira-r:já este.•Cotovelo, OU·-' reset·var-, es
na Obra FJara. depmis., v<emio-s:e q.ue ella- faz" prej u ~zó·- consiàéra vel -ao, En~ 

· canamBnto 
XXX~H. DeJ~6'is · d-a·.Granja· cheg~ndó ~o. Enca-namento defronte- da.Vil-1 

la de· Monte .... Mór· para evitar. a gral!lde· volta, qu•e ·o · Rió·,faz · contra·'o de-·· 
cliv:e· n~tura:l3, que tem em J.inha. m-ais · recta.:, . e :q'ue em· vão se tem'tpet'-· 
tend1ida enrhara:<(a:r. com M·arachõ€s , , e· ·Obras·; despendiosas ·: ·Ordeno; que; 
se. a:bra. novo: Al·veo , . que. dirigind0-se ., o-u .pelo Nascente-, ou --pele- Poen:.o · 
te do Monte· da Ei·reira-, v~ busc.a·r· o Rio · pela "Va1la de . Fója ·, ou •-Màior~ 
e~ , m.m. por outra"· pilF.le fronteira. a Reveles; · 
~X;bV. Corr-endm de Re:veles., até o Penedo de ·L'ares, pelo. A1veo· 

actuaL,. de~erá· ahi . em~ tares abrir-se. nov"O Aheo· , que vá encontrá r '; e 
me.J;let-se- outr!'l-· v.e~ no.· antigo entre Villa· Ver.de, e"-a -Monaceira. 

XXXV. Tanto neste . Sitio de Lares:·, cwmo nb .acima d-i'Lo de· Mon·te•. 
Mó r,,. oFrdB; se a-qTem· nov·0.s . Alveos<, deverão fãzer-se no· antigo ·-, Mara· 
chões, e 'fapumoesJ, que e.mbarâcem.· a -di-vjsã'o das -A1guas-, e. pr0mov.ão. 
a. no:v.a· direcçilo•. · . 

XXXV I~ f>eeidi -l}.do;-se ·,. que·· a· largur.a do A•lveo .. até. o :hugar. onde • 
s~be. a ~a.r6·: ,., ~evl€Tá> ser m·iffe r.ente · da ,q ue;1 14e ·firça.; s·tJperior; o. Professor : 
liydr·at..:\!Ic.C'l; arbt,ir.ará. a )ap.gu.ra que ·,se -lbe .deYe daA' ·; para., que .por eJla . se' 
reg8Je. a alDm.shlHl' do no:vo Ahee~, e c0m Est.aeadas ., e ·Obr.as ·competen- , 
t 'es , se· I~ HÚ t.eJ o antig:.o • 

./ ~X~V;JL. As <desp.ezas• des,f:.as . Obras • d~ve.rii:o s-ahir,; da.- M€1:ssa . gerah 
.a:cima nGtada, 1!1Ue , 'EenHo· Orden.aci.o .. se for.m:e das . diffe,·.elil.teá Gon.tribu.i-~ 
~ões. , 8$•ftabekeidas; para: J~onte, <i:;alça•das· , e .Ri0 M:ondt>gp, para. a .. Ba.r ... ~ 
ra de Av.eiro r,. e das que Hei. por· b.em~ jw-ntar-lhe. por es.te klv0'áq _ fazen,. ; 
dºi~- t(\;mhem conta .cQ.JJl...as".Contri:ooiqôes:, ~u.aha: .. pa,ra. os•Ma.rachõ:eS;aQ 
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Norte, e ·sul do Mondego; que to·das com os Juizes, ou Provedorps, e 
mais Officiaes ficào sujeitas ao Superintendente, em beneficio das Obras. 

XXXVII I. Tendo-se advertido, que as Aguas do Ribeiro que vem 
dos Fornos, e pela Valia da Jaria entravào no antigo Alvtlo do Monde
go; depuis de este desamparado, e entulhado, rompêrão livremente para os 
Campos de São Fagundo, Lavarrabos, e Quimbres: Ordeno, que em 
beneticio dos Campos, e da Navegação praticavel em alguns Mezes do 
anno, se encanem asditas Aguas daValla daJaria, com dia·ecção á Vai-· 
la de An~ào, e que nesta se fação todas as Obras, e reparos, ·que pa
recerem necessarias, e ·uteis até desaguarem no Mondego, junto a Mon
te-Mór. 

XXXIX. E por quanto a dita Contribuição para as ditas Calçadas, 
Ponte, e Rio, he a mais pl'Opria para se applicfir ás Obras: Ordeno·, que 
com preferencia se despendão do Cofre, que se guarda na mesma Cida
de, as som mas que nelle houver proporcionalmente, assim corno até ago
ra se praticava restrictamente em pequenas, e mal consideradas Obras. 

XL. Para se proceder ·porém ás sobreditás despezas, deverá antes ·o 
Superintendente conferir com o Professor Hydraulico, e propôr pela Se
cretaria de Estado dos Negocias do Reino as Sommas, que entenda De
cessarias extrahir para Materiaes, Instrumentos, e mais coisas necessa
rias, para entrar nos dilferentes trabalhos desta Commissão; e propondo 
juntamente neste principio hum orçamento do que poderão in1portar ·as 
despezas das Folhas dos primeiros dois Mezes, para com este conhecimen
to se lhe darem as Ordens pela mesma Secretaria de Estado dos Nego
cios do Reino, para se extrahirem do Cofre essas Sommas. Bem enten
dido, que no . fim de cada Mez, e no fim de cada Semestre h a de remet-· 
ter os Mappas na fórma do que fica regulado a respeito das Estradas. Fi
cando-se por fim entendendo , que todos os Mappas, Folhas, e Titolos 
de dcspeza deverao na conclusão rever-se no Erario Regia, donde sabem 
as Summas, qne hão de despender-se, e donde para ·este etTeito · se de
vem considerar sahidas <IS existentes nos Cofres ·de Coimbra, Aveiro, e 
outros Contribuentes: Ordenando-o assim para Regulamento, e OrdPtn 
destas operações, e para constar pelo resultado das Semmas, que se con
sumirem, além das provenientes das ditas Centribuições, por deverem 
esias ·continuar até o pagamento do Erario, ou de ·quem direito for. 

XLT. Pela Secretaria de Estado dos Negocias do Reino se expedirão 
as Ordens, e Despachos , que na execução deste se fizerão necessarias 
para remover os embaraços, que occorrerem; corno tambern para regulnr 
os Emolumentos, e Ajudas de Custo aos Mag·istrados, Engenheiros, Of-
ficiaes, e Pes·soas, empregadas nesta Com missão. . · 

,Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço;· Conselho da ' 
Fazenda, e Real Erario; Regedor da CMa da SuppJicação; Governador 
(la Kela~ão, e Casa do Porto, ou quem seu l..ugar Servir ; Ministros, 
Ofliciaes 1 e mais · Pessoàs destes Reinos, que cumprã'o, e guardem, e 
Ía <;ào -inte~rarnente eumprir, e guardar este Meu Alvará como neJJ'e · se 
contém, sem embargo de quaesquer outras Leis·, ou Disposições, que 8e , 
opponbão ao conteúdo nelle, as quaes Hei por derogadas para este eB'ei
to sómente, ficando afiás em seu vigor . . E Mando ao Doutor José Rica!- · 
de Pereira de Ca·stro , do M'eu Co.nselho; Desembargador do Paço, e 
Chanceller Mór de Reino, o faça publicar na Chancellaria, registando-se 
nos Livros a que· tocar ,. remetteodo-se Exemplares aos Lugares; onde · 
@P costurnão enviai', e manrlando-ée o Orig;nal para o Real A rchivo da. 
Torre do Tombo. Dado-no ·Palacio de· Nossa Senhora ·da A,juda, em 2? 
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de Março de 179-I. = Com a Assignatura de ~ua Magestade, e a do 
Ministro. 

Regi-st. na Secretaria de Estado dos· Negocias do Rúno 
no Liu. 8. 0 : das Car~as , Alvarás , e Patentes , c 
irnpr. na Officina de Antrmio Rodrigues Galhardo. 

Par Decreto de vinte e oito de Abril· de mil setecentos e noven lá. Fui 
Servida Crear seis Lugares de Primei11os Cirurgiões da Minha A rmad~ 
Real com a graduação cle sPgundos Tenentes, vencendo em terra o So~
do de oito mil reis por mez; e andando emharcados vinte e quatro m1l 
reis por mez, e a Meza dos Commandantes. E attendendo á ueces ida
de que ha de que os ditos Cirurgiões, em quanto se acl1ão em .terra, as .. 
sistão aos Doentes do Hospital da Marinha: Her por ben1, que em lu~a r 
dos ditos oito mil reis, elles venção em terra doze .rb il réis, com obriga
ção de hirem sempre dois dos ditos Cirurgi6es por seu turno curar os Doen~ 
tes do dito Hospital. O Conselho de G~erra q teuha assim entendido, e 
e faça executar. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 29 de ManjO 
de 1791. = · Com a Rubríca de Sua Magestade. · 

• 
Impr. na Offiána de Antom'o Rodrigues Galhardo . 

·Havendo-se determinado pelo Capitulo cincoenta e cinco do 'Rt>g1men.o 
to, que no anno de mil quio.hentos e dt:>zesPÍ~ fui dado aos V édort>s dl\ . 
Fazenda, e por outras Resoluções a elle roster·ióres , que os Escrivães 
ôa Fazenda possão ter aquelles Escrivães, que lhe forem necessarios, 

. para o que cumprir a seus Offieios; se-ndo elles filhos de bons homens, 
e fieis, de bom saber, e taes dispm,}içõers, para· <')-Ue nos taes Cargos sai
hão bem servir; e que tendo · ~s .m:ris ·cir.cumstancias, e A pprovações or
denadas no mesmo Capitulo do referido Regimento; se hajão de fazer be'
neméri~os do Real Serviço, e digAos da confiança pública! E achando-se 
outrosim determinado a favor dos Praticantes da Au1a· do Commercio, 
pelos Paragrafos dez e onze' da Carta ~e Lei de tritJfà de Agosto de mil 
setecentos e setenta; que as ~erveAtias de todos· os Officios de A dminis• 
tração, e Arrecadaç.ão da Minha Real Fazenda, que houvessem de ser 
providas, só o fossem nos referidos Aulista's apptovados: Querendo Eu 
conciliar estas Providentes Determinações, e que hajào deter oseu cum
priuo effeito nas Repartições; que constituem o Conselho da Fazenda·; 
conservando aos Escrivães della as Nomeaçõ~>s, de qne tem goza do, mas 
de hum modo mais ulil ao Meu Real Serviço., e que se <1j1Jslé á obser
vancia da referida CaL·ta de Lei , em quanto com ella f., r compatível: 
Sou Servida Ordenar, que os Escrivães da Fazenda, do dia dn da la d~:~s
te Real Decreto em diante , proponbão para os Lugares, que va~arern 
nas suas respPctivas Repartições, aque lla~ Pessoas, que ell'es E>scnlherem 
dentre os Ofi'1eiâes do Meu RPal. Erario ·, e .se · acharem nas gradua<fões 
de segundos, ou terceiros Escriturarias; ou pelo menos sejào Amanuen-

o 
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êes, ou _ Prati_cantê$ ilo-'Número', por hâver já nelles 1 po'r effeito das sna-s 
a pprovaçóes, e "da prática adquirida no manejó de Negocias da 1\l~nba _ 
ReaL.Fazenda, tod(,) o :t:unqamento -para se esperar que sejào muito uteis 
nas J).epartições, . para que fore!fl nomeados: Tendo-se entendido , que · 
pelo qqe acima Tenho Ordenado, _não he da Minha 'Real Intenção, que 
fiquem se·m effeito as Expectativas dos que tem já Mercês Minhas para 
entrarem nos primeiros Lugares que vagarem, por se deverem cumprir 
sem ernbargo algum: E que ,.similhanteme.n,te se tenha entendido , que 
deverão subir gradualmente aos Lugares, que lhes tocarem por accesso, 
aquelles Officiaes, que já se achão ·servindo nas suas respectivas Repar
tições, sendo elles babeis , ·e -havendõ 'dado a conhecer , o seu prestimo, 
e Jidelidade: E Ordeno outrosim, que para as Serventias de -todos os 
Officios, que ao diante vagarem nas Casas de Aldministração, e Arreca
dação subidternas do Conselho da l Fazenda ~e não admittãó requerimen
tos de outras Pessoas, que não sejão as contempladas nos di tos Parag-ra
ÍQS_' dez e .onze da acima referida Carta de Lei, pãra que·assim hajão de 
cessar os graves inconve-nientes, que a Minha: Real Fazenda. tem expe• 
:rimentado,. e venhão as sobreditas Serventias a ser provídas em Pessoas, 
gue aj un.tem a probidade, e ,boa índole, os coqhecimentos da sciencia do 
cálculo, e a prática da Escrituração, e arrumação de Papeis na sua de
yida ordem, -e b~m entendida collocaqão. O Conselho da Fazenda o te
nha assim entendido, e faça exec.utar nest() .. conformidade. Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda em o 1." de Abril de 1791. =Com a Rubríca 
de Sua Magestade. 

Impresso avulsó. 
I 

Por quanto Fui Set·vida estabelecer ' por Alvará de quinze de Dezem 4 

bro de mil setecentos e noventa o -número fixo , e determinado de Otii
ciaes Generaes effectivos, que de.verão com pôr o Meu Exercito em tem
po de paz, segundo a ordem das suas dilferentes Graduações, e não sen
do rneno~ importante p~ra manter o verdadeiro esp.irito da sobredita Re
gulaç~o de prescrever as regras ,, ql!le se deverão 0bservar pava o futuro 
pns dtversas promoções dos mesmos Póstos: Põr tanto, ampliando a dis
posição do refe1·iclo Alvará, Sou Servida declarar, e estabelecer ao dito 
respeito o seguinte. 

Que o ac_cesso gradual a ql'lalque'f Posto, cemprehendido ná~ tres. 
Ç~asses de OffiCJaes Generaes , ficará unicamente pertencendo a Minha 
Real Escolha, e Arbítrio, na maneira que Eu julgar mais conforme ao 
bem do Meu Serviço ,- sem que o mero titulo de antiguidade possa con
~~:>gu)r direito ao provfmento dos Póstos effectivos , ou para se entender 
p~:· la refp~·ícla (~ausa preterição algurpa legitima: Sendo aliás a mesma an-
1ignidade muito digna da Minha Real A ttenção , assim para as gradua
ções, e reformas, que For Servida conceder em similhantes Póstos, co
l110 para as mais graças, e· mercês, com que Costumo premiar os dilata
dos serviços: O Conselho de Guerra o tenha · assim entendido. Palacio de 
Nossa $enhora da Ajuda a 28 de Abril dé )791. ·= ·Com a Rubríca de 
Sua lVIagestade. · 
. Impr. na Officina de Antonio Rodrigues Galh~rdo. 

I ' 

\ 
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f ara os Generaes das Pmvincias, e Reino do Algarve. 

Consultand~ o' Conselho de Guerra a Sua Mages~ade em nove de ~aio 
do corrente anno a ordem, e Utilidade do Serviço, sobre se os Offic1ael:f 
Graduàdos devem , ou não preferir no mando dos seus respectivos Cór
pos aos Ofliciaes mais antigos , que com .elles concorrerem no mesmo 
Posto do seu exerci cio, como actualmente o pertendem todos os Sargen
tos Móres Gmduados em concorrencia com os Capitães mais antigos; nos 
Córpos em que acontece have.r vacancia no Posto de Major: Fui a mes.J 
ma Senhora Servida resolver em vinte e tres do referido mez ele Maio, 
que, • 'recahindo geralmente qualquer Governo , ou Com mando naquelle 
Oflicial que tem maior Patente , deve supprir a falta de Sargento Mór 
effectivo o Graduado neste Posto, ainda que o seu actual exercício seja 
de Capitão, e hajão outros C!ipitães mais antigos; declarando, que Psla 
Determinação deve servir de regra para todos os Officiaes de igual f'X

erc~cio , concorNndo com aquelJe que se achar graduad0. cúm Patente 
mawr. . 

O que participo a Vossa Excellencia para ter noticia do rf'feri,Jo, 
e o fazep observar, communicando-o aos Ghl'.fes dos Rt>gtntentos da Cor
te, e Província, e fazendo registar este meu A viso ua SPcrf' ta ri,a do Go· 
verno das Armas , para a todo o tempo constar o que Sua M~1ges1ade 
determina sobre este assumpto. Deos guarde a Vossa Exct-llPncia , Sec 
cretaria de Guerra em 6 de Agosto de 1791. = Francisco Xavier Tel
les de Mello. 

Impr. na Officina de Antonio Rodrigues Gnihardo. 
I 

Eu A R.AlNHA Faço saber aos qne este Alvará ,virem: Que haven
do--Me representado Francisco Arltonio da Cunha e Uzeda, Prc,prietarió . 
encartado do Officio de Corretor, e Provedor dos Seg·uros da Práça des
ta Ciaade, que achando-se sem filhos , e impossibilitado pelas suas tnO" 
]estias de servir o mesmo Officio , se. propunha a renunciallo debai xo de 
certas co~dições, e pensões, que se lhe offerecião, com as . quaes não só 
se desonerava das Execuções, e dívidas, em que se acháv à empenhado; 
e a que não podia supprir a terça .. parte do rendiinento, que percebia do 
Serventuario ; mas assegutavão , em quan.to vivo fosse , a sua decente 
sustentação, e pela sua morte a de sua mulher. , e cunhada : Pedindo
Me, que .Eu houvesse por bem conceder-lhe a graça parJl. podet· fazer a 
sobredita renúncia. E tendo em consideração~ que o Offiêio de Corretor i 
e Provedol' dos Seguros he de summa impottáncia, e de pGblica utilid!la 
de, e que da aptidão , intelligencia , e .probidade da pessóa l]UP. o set·
vir, d~pende · a boa ordem, credito t e reputação da Casa d'os St>gu ros, 
tão utd, como necessaria ao Commfircio , e Navegaçno das Eraças des
tes Reinos , e seus Dominios ~ sendo por isso este Officio da classe da-

C , 
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quelles, que requerem sciencia, e in~ustria propria, e pesso:1l , pata ser 
considerado , e regulado nas mesmas circumstancias , e disposições do 

· Titu lo quarto da Carta de Lei de vinte e dois de Dezembro de m il sete
cen tos sesseota e hum, que estabeleceo, e declarou a natureza dos Of
ficios da Minha Real Fazenda: Tendo outrosim em consideração a idad.e 
avao~ada do SuppHcante, e o estadp ~.a sua saÇJde , que não o habilitao 
para servil· hum tão importante Officio , de que lhe fc1lta a prática ha 
tantos annos, e que pm· isso o constitue nos termos de Eu provêr· em dHJ
blico bene.ficio, ~)o da -que elie o .não ,p~jsse ,' ,o~ r,e.p1J;gJla.sE.'#: ij)rro\"ende~ 
a todos estes respeitos, Sou ·Servida 1'!ie de~la.rar., e or!il~.a:t.· o ~guinte. 

Primo: Declaro, e Or~enp, ..que o Dffi,eio .de Corr~t0r, ~ Pro.ve 
dG>L' do~ Seguros, que vaga1r, ~ 9.ue .E~ fq_;r Serv~má p>ro,vêr da~ ui e101 cJi
~nte , tenhil a na.turez~ de rn.~ra ~rVllD_~ia amp~iv,eJ ;1 Meu Qea'l Arbi- . 
t.rio , e qu,e a P.roprjedad.e .de~,t~ , Officio ,fj,que· dta da~ des1te em diant.e, 
~ para sempr.e unida, e in.corporada na )ur,is·c#c.!(ão, re Jns.p.ec!Ção ,pri,va
tiva da Minha B.eaJ Jynt~ do CQ~nmerroio, . A~t:~~euJt.ura, ·Fabric-as, e Na• 
yegG~ção desJ.es lteirws, e ('.eus Dpm,iniq$; ,pa-r!ll p8JI9 .$~.u ExpedieMe me 
serem pon.sult.aclas fl~ Pe.ss9as · , .qd,l#3 j,ulgar i·oais h:abcJs para o servjr, e 
Eu nornear a que for ;QJaÍI? do ..lVI~?.il,l ij.e{ll 4grMo, a quaJ 0 ficará s.ervim
do por Provimento ann.ual do mesmo Tó:br.wal, ~ro quanto bem o mere
cer, e Eu não mandar o coo~r~rjo. · 

,:,·ecundà: Que o Provípo ,n.o sobr~liLito Ofl]cjo ·vence.rá na fórma da 
Lei duas terças partes do seu rendimento, e os pr-óes, e precalços, que 
direitamerile lhe competir; ficat~.do porém a s~u · ca1'go todas as d:espezas 
ge Provi1.nentp , Ordenad?~ de Escrit!-1rMios , Liw:os , e todas as m .a i.s 
gue resp~itarem !lQ seu .E~pe<;lient~, e que fi outra terç,a parte entre no 
Çofre da J1ea l Juut.a , ~q .CornrpercjQ, para ~qpprir as suas despezas, o 
QUe assim se cqmprirá em todos os m.ez.es , ppresentande-se huma conta 
legal, ÇJUe verifiqqe o qg~S!IJO rendimento. 

Tertio: Que em quanto não Sou Servida dar hum RPgulamento 
proprio, e partícula~; péira o sobredilo Oilleio, é governo da Casa dos Se- ' 
guros : Hei -por .bem de excitar a observancia de todas as Leis , Regi
melltos, e Sentenças, promulgadas , e profeddas a favor do mesmo Of
ficiu ;, e Quero que todas se cumprão , ~ guardem , como nellas se con
tém • E pelo que respeita ao governo da Casa , legalidade, e obse1·van
cia dos Contratos, fórma de procef?sar, ·e decidi!· as dúvidas, que sobre 
ell.e.s occorrerem : Hei outrosim por bem de anthQrizar os vinte e quatro 
Artig·os, que formár~o a regulação do restabelecimento da mesma Casa, · 
approv ados pela Resolução de quinze de Julho de · mil setecentos cincoen~ 
ta e oito, toma~a em,Cqnsulta da antiga Junta do ConHnercio, para que 
tenhão a sua inteira, e devida ~xecu~ão, e cum,prirnento' não obstante 
quaesquer Leis , Rfi!s0luções , e Práticas em contrario, que todas Hei 
por derogadas para esle effeito sómente , por <0\Sl'!Íill cr peJü• a boa fé, e 
segurança destes Contraflçs, e Çausa pública do ÜMnmeroio. 

Quarto: Que ·pelo q1,1e respei ta a Arrecada,ção d0s Premias, e re
partição delles pelos. Interes~ados: Mando, que ~e C@fiJÜnue o mepwdo, 
e ordem de Livros , e Escrituração, que actua.hnente se acha estabele
cida na . ~lesma_ Casá ; e que para a gua rda , e segurança das quantias 
d os PremJOs h~Ja hn m Cofre de tres cba.ves, repartidas pelo Provedor, e 
.Escrivão, e a, tl;rceira por hum dos Segm·adotes, .que estes entre si ele
gl·rem, pa.ra. junlamente assistir ás Conferencias dos balanços, e repar~ 
tj çõ(~S , que se devem fazer no fim de todos O:ll mezes , ficando os. sobre
di los Clavicula.rios cumulativamente, e in sohd_um (espansaveis ás Partes 
interessadas. · 
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Quinto: Que posto a Minha Real Fazenda não se r.onsidere obri
gada a alguma satisfação pela extinção dos Officios providos por Mercê, 
e muiLo ' mais depois das Disposições da Lei Fundamental do Regio Era
rio e da oulra Lei de vinte e dois de Novembro de mil setP·centos e se-' ' . tenta; com tudo contemplando sempre a Minha Real Clernenc1a os Pro-
prielarios que os possuem com legitimo titulo, defirindo á Representação ' 
de Francisco Antonio da Cunha e Uzeda, e ás circumstancias, que nel
le con~orrem: Hei por bem, e por graça de atlendello, e recompensallo 
na fórma seguinLe. 
. Mando , que a Real Junta do Comrnercio , Agricultura, Fabri-
cas, e Navegação destes Reinos , e seus Dornioios, pelo- Cofre do ren- , 

. dimento appllcado para as suas despezas, satisfaça a iwportancia da Exe-
coçiJ_o, que lhe fazem os Herde iros de Gui lherme de s~usa Rubim, pela. 
Correição do Civel da Corte , Escrivão José Theodoro de Noronha Fei
ta!; e assim mais entregue ao mesmo Francisco Antonio da Cunha eU~ 
zeda a quanlia de hum conto de ~eis por huma vez sóm ente ; e para a. 
sua sustentação, em quanto vivo for, se lhe contribua c m qualrocer,tos 
e oitenta mil reis em cada hum anno , pagos a seu arbi'trio por mezes, 
ou quarteis: Que por seu fallecimenio haja de perceber sua mulher Do .. 
na Antonia Joaquina de Uzeda duzentos mil reis de pe.nsào abnual, pa~ 
gos na mesma conformidade; e por morte de ambos, fique vencendo sua 
cunhada Dona Anna J oaquina huma pensão em ·cada anuo de sessenta 
mil reis; e para o supprimento destes donativos, e pensões, Applico a 
terça parte do rendimento deste Officio , que Tenho mandado entrar no 
mesmo Cofre. · 

Pelo que : Mando á Meza ,do Desembargo do Paço ; Presidente 
do. Meu Real Erario ; Regedor da Casa da Supplicação ; Con·selhos da 
Mmha Real F_azenda, e do Ultramar; Real Junta do'Commercio, Agri• 
cultura, Fabncas , e Navegação destes Reinos , e seus Domínios, e a 
todos .os Tribunaes, e lugares, aonde pertencer o conhecimento, e exe ... 
cução deste Alvará, o cumprão, guardem, e fação cumprir, e guardar 
tão ioviolavelm ente , como nelle se contém , sem dúvida, ou embargo 
algum , qualquer que elle seja. E ao Doutor José Ricalde Pereira de 
Castro, d? Meu Conselho, Desembargador do Pa<(O, e Chanceller Mór 
destes Re1nos, Ordeno, que o faça publicar na. Chancellaria; registan~ 
do-se em todos os lugares, aonde se cos tumão registat· similhantes Alvaw 
rás; e gua1·dando-se o Original deste no Meu Real Archivo da Torre do 
Tomb?. Dado no Palacio deQoeloz em ll de Agosto de 1791. =Com 
a Ass1gnatura de Sua Magestade, e a do Ministro. 

Regút. na Secretaria de Estado dos Ne_qocios do Reino 
no Liv. 8. 6 das Cartas, Alvarás, e Patentes a foi. 58 
vers., e Impr. na Impressáo Regia. 

A R T I G ú S; 

Que ]ormQ,o a Reguiaçâo da Casa dos Seguros da Praça de Lisboa, 
p1·opostos , e approvados no restabelecimento da Casa em 17 58 , e 

authorizados pelo §. 3 do Alvará de li de Agosto de 1791 ; 
como parte do mesmo Alvará, 

I. Sua Magestade dará faculdade a todos ·as Negociantes, assim Na· 
·C 2 
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e-ionaes , como Estf;wgéiros ; estabelecidos nesta Cidade com Casa de 
Commercio , que forem de boa fama , e credjto , de poderem assig'nar 
e0tJJO ~eguradores as A p!i>lices dos mesmos S~guros, feitas pelos Officiaes 
da dila Cas{[. ' 
. li. . Terão a mesma liberdade os Negociantes Nacionaes , e Estran .. 
gPiros , estabeleci dós nas Cidades, Villas, e mais Lugares destes Rei~ 
r,os; e poderà0 por seus Procuradores alistarem.,se na Casa, sendo pelos 
Ofliciaes da n)e§lrlJa registadas as ·.iPrÇJ;CIJrqçõe~ ; .e os. Procuradores ·serão 
fiadoJ'eS, e principaes pagadot·es de seus Constituintes, pelo que sempre 
ser· o pPssoas · abonada~. 

IH. Os Negociant~s, que A![Ujzerem ser admittidos como Segurado· 
re~, serão obrigados · a .apre.sentqram,..s,e na Casa, para se alistarem, as .. . 
sign;:~odo seus notl)_es'·ao Livro clo Registo; e se sujeitarão a estas RE'g·u
lações ; mas os Negociantes de fóra , mepcionados no Capitulo fi'Dlece-
denle, ~f:l pod e rã o <dis iar por seus Pr(j)curadores. 

IV. Sómente os que tiverem assignado no Livro do Registo da Casa; 
poderão a13signar as A poJjc~s dos .B«;!g u.ros. 

V. Nenhum· 8Pgur~dot· pod~rá assjg·nar por conta de Compan·hias, ou 
Casas de Seguro Estrangeiras, ou por .conta de Seguradores particulares 
de fóra do Reino. 

VI. Sór,nente será válido aquell.e Segpr.o, , que for reg.istado pPios Of
ficiaes da Casa ern os Liv.ros, deiJa; e haverá s~a Magestade por ntlllos, 
e sem validade todos os &leguros, q1:1e de outra manei ra se fizerem, man
dando proced ~r com todo o rigor das Leis contra quaes.quer pessoas, CJUé 
fizerem Seguros de outra. maneira, imponde-lhes o castigo que entender; 
a ~viLM a e<,ml.t•avenção d0 ljtiH~ fica dit.o. 

V I I. Para facilitaF, e dar toda a commodida.de, .que se póde aos Sé:.. 
gu r ado res ~ssistenles nesta Corte , pli'rmiHirá Sua Magestarle possão as .. 
.s igna r <JS Apulic!':'s dos Seguros por Proeura.dores; e para este effeito se
rão as Procurações fPitas pelos Offl.ciaes. da Casa, e lançadas em Li_vro, 
e ficarão os Ctm~tiluintes obrigad0s , como Bit pesso~lmente tivessem as
s ignado as Apolices do Hegui'O. · 

V I li. Ficará na liberdade do Segurado ese@lher entre os Seguradores 
ps que mais quize r , e con tratar as Concl1ctões ~e seu Seguro como lhe 
·J~ ar.0 .€e r; e sel1ãC> válid.os ., d·e.po].s .que ;forem t~~gi.stados pelos Officiaes da 
. .Cas,p . ' 

IX. Qua11.do succede1· que eHtre o tempo da proposta -de hum SPgu
:ro, e a :}lisignatura da Apoiice chegue a salvamento a embarcação, ou 
a no ticia da pe rda della , neste caso d~.terminai-ão os Offioiaes da Casa 
a validade, ou invalidade do Seguro, pois só elles são os que podem af
fi rma r se esta va acceita-do 0 Seguro, ou nãa . 

X . Os Segui'OS assignados por huma Soci€da~Ie, serão pagos pelo Cot·
po da Mesma Sociedade, e cada hum dos Socios ficará tambem in soh-
dum obrigado ao pagamento. ' 

X r. Quundo a Sociedade correr em hum expresso nome; e Companhia, 
e o Socio expressado não se ache n~s termos de poder pag-ar as perdas do 
Seguro , será obrigado a manifeslar aos Officiaes da Casa os títulos, que 
constituf:!m seus Socios; e estes serão obrigados áo p31gameoto; e socce
dençlo set• fi'antastica a expres~ à;o de Compaiil,hia, como algumas vezes soe
cede, Sua MagPstl;lcle haverá por bem, que se castigue ·oBegurador, co
rno lhe parecer, pelo engapo. 

XI I. Todo o S<:>guraclor, que não tiver conhecido Socio, não poderá 
. a.u~eotar-s~ de~~e Reinp~ po1· prete;~:~o algU:m, ..sem -prÜlleiro dar fia.n~a 

/ 
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aos Seguros que t:iv~r a~?signado; e ass';ignarã o fiàclor n0 Livra d~ Casa ~ 
6brigando-se á satisfação dq.s perdas, e em tudo representará o Segura .. 
dor que abona. . . 
. · ~l~L · ·M~r.e_ndo Segl1rador, qu·e ~fto tiv.e~ 8o~·ios,; seus Herdeiros no

ticiarao o fallecim~Qto ·na Casa; em10 r,od·erao dispor dos bens da.Hetan-
. ça, sem primeiro se obrig:ll'em por hum T(mno feito pelos Offic1aes da 
Casa, e Cllebai.xo d~ bna caução ao •p>r~~npto, paga.tpenlo {\as perdas, que 
huuver, ou pos~a haver nos Segm•ros,~ ~-ue o de·funt1o tivesse as:sig:na_cl.o. ~ 
·sendo os Herdelros m.enor~s , st?U:S ·rutores , ou Curadures ~e obngarao 
por elles; e todaaalheiação dos bens da herança, que sefi.zer antes.des
tes proc~dimentos, haverá Sua I.Vlagestade por nenhuma, e sem effPito. 

XIV. Tanto q.u~ o St>gu.raâo Üv€r .notieia de algmna per-da, a fa.r~ 
manifesta aos Olficiaes da Casa, às (jllaes farão le-tnl!>rança· d.ella, notan
do-a com toda.s as s.uas circumstancias; e tanto que o Segurado tiver Pa .. 
peis, por onde jut·idicamenle conste da pe-rda do seu Seguro , os entre .. 
gará a0s Oili.ciaes da Casa, pat·a. estes intimarem aos St>guradores a dita 
perda, e os notificarem pa.ra o t:Jag.amf'.nlp dell-a ··, .o q~u~ nã0 ·poderá ~Ser · 
praticado por outros Officia_es ·, o que Sua Magestade assim permittirá. 
· XV. Tanto que os Officiaes da Casa 'furem (>ntr-€gues (~os Ducumen
tos, quejusüncào -as pe.r<las, es ap_rtrs~ntarào 1ogo <ws Seguradores, que 
Emrão obrigados dentro do termo cle ~,n~n'le dias a aaaba,r u exam-e th~ ll es, 
e dentro llo termo de .Oiil>f0S ql)i-m,ze ,<!l•ii;.ls .so<Jeessivos · ~ fazer em\ o p<~ga~ 
menta da ·perda oa presença dos Oiliciaes da Casa, que lançarão ·O ter-
mo da Quw~e·ão. . · 

XVI: Qu~ndo heuver dúyida entr-e G s~guraf.l<:>' e 'Segura~6r' de sor
-te_ q~e, n~o se fa'Ía o pagatnent.o [}0 >t>eferid1.1 lermo d.e quinze dias 1 per ... 
IDllL&ra ~ua Magesta·de ', q•lie -cad-a Jfu,t'.lm do.13 -d.ois .pnssa nC!Jmear seu Lou
vado, e os Ofiki-aes da C::~sa Ji.um ''iferet->Íf'ú, e p-revalecerá a plu·rahdad.e 
-dos Vútos, e S~fHto .ca~<~. •h~:~m _(4esles lres Arbitrios de differente parecer., 
n omearao todos tres quarto Arbitrio, que ·será obrigado a concordar com 
J;Hnn dos tres; e est arão as partes p-t>la~ Seate,nças, as quaes serão lança .. 
<las em Livro, p~ra a tc>do o tempo co.r1:star dellas na Cas-a. 
· XVU. E§tarãu as pa·rt-es pelas ~e~n(eA<(as arbitraes, das quaes se pd-. 
i:lerão appellar para o Tribunal cl<;l Rea4 Junta àt•YCommercio, Agr-icultu
.ra, Fábricas, e N<~ v-egação cJestes Hein-0s, e se:us Domin~os, para julg·alf 
em ultima Iostancia sem demora ; e o Desembargador Conservador da 
me~ma Real J un~a mandará p1•oceder na exPcução da Sentença su.mma· 
rlssJtnamenle, pois as dilações são muito prejudiciat>s ao Commercw. , 

XVIII. Os Seguradores devem pedir as suas perdas, tendo Doçumen""' 
tos para as fazet·em saber ao-s. Segura.d'01·€s '; dentro de hum tempo limita
do, passado o qual, não serão admittidos' a pedillas; e f'stas limitações 
serão den tro de dojs mezes, contados do dia da perda, as que succ"ede .... 
·rem · nas Praias·, e Costas elq mar dt>stes R~~nos de 'Portugal ; 'e Algarve. 
Dentro de q11a.tr-o pedirão o pagament<J d,as que s\!lecederPm pe-l-as outras 
Costas do mar da Eur@pa. Den.tro de seis fle<.lir.ão o ípag·am P. t'lt0 das que 

' suc~ederem nas Ubas ·Mos Açort>s, Cana rias, Cabo Verde, Costa de Bar~ 
-bat:Ia, Llha·s do Medi4:1Hran.eo, e P ol'los do Leva.rite. Orntro de 'hum an· 
no pedirão o pagamento das €Jll.l> s,l:.lceed erem nas ·Costas (lle mar · de A f.ri-
ca, e America, desta parte da E<]uinoccial. E finalmente .dPolro à~d.ois 
anno.s ped.iJ·ão os paga.me.ntos <das · q tw suececJerem além da Eq uinoccial : 
o que Sua Magestade assiro permi(.(irá . ~ 

XIX. Todo o Navio, cle que o.;.i" houvet· noticia, depois de hum an- . 
no de sua sahida.. para viag.e..1n na. Eü-rwp.a ,. .. e -d>e-poi.s- d.e dois annos para 

" 
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viagens dilatadas, será considerado por perdido, e os Seguradores serão 
obrig-ados a pagar a importaocia dos Seguros, havendo do Segurado ces
são dos etTeitos que segurou. 

XX. Os Seguradores pagarão as perdas a 98 por cento , quando 11a 
Apolice do SE>guro não houver clausula em contrario; porque ha\'endo-a, 
se estará p€-lo que for ajustado. 

XXI. Em caso de perda, o Segurado sempre será obrigado a justifi
car ó v~1lor dos effeitos que segurou, e o Seguro não e:xcederá o valor dos 
ditos etTeitos com os gastos, e prémio, salvo quando o ajuste particular 
expressado na A police d~rogar este Capitulo. 

XXII. Quando nas A poJices dos Seguros não houver convenção ares
peito uas avarias, estas serão reguladas na fórma seguinte. · 

Toda a qualidade de Pão, Legumes ·' e Frutas he izenta de ava
ría ordinaria, por serem g·eneros corruptíveis por natureza; não serão po
rém estes ditos generos izentos das avarías geraes. 

As avarías em Peixe, Assucar, Tabaco , Linho, Linho Canha
mo, Pelles acamurçadas serão pagas pelos Seguradores, excededendo .1 o 
JJOr cento. ' 

As avarias em todos os mais generos de fazendas, corpos de Na
vios, e seus apparelhos, serão pagas, excedendo 3 por cento. 

Não se pagarão avarias de Gousas liquidas, sendo causa·das por de
feito das vasilhas, e sómente se pagarão, no caso de naufragio, ou va
ração. 

XXIII. Os Seguradores não serão obrig·ados ao abandono dos eífeitos 
segurados, salvo quando na Apolicê do Seguro se fizer expressa menção 
desta clausula; e o Segurado, ou outra qualquer Pessoa, tem plena au
tboridade para fazer o que julgar mais conveniente a beneficio dos efiej. 
tos, salvando-os, e transportando-os ou ao Porto destinado, ou a outra 
parte, ou vendendo-os no lugar do naufragio, tudo a risco dos Segura
dures, a quem se dará conta. 

XXIV. Sómente se sujeitão os Seguradores á rebeldia de l?atrão, 
quando na Apolice do Seguro expressarem esta circumstancia ; sujPitão
se porém a todas as regras geraes praticadas nas mais Praças da Euro
pa , encostando-se a ellas quanto for possive~, com as quaes se confor
lllarão os Arbitrios nas sua~:? decisões. = Theotonio Gomes de Carvalho. 

Impresso na Impressão Regia • 

. Hei por bem se conceda ao Supplicante o Alvará de Fjança, e que 
se concedão nos mesmos termos a todos os denunciados· de uso de armas 
pt'ohibidas, que sendo presos, se lhe não achárão no acto da prizno. A 
l\1eza do Desembargo do Paço o tenha assim entendido 1 e lhe mande 
passar os despachos necessarios. Palacio de Queluz em I 8 de Agosto de 
1791. =Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonceca, e nos de 
J. d' Abreu Bacellar, que. dá o On'ginal na Secretaria 
d? Desembarqo do Paço em req u.e1·imento de Fmn
c~sco Machado prezo na Cadêa de Belem. 
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EU A RAiNHA Faço saher aós que este Alvará virem~ que sendo: 
l\'le presente por parte do Bispo lnquisidor Geral de Meus Reinos _, e Do• 
minios, que hurna das muitas ·Faculdades, que lhe são commellJdas, ~ 
competem ao seu Cargo de lnquisi·dor Ge·ral, he sem dl1vida a de pro.:. 
ceder contt·a os qt!l'e· comprarem, \renderem; tiverem, lerem , e conser
varem os Livros, ou Escritos perniciosos de quaesquer ·Hereges, ou In.:. 
fectos de qua'lquer Heresia, ou Erro, de Seguidores de qualquer clam-
n a da Sei ta , de Dogma tis tas , e de A posta tas da. Santa Fé; como tam"' 
hem de Authores suspeitos de Hetesia, ou de Apostasia da Santa Fé; 
como se vê clat·amente na Bulia t Cum Offiáum, que lhe foi dirigida pe
lo Santo Padre Pio VI. ora Presidente na Universal Igreja, em da1a de 
25 de Janeiro do presente anno, ení que lhe commetle o so)Jredito Car:. 
go, para qu>e Eu o havia nomeado, e como se deduz nía>Jifeslamente das 
outras Faculdades a Elle cotilmettidas contra a He·reclica pravidade, que 
he o em que consiste principalmente a su Commissão, sendo certo quê 
.não ha ditferença entre a Heresia, ot'.l .Erro pr~ferido de viva voz, ou 
pra ticàdo; e a HetetSi a , óu Erro esc ti tê>, ou es Lam pado , senão só a de 
haver neste maior ti1aldade, e maior p'erigo; 'e sJnclo tambem cer_to, que 
os que ct>mprào, vendem, lêm, {em, e conservão com dolo os Livros, ~ 
Escritos sobreditos, são julgados segundo as circumstancias , suspeitos 
na Santa Fé, contra quem competia sempre, e compete ao Tribunal do 
Santo Offició o procetler: E outrosim, que abundando tanto nos tempos 
.presentes os Livros, e .Escritos da qu'alidade dos sobreditos IJotoriamen
te perniciosos á pureiâ. dà verdadeira Religião, á inteireza dus Costu
mes, e_ por isso á mesma Felicidade Temporal, e ao Bem Público, e co• 
mo taes sem dúvida de si mesmos prohibidos, além de o serem já direc .. 
ta , ou indirec tame!lte pela legitima authoridade, que nestes Meus Rei
nos os póde censura1·, e prohibit; e ameâçando tamanha multidão delles 
gravíssimos damnos á conservação da Santa Fé, que nestes Meus Reinos, 

, e Domínios, graças ao Altíssimo, se mantém, como sempre se tem man
tido tão cordealmente respeitada, como fielmente illésa, põe pelo conse ... 
gui nte a E lle Inquisidor Geral na óbtigãção de occorrer sem demora a 
tamanho mal , procedendo, ou fazendo proceder, corno lhe compete, con
tra os que d~lle se não apartao como contra suspeitos na Santa F~: E 
f>oslo que St>Ja claro, que este procedimento he da sua competencw, e 
mui ditferen te do Direi to de censurar, nolar, e condernnar · Livros , de 
que na Bul ia; Romanorum Pontijicum, e no§. 9 da Lei de 21 de Ju
nho de 178'1, forão privados os Inquisidores Portoguezes, dado que a so
bredita Bu·lla, e Lei comprehenda a Pessoa dos Inquisidores Geraes, de 
que se não faz menção, e a quem farão depois da mesma Bulia, e Lei 
comrne ttidas as mesmas Fac)J idades, que a seus Antecessorr s 1 todavia 
por evitar qualquer sombra de dúvida, õu questão ern ma leri a tão impor-
tante, Me pedia que fosse Eu Servida de lhe mandar declarar authen"" 
ticamente se lhe h"e , . ou não livre o proceder, ou mandar procl:"cler contra 
os que comprarem l venderem, l.erem, íiverem; e conservarem os Li .. 
vros, ou Escritos sobreditos como contra suspeitos contra a Fé: E to~ 
mando em Consideração o sobredito, e não menos que tamanho conta~ 
gio, como o dos Livros perniciosos,. faz neoes·sario não .só o saudavel au-
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xilio de mui tos Cooperadores contra elle, mas tambe m outras provi -n
cias, que a este. respeilo Tenho mandado considerar: Sou Servida de de
clarar, que o Bispo lnquisidor Geral não tem impedimento a lg um para 
procedE-r, ou mandar proceder contra os que comprarP.m, ven<.len•m, le
rem, tiverem, ou conservarem os Livros perniciosos sobreditos como con
tra suspeitos na Santa Fé, pois que esta Faculdade não só he consequen
cia da sua Commissão contra a Heretica pravidade, mas expressamente 
lhe he commettida na Bulia: Cu,m Officium, por Mim impetrada, e por 

' l\']im roborada, e mandada cumprir tão inteiramente, como uella se con
tém, pelo Alvará de 7 de Março deste presente anno; e pois que em 
nenhnma maneira se encontra com a Bulia: Romanorum Pontijicum, 
nem com o §. 9. da Lei de 21 de Junho de 1787: E lhe Ordeuo, que 
assim o faça como cumpre, ao Bt"m da Santa Fé, do serviço de Deos, e 
Clo Meu, e á Felicidade tanto Eterna, como Temporal dos Meus fieis 
Vassallos. 

Pelo que: Mando ao Conselho Geral do Santo Officio; ás Inquisi
ções destes Reinos, e seus Domínios; á Real Meza da Com missão Geral 
sobre o Exame, e Censura dos Livros ; a todos os 'fl'ibunaes da Mj,,ha 
Corte, e referidos Reir,10s , e Domínios; a todos os Governadores, p, e
lados, Magistrados, Justiças, e mais Pessoas, de qualquer ordem, es
tado, gráo, e condição que sejão, e ás quaes o conhecimento deste AI· 
vará pertença, ou haja de pertencer, o cumprão, guardem, fação cum
prir, e guardar tão inviolavelmente , co·mo nelle se contém , sem dúvi
da, ou embargo algum, qualquer que eJle seja. E Quero que o presen
te Alvará valha como Carla feita em Meu Nome, e como se pass~sse pe
la Chancellaria, posto que por ella não haja de passar, e o elfeito deU e 
haja de durar mais de hum , e muitos annos , não obstante as Ordena
ÇÕPS, que o contrario determinão; sendo porém registado nas Estaçõt>s, 
e Livros dellas a que tocar; guardando-se o Original delle no A rchivo do 
Santo Officio da Corte, e Cidade de Lisboa; e l'emettendo-se b11ma Có
pia aulhentica deste mesmo Alvará ao Meu Real Archivo da Torre do 
Tombo. Dado no Palacio de Queluz em 22 de A gosto de 179 L = Com 
a Assignatura de Sua Magestade, e a do Ministro. 

Reg1-st. na Secretan·a de Estado dos Negocios do Reino 
no Liv. 8." das Cartas, Alvarás, e Patentes, e zrn
presso na Impressão Regia. 

Áos vinte e tl'es do tnez de Agosto de 1791, na Meza grande dos Ag
gravos , estando presente o Senhor Francisco Roberto da Silva Fer-riio, 
Chanceller. desta Relação, que nella serve de Governador das Justiças, . 
pot· elle fu1 proposto, perante os Desembargadores dos Aggravos , o re
quet·imento dos Procuradores da Cobrança das condemnações desta Re
la ção, em que representavão, que havendo cessado a providencia , que 
por Assento de 30 de Janeiro de 1787 se deo para a melhor arrecadaçao 
das conJemnações all·azadas ~ que se clevíão ao Cofi·e das Despezas desta 
Rel açno, succedia que presentemente havia afrouxado muito a cobrança 
das mesmas condemnações, por não terem os Procuradores estaheleci cfos 
nas Cabeças das Comarcas, para req uere~em a arrecadação das mesmas 
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cot1demnações, . emolumento algum pelo seu trabalho; e pare?ia que ~s-
ta .Meza deveria dar a!O'umás providencias, para se fazer ma1s effect1va. 
a mesma cobrança~ E ~endo considerada a referida ma teria, se ~ssentou 
pelos De~:_mbargadores dosAggravos,_ que. al~endendo a que,,anllgamen
te se faz1ao estas cobranças por Camwheuos á custa dos Reos , e com 
grave despeza , e oppressão sua ( methodo que esta Relação deixou de 
praticar em beneficio dos mesmos Réos), e que não era justo, que a de .. 
mo.ra · e ommissào cúlpavel destes fizesse diminnir o seu producto , one· 
rando-o com premiar aos ditos Procuradores ; quando he certo , que os 
devedores são responsaveis por todas as custas da sua execução, bem as• 
sim como se pratí.ca na Corte e Cidade de Lisboa, e seu Termo, na ar~ 
recadação do Subsidio Militar da Decima , em que os devedores moro• 
sos pagão aos Cobradores da mesma Decirna; e como tambem se acha,·a 
determinado nos· devedores da Real Fazenda por Alvará. de 18 de Outu• 
bro de 1760 ; e tambem se determinou pela Lei de 22 de Dezembro de 
1761 Tit.. 3.

0 §. 8. , re~olvêrão por pluralidade de votos , que daqui em 
diante todos os que fossem condemnados para as despezas e obras desta 
Relação, não vindo voluntariamente pagar aos respectivós Cofres as suas 
condemnações , houvessem de pagar por custas pessoaes aos Procurado .. 
res , que lhe applicassem a mesma cobran~a , quatro por cento , além 
das respectivas condemnações, e mais custas das mesmas execuções. Do 
que tudo mandou lavrar este Assento, que assignou , e os mais Minis .. 
tros da Meza de Aggravos abaixo assig-nados. Porto , 23 de Agosto de 1791. 
Como Governador, Ferrão. = Humem de Magalhães.= Freire. = Cas· 
tro. = Doutor Velasques . . - Correa. = Brandáo. =Doutor Faria.= 
Pina Coutinho. = Doutor Oliveira. = Lima. 

Livro dos Assentos da Relação do Porto a foZ. 154 ; e 
na Collecçáo dos mesmos afol. 479. . 

F ui Servida por O"êcreto de 23 de Julho dê 1189 fazer mercê a João 
Evangelista Alves Machado do Officio de Escrivão da Camara de Alca
cer do Sal. A Meza da Consciencia e Ordens o tenha assim entendido, 
expedindo ao sobredito os Despachos, e Carta, que necessarios forem pe• 
lo Escrivão da Camara das Ordens, a que pertencer , como se deveria. 
ter praticado na Meza do .Desembargo do Paço em observaneia do para .... 
·grafo setimo de seu Regimento: Tendo entendido, que em nenhum ca ... 
so deverá admittir denúncias de Oflfcios das Ordens dadas cotn o funcl a• 
mento de serem , ou deverem ser provídos pelo Mestrado , e não pela. 
Coroa: Da mesma sorte não deverá admittir pelo mesmo fundah1ento de .. 
núncias de Beneficios , para fazer cessar os extraordinarios processos ju .. 
diciaes entre a Coroa e o Mestre, nos quaes o Autor e Réo são a mes· 
ma P essoa , que se faz indecorosamente figurar em Juizà : A Meza nos 
casos occorrentes de taes denúncias ponha em perpetuo silencio as que 
estiverem ajuizadas sem embargo dos Alvarás E.ixtorquidos sem conhe<?i· 
rnento de causa ; regei te · as q·Lle de navo se pertenderem dar , ficando 
a seu cargo representar~Me sempre '? que opportuno lhe parecei' , e por 
consulta , as usurpações e desordens que a este respeito tiverel? acon .. 
tecido , ou de futuro acontecerem , para lhe dar providencia. Villa de · 

D 
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Mafra em o I." de Setembro de 1791. 9 .Com ÇL Ruhríca de Sua Ma· 
gesta de. 

Nos manuscrito$ de ,J. d'.A.breu Bacellqr. 

*--llf<.Gnl!E--.--* 

Tendo Consideração ao qu.e Me foi presente por parte da Junta da Ad .. 
ministração da Companhia Ger,a,l da Agricultura das Vinhas do AJto Dou
ro: Sou Servida isemptar de tQclos e quaesque,r Di:rei.tos, a todG o Ferro 
~m ;Bruto, e Carvão de Pedra , e tudo e r,nais que for nece$~lltrio, para 
a laboração da Fabrica .de Arcos de F..erro, .e mo .chamado Ver.ginba, q.ue 
a sobrNiita Junta tem fei.to eregir com Peqll)Jssão M.inha~> constaodo por 
atte§tações da Junta pertencer o [referido par.a .'i\ liibora.çãG da di.ta F,~ .. 
brica. O Conselho da Fazenda o tenb~ assi111 en.te~did<i> e o faça .execu
tar com os D.espac.hos necessarios. p ,q!Ja,ciq de Q11e~uz ero 16 de Setem
~ro de 1791. = Com a Rubóca de Sli!a Magestade. 

Regz"st. no Conselho da Fa~eruJ,a. no .l,tiv. il:.0 do{) D!3çre
tos, afol. 131 .• 

EU A RAINHA F~ço saber aos que este Alvará virem: Que tendo 
sido, e sendo muito o.fficiosa ~ provide~;~cia d,a-sJ)~tOÚ.racias a bem dos .Di
rei(os da Minhá Coroa indevidamente occupadli>s, e .especificamente a 
bem elas do Meu Real Padroâdo, assim nos càsos de usurpação dos Be
neficios, que lhe são aiTectos ; como nos de haverem sido resig·nados, e 
pensionados os mesmos Beneficios, sem especial Licença Minha, na qua
lidade de Padroeira ; ainda que o tenhão sido com consentimento das 
Corporaqões, ou Pessoas Ecclesiasticas, ou Seculares, a que Eu houxe,r 
fe ito Mercê elos respectivo.s Padroa.dos sim.pleSt~e.n~e , ,ou com o~ Direi
tos, e Senh?rio das Cülades, Vjllas, ou C~st,&l!Qs ,, a que elles sejão ÇID

nexos , derJvando-se tod,a .Q. J urisprudencia · ~ .gu~ regula os casos occor.
reotes do principio, e maxima sólida, inalter~v,el, e sÓcl)Jent.e verdadei
ra, que os P.a<.froados dfi .Coma ,co.nser.vãq a. sua n,atw·ezjl. ., e prerogati 
vas, ainda em poder dos Donatarios , ou ,E,cele,.sia$tj,elj.>s b ou Secg.Jar(}s fJ 

pu sejão doadps com territorios ,, a que estejão amn.e)fos _,ou ~e,par~darnen.
te d.e lles , ou a Corporações , ou a Pess.oa.s ; se te111 1ÇOO\l'Plt~;(j}p ; ,e restr~n .. 
gido na pnltica esta offi.ciosa provid·encia destas Dep1Úqcins ; pprgue h~ 
·ven elo-se fei t.o consis Lü· a com pens~ção do z~lo , tra b..-t~hP., ~ rn ajs in.có4U
modos dos Denunciao tes o a apresentaç~o, e collação ,dos c~nesmo.s geli},e
ficios, por elles reívindicaçl.os, ou restituiclos á s-~a i~te.gT;idade ; conse
qu e ntcme nte só podem ser admillidos a taes pep.únci.as ., o.s .que fonem 
b abeis, para p. referida COI.Jlpensação: Çjlil5l!ildo .a <las Denúooias .respec.li, 
v as aos mais Dirl.'!itos da Mioha Coroa coos.istiG> sem.p11e no u~o, e fn.lÍÇ~~ 
dos mesmos Direi los denunciados, e reivindicadós. Para fazer cessar es
t e , e onÚ(JS quat>squer inconvenientes, que se possão considerar na re
ferida p rá ~i c a, qu e aliás he coherente com a da -Curia Ro.ma.na a respei.
to dos Beneficios' que se~ do-lhe l'~S~rva!!los· ' ou Q.~yQI.\!1 tQs' se ash.; o _Í[l.; 
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clevídamente occupados : Hei por bem, qtre sustentando-se sem allera:
ção alguma a.di~a PI;ovidencia dras .Denúncias nos o·~tros casos, que res
peitarem a Dire1tos, e, ·Bens d~ ·Coroll ~; na co~form1dade .d?_,que s~ernpre 
se praticou, sem embarge de quaesqat:-r .d5J!lp<i>'s'.Jbões' e' optnwes forenses, 
e en·oneas; se obsérve, 'e guàrcle, , ~~~lantô ás,. .h>émín.cias de Beneficios, 
e Direi Los do Meu Real Padroado ·a bém dos Denunciantes, 'não 'o Pro~ 
vimento du Beneficio denunciado., .em leinllpens~ç~o: deste serviço !; Il)as 
em Juga.r .della , o ·premio para ó IDerlum:fitttllte %'!e· ápresent.ar por hqma, 
ou mais · vezes em Pessoa Ecclesias,..tj~a · dígJri!\f~ (b ·mEf9rnb Benefi.cio a enun
ciado, que por meio das suas drligenc~s mos't.rár-por Sentenças perten
cer á Minha Coroa. B para fazer cessar as qr~;resteas , que podem exci·: 
tar-se a respeito elas Denúnci!ls , e .Al\rarás ·d'é-ll.a's, Jã êxpedid0s, e pro· 
cessados: Ordeno, que sem .embargo ·aasr:eomipefisaçõJ§ neUes expressas, 
se subroguem no lugar dellas as sobreditas, _de se julgar aos Oenuncian· 
tes o direito de apresentar, obtendo'-as .Se'ntença-s ·á favor da Coroa. 

Pelo que : Mando á Meza do Desembargo do P&ço ; Presidente 
do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação ; Meza da Con
sciencia e . Ordens; e a todos · os Tribunaes; e Pessoas, a quem o cônhe
cirnento deste Alvará pertença ., e haja de pertencer , que o cumprào, 
guardem, hajão de cumprir, e guardar tão inteira A ~ inviolavelm e nte ~ 
cot11o nell~ se contém, sem dl.Ívida, ou'-' elftl)argO:'algum, qualquer que 
elle seja. E ao Dou t.0r ,José . Ricalde ,P.er.ei.ra· ·de.- 0àslíro ,' do Mf',u ·(/0nse
lho ..,1 Desembargador do· Paço, e ChasceHer1Mtll' . do RtE:'Jino, Ordeno , que 
o faça publicar na Chaocellaria,' e regjstap em todosco§ lug:ares, e'tn que 
se costuinão registar simjlh.<mtes Al·vará's: e. ó Original se ma•ndará para 
o Meu Real Archivo da Torre dq Tombo. Dàd~ no Palacio de Quf'luz 
em 26 de . S~tembro de 11791. = Com· a Assign•atora de Sa'a Mageslade, 
e a do Mm1stro. · _ . ., d ( !: ' .~ rJ ' .•• 

' . 
,.. oJ "I ") ~ f 

Regist. na Secretaria de Estado do.s Negocibs do Re.ino 
no Liv. 8.0 das Cartas ·, Al•vará·s '>f' e Patentes, a fo1: 
69, e imp1·esso na O!ficina··de AntXmio Rodrigues Gà· 
lhardo. -.· ! •. ·-: · ,, . 

~ .J } " 

*-*<é>*-* 
. I. n•· 

'-

I . 

Sendo-Me presentes ·os graves pre:)ui:~os que ~·~s Armll~êns de Guiné; e 
India tem resultado á Minha ReaJ Fazenda "dos abusos alli ptaticados; 
principalmeute nos Livros da Receita , E! Despeza , os quaes, sehdo a 
base fundamental de toda a boa -Administração., e Arrecàdação da mes
ma Real Fazenda ·' se achão reduzidos a hum capos · de confusão, e des .. 
ordens : E não se podendo oecorr..er' a :esta pernici0sa- relaxação com op ... 
portunas providencias sem preceder hu~ Inventario geral, que até ago .. 
ra se não tem podido conseguir ; de todas os Generos . , Effeitos, e Fa
zendas existentes , assim nos Armazens dá Ribeira das NáC1s , como a 
bordo das meeri1as Náo.s, e em outras ·· partes : ·- O~deno a Mart.inbo de 
Mello e Castro, Meu Ministro, e Secretario de Es-tado dos .Negocias da 
Marinha , e Domínios Ultramarinos , que logo mande proceder ao dito 
Inventario, empregando nesta importante Obra, e na Escrípturação del
la as Pessoas, . que lhe parecerem mais babeis, e intelligeutes, as quaes 
sendo nomeadas por elle terão todo o credito, e legalidade: No dito In~ 
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yenta,-~o se"f,ar-ã@ as sepa:1·a~~~, qu-e!páre-cefem con--venientes, dividi.nclo os 
Generos., Eff~}tos, e!Eaz~~t~~d@§ • elílil•cdífferentes classes, unindo a cada huma 
aq ~t ,ell.e§ J),os ~i~os .G~ej)jl,e)l·p.s, ~ cE:ffeito~ ., ~Jlàzendas, qUJe tiverem entr.e si maifi 
prop.Qt·çf(q, .e- ~nal'OgJa; ~.J't~.~jí.l@o· etn"' tead·ar oJasse as subdivisões, que se 
julgareJu neG-~~sf!r_i9S {nMilTio ·~ª- 'ti.A:.V;<qrljl!8 .)3:\b;rdlUma distribuição clara, e me
thodica ~ se pos,sfii ·~'tir. Jl!}<fi'}.~to, . ~. ndrV.i.clltllal cowhecimento de todas, e 
cada hup.~~q. deiJ.~ pa.r..t,es, ~e ;qHe @f• d~t0Jn~enJt.1airio .se eompozer: E logo que 
es!iyet·_ Q~nclwi((!p, , u,:lptr::i:~ ~iÔl:m· ~ieJ.(li P·resença., ji)ara Eu .Dete<I:m.inar o 
que for set'vida: Q, ii!!Fl~~9 ~iq·iSítrv~de Seér.et·ario de Estaçlo o 'tenha as ... 
~irn egtegc;lid_o , ~ f-a-ç.a&~.ftCU~ár "'j. 11à~ · 0bstantes quaesquer · Leis, Regi .. 
Qtentps ~ .. e Ordens~ ~J.o/9Jli~riel · -~ ~a.zeD.do _ registar este nos Li.vtos dos 
~ rtna.zens ~ ~ q1.1:e:, nerl#ffl~-~:r .; . PaH.1~10~_ d€J .Qjn.ell!lz em 30 de Set.em'bto de 
I 7 91. -;- Q.pm ~ ~uhr~ ~ Su~Magesta·de. "' · 

• · • J c.· \ •' 1 ' l ri, ' ~ 

•• 1 , • Jmpr;~ na 0/ftaí;,'tJ;;o_;JAntJonio R(J)drigues Galhm·do. 
.... ' C I ' . l - (, ;· _.. I ) ( , '~' I , :-. < . l r; l •.; 

, I 

' • J ,. '- , •• • o'r.. H Jifo .1'J • e .. r~r ~ ' ) · l 
- • 1 :l ' .. ,. ... , J ""1 

> ll !fi (! :, .::.!'> )t:3'-' ' *~~~·~ !,r I 

1 1 ' I 1 1 • C \'3" ro \ • f ) r) i f ~ ( ..,.. 't ~f 1 

. Eu .~ RALNRÁ· H;~~; ~~b~v;~~o~ qut;s~e Alva~~ virem :· Que seado-
l\1e pr~se,nte ~rn CQI1olO !@s Qfii()iaes,, · Offiúaes -hfeTÍ0res, e Soldados do 
J.Y1.eq e_lÇercito S~r ~à'a Ç0D(iltJtie ' segurcr''assirn nos CI'ÍmeS militares ? COffiO 
<;i vi~, fl.O t~e~q~q · p~~se, q~e esta ~egaq.ão he justa nos primeiros, por ~a~
Sfl da ihsmp.lma. mlllta~· :; mas nao "fl:CJS segwnd,Qs ,( em que não hà prmcJ
pio sólido pa,t;~ ~l13-ixareli!í!t 1de g~Dzar dàqt1elle ;indulto ce>ncedido aos outros 
MeHs Vassallg§ ;: l~erd<llf/. ·~(i)> ~ Sou "Se:Itvi~da Mandar, e Déclarar, que sub-' 
sistindo a negação quanto aos crimes militares , se lhes .conceda segara 
nos outros crimes 'civís , nos éasos competentes por Direito, sendo pas
sadas GlS Catt~<\-S, ne·~Ofl · esp~c,J,f.~os 'A u.ditores rntils ccimes, em que se con
cederjão pelos- C.qrw,&g~d?t::~ ·.d ·a~ Qo·m·aFcàa<,. se . M-i<~i>tares não fossem ; e 
pelo Çons~lho de Jus,~i~a mos outros ; que to·carião aos. Tribunaes Supe
riore.s, del'Ogando a esse respeito quaesq uer Leis 1 • . Regularn'entos, De-

. eretos, Disposições , oú Orêens erri contrario , na parte em que forem 
oppostas -a esta Minha Real Determinacão, e. :ficarrdo aliás no_'·seu devi
do, e inteiro vigor. •: : _ . ' . ' · 

Pelo que: Mando ao Conselho de Guet·ra ; ao Marechal General 
dos Meus Exercitas, General junto á Minha Real Pessoa; aos lnspectq_:
r,es_jGet·aes •ç!os m~?.s!pcrs ~.x.erei to~; :;.o~· Generaes; Gov.ernadgreS' 1 e Com. 
m<vl!dantes 1da;s Pf.O'tipqiaE~ ; Chef~s, dQs Regimentos · ~ e A:udit0'res , ou 
~agj_strado.s ,. q1u~ ,suas _v.e~es fizer~m,. a C'l!lllilf>rão·.., e gua1vthm1., pela par.
t_e q,ue Jhes. toca " e~ o fa~ão cuq:iprir , e guandra.n V)O'F todas as mais pes
s_oas, .a quem cornP-e~r. Dado' no Palacio de Q:lilehrz a<llS 14. ele Outubro 
4e 1791. - Com a,. t\~s·gqa,tu.J;a; àa· Rai·nha ,. e• a cl:Gll Mifnisüo, 

(' 

' ) 

Regist. na Secretaria~ d~ Estado dos Ne.lJqycios Estran
g_eziro$, , . ~ da Guerra. no- Liv. dO' · Registo dag Cartas, 
.Leis, ,, e 4-tvarrás ~a jo.l. ,9: ,, e i'YJ)pre'Sso nw Impressão 
Regia .. '•! · 

I u ,..~, 
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Consultando t> Conselh~ d~ · Guei-ra á Sua Magéstad-e , por Ordem dá
Mesma ~enbora, em &ete de Julh0 do C'tlrrei)t'ê anno , o que se de~·e 1b~~ 
serv·ar definitivamente no seti Exeteito ., à ~resp~ilo da jurisdkção 91l'~ 
compete aos Chefes l:los Regim'entds; expoQde; se ' os mesmos' Chefes es-> 
tando ausentes com licenqa devem conservar à direcÇão economica dõs 
seus Corpos , e se as Qrdens por ell~s expecli-das devem ser ex~cutadas 
pelo Official Cornman.dante , ou se ficão inhibidos de o fazer ~ ·t:.revolyén
dG .. se tGda a- j~aristlicção aos Commlmdantes interinos· dos referidos Cof..\ 
pos. Foi Sua ~agestade Ser:vida Resolver eih quihze dé Setembro p1~oxiJ. 
mo precedente , que os Chefes ~os Regimentos no caso de se acharem 
ausentes dentr0 do Reino conservão a fiirêeÇão ecànomica, e mando dos 
seus Corpos, e Gonsequ·entemente osCommandarltes interinos não podem 
alterar as clisposí~ões dGs seus Chefes; antes sã<:> obrigaâos a fazer prati· 
car tudo o que os mesmos Chefes deixarem determinado, salvo occorren
do caso que exija prompta providencia ; a qual sendo dada pelos Com
mandantes interinos, será por elles log6 participada aos Chefes, para es~ 
tes deliberarem o que lhes parecer mais conveniente. 

O que participo a Vossa Excellencia par'a ter noticia do referido, 
e o faze-r ébnstar em tedos os Regiméfitos da Corte; e Província da Esl 
tremad~ra , pára que se observe esta Real Resolu~ãd inalteravelmente~ 
Deos guarde a V.ossa BxceHencia, Seerêtaria de Güerra" I5 · de Ou'tubr~ 
de 17 91. = Fran.oiseo Xavier Telles de Mello. · ' · · 

lmpr! na Of.ftôina dé .11"!-torn'ó Rodrigues Galharilõ. 

Eu A RAINHA Faço saber aos que ~ste!Alvará virem:' Que 11aven-
. do-M~ sido presentes os grandes beMfitiós, que · á Lavoura , e ao Corri~ 
merclO Nac10nal, e Estrangeiro se seguirão do Estabelecimento da Com
panhia Geral da· Agri'cultura das Vinhas do Alto Douro, no· decurso da 
temp~_ da sua Outorga: E querendo c0ntiiluar a todos os sobreditos In
teressados os mesmos beneficios: Hei por bém prorog-ar o 1~errno da mes_..: 
ma ÜiliDJ)anbia_ por outros vinte. annos; 'que hão de t~r principio no . dia 
primeiro de Janeiro de mil setecento·s noventà e ..sete, e acabar no, ulti
mo de Dezembro de mil oitocentos e de-zeseis; para se ·con tinuar a .du..; 
ração della, debaixo da observància das mesmas Leis, Privilegias; Al
var.ás ,. Di~posições, e Ordens, porque aclualmente se acha governadà : 

Pelo que: Mando á Meza . do Desembargo de;> l)aço '; Presidente 
d? Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação ; ~eza da Cons
CJencia, e Ordens; Conselhos da Minha Real Faze9da, e rlo U ltramar; 
Real Junta do Comm'e'l'CÍO' A gricul tu r a' Fábr'icas ' e Navegação d.estes 
Reinos, e seus Dorntni<:>l:l. ; Go-vernador da Relação, e Casa do Porto, ou 
quem seu Lugar servi'1·; Vice-Rei, e Capitão qeneral de Mar, e Terra 
do Estado dó Brazil; Governador~s, e Capi lães Generaes d<?s Meus Do- . 
m1n10s Ultramarinos;. Meza da In~})é'cção de R-io cJ.e Janeiro, e Bahia; 
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Junta da Administração da Companhia Geral da Agricultura-das Vinhas 
do A I to Oouro; e a todos os Corregedores, Juizes, e Officiaes de Jus
tiça, ou Fazenda, e mais PeJ)soas, a quem. o conh~ci~nento deste Alva
rá pertPncer; que o cumprão, guardem, e fação mvJolavelmente cum
prir, e guardar, como nelle se contém, sem dúvida, ou embargo algu_m, 
não obslanles quaesquer Disposições, Regimentos, Decretos, ou Estilos 
çoutraríos, que todas, e todos para este efieito sómente, hei por Çero
gados; como se de todos, e cada hum delles fizesse especial, e expres
~a menção, ficando aliás sempre em seu vigor. E Hei por bem, que es
te Alvará valha como Carta. passada pela Chancellaria, posto que por el
]a não ha de passar, e sem embargo da Ordenação Livro segundo, Ti
tulo trinta e nove em contrario ;. pústo que o seu effeito haja de durar 
mais de hum anno. Dado no Palacio de Queluz em 20 de Outubro de 
P91. = Com a Assignalura de Sua Magestade, e a do .Ministro. 

Re,qíst. na Secretan·a de Estado dos Ne,qocios do Reino 
no Liv. 8.

0 das Cartas, Alvarás•, e Patentes afol. 77. 
t Impr. na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

*-*t.e>*-* 

EU A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que sendo 
indispensat'el remove& todas as dt1vidas, e competencias, que possão oc
correr no bom governo, e administração dos Arsenaes Reaes

1 
do Meu 

Exercito, e da Intendencia Geral das FundiC(Ões da Artilheria, e Labo-· 
ralorios dos Instrumentos Bellicos destes Re~nos, e fixar os justos limi
tes de cada Jurisdicção: Sou Servida estabelecer, e ordenar aodito res
peito o s~:>guinte. 

Primâro: Que a Junta dos Tres Estados do Reino terá plena ins
pecção , administraqão, e mando em todos , e quaesquer Arsenaes, 
Trens, e A rmazens do mesmo Reino; como tambem sobre todas as In
tendencias das Reaes Fundições da Artilheria, Laboratorios, e Instru
mentos Bellicos, e'n1 quanto não for Servida dar, e estabelecer a este 
respeito nova fórma: Exceptuando unicamente da presente regra a Fá
brica, e Administração da polvora, em quanto se achar cornmettida a 
huma inspec<(ãO particular. 

Segtm::lo: Que as Provisões, e Ordens expedidas, e informações 
requeridas pela mesma Junta, relativas aos mencionados objectos, serão 
ex:.tctamente cumpridas, e observadas por todos os Generaes, Governa
dores das Armas, ou Commandantes interinos das Províncias; como tam
bem pelos Governadores das Praças, a quem competirem, guardando-se 
sempre a 1seu respeito as fórmas do estilo: E ontrosim serão cumpridas, 
e executadas do mesmo modo p<?lo Tenente General da Arlilheria do Rei
no, e pelo lntt>ndente Geral das Reaes Fundições, Laboratorios, e Ins
trumentos Bellicos do mesmo Reino, sem dúvida, ou difficuldade al
guma. 

Terceiro: E por quanto se faz indispensavel, que o Intentende 
Geral das Reaes Foudições da Artilharia, e Laboratorios dos Instrumen
tos Bellicos destes Reinos possa reger, promover, e aperfeiçoar livremen
te os trabalhos dos rt>feridos Instrumentos em utilidade do Meu Real ser
viço: Hei por bem declarar, que daqui em diante só pertencerá aorefe~ 
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rido InteNdent:e (aebajxo da in~p~c~i1o, _e ·a:tithori:Gade da rJmntl) cdosT1~e$ 
Estados) o provimento dos Lugares, e Empr~ges relati

1
vos, á~ Officina,s, 

pôr os des.paclios ~as· f~rias .par.ª o a!ilgmeato, ou multas dos Jornaes, se-: 
-gugdo o m~r.e.eimento ,de cada hum~ e reg'l!tlar o .númew ,qa, gente á p.ro,-. 
·porct·ão dos tmbaltho.s :re~pecti.v.os. -·. . 

.Quarto: E oulcosÚn · D.etern1Ín.o, q,l!he depois de feita ,a_ fe,~1a pel!i) 
A.poatador, sej.a -atp.resentacla ao Intendente 9-erarl . p>ara a exammar, e 
c.om o seL! .l!le.spaccbo se assinar,em os Mestres das Officinas pelà quanti~ 
porres.pomde.lilte :i!c cada- hum a, pa~~a <ltepois ·ser .entreg.!Je ao Tenente Ge. .. 
neral da Artilh!=JrÍa mo· Reino, a fim ' de seguir n.o ' seu pagamenlo. -o. me~ 
thodo, que a a Uíll men1te se pra lÍ.,cfl. 

'· ~ Quínw; Estab.eleço, e Mando, que .se.nãG p.ossão r,eceber gen.eros 
alguns no Arsena:l, .sem que o In.tGl.ndente Get·al ®s mand,~ primeirarnenl" 
te examinar pelos Mestres .eompetentes, e Ope.rarios os mais id.oneos ~ 
para vêr se sito, ou não conformes á qualidade, e bondade propria, que 
se de·ve empregar na factura dQs d·ifieniJ:!ltes lns.trumentos de guena. 

íSea;to: Do mesino modo Determino, .que osu.na.teriaes necessarios 
para as Oílicif.las sejão r.equeridos p.elos Mest.res ao Tenente General da 
Artilheria, com as Relações que tiverem apresentado ao In tendente Ge ... 
ral' nas quaes se veja a ordem por elle escrita' para os poderem pedir. 

Setimo: E sendo tambem indispeNsa:vel , que o Intendente Geral 
deva ter conhecimento das munições existentes no Arsenal Real, para 
poder promover os trabalhos das Officinas do que parecer · mais necessa .. 
r-io z :De!er-QJi no, (q u.e · o A.J,~jo~üúife ':ll1..e <ilê tmdHs ás contas q.tJe _eJI,e lh_e 
pedir, relativ·as· ao-.s0bre.dito cori·hecirnento; ,e omesmo .!lrnoxarife deve
rá igpalmente receber todos os Instrumentos feitos nas Officinas , para 
depo~s. serem distribuídos por ordem do Tenente General da Artilh~.ri~ 
eJ.o fu<J..HO. . ; r- ' -

f1itavo ~ : A. dltela~ã-G) annwil dG~ ma:teriaes para. provil;nen-to do !r;< 
senal Rea1l será ligu.ail,m_ente feita em €onf.er.encia do Tenente 'General da 
A.rti:ltheJ·-ia eo.tn 0 'Inteq.dente Geral das .O.ffiúltl-as; e quaesquer .<dúvidas 1 
QU obstac.lilllos, <qUe se enc0.nbl'ellil no expedi.ent~ destas ditferen tes R.epar,
tiç@es '· G TenHm't'e·~G.ener.al da A rt-ilheri a , e @ lnte.t~deR te .Geral ,das Fun,.. 
d~<tões os .d~v.er·ão •repuesen·tar .á Juwta .dos 'lfn~s Estados, para esta o~ 
d1ssob\Õer ., .e lhes "~a-r as providenciaJs ·QIDm~.ete'lilWJS, ou. Me c;.ons.Y,Ltar sohre 
tude, ~orno .r.eq\le·r_er .0 1bem dg Meu Real ·s;elwjçm, . 
- , . Nono ': T0das as -Ordens, .que .se .e.xpedil'em para os tr·a1laalhos .dB~ 
()ffic~·nas }<>ara~o'b.r-as -e~üa®1·d~narias; serão.ex:p.edid.as por h~m A vise ao In .. 
tendente, (llara as mandar faz10r ., .e ent-reg;a;r ao ~J.·se.nal Real, e por .ou-tro 
ao Tenente··Géneral da A.rtiJhel'ia, para . às, .eGtrega.r a quem lhe f0r 
ordénado. · · - ' . . \ 

Deámó: A Jurnta d0s 'fte.s ;gstados será o 'irribu.tlal competente 
para a expedição.·t'le 4i0das as o.tdens; .n=HIS '{i}•Hamlo .a u.rgencia .do servi- · 
ço requerer que esta~ se expessão extraordinariamente por quaesquer das 
Secret~l\i-as de Es-tªd0 das differentes Repartições , estas ser·ão seinpre 
P?r escrito, e nunca v~caes; e o Ten.e~te Genet?l da Attilheria .dp Rei
no, e o Intendente Geral das Fund1çoes, depo1s de as ct1mpr1rem; e 
executarem sem demora, as parliciparão logo por cópia á mesma Junta 
dos Tres Estados, para que lhe sejào presentes. . 

, . Este se cumprirá tão inteiramente, como nelle se contém ; sem 1 

duv1da f ?,u embargo algum; não obstantes. quaesfltier Leis, Regimentos, 
~rdenaC(oes, Resoluções? Dec~·etos, ou Ordens, quaesquer 9ue ~lias se
Jao, porque todos, e todas Hei por derogadas para este effelto somente, 
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como se delles, e clellas· se fizesse expressa, e especial menção, ficando 
aliás sempre em seu vigor. 

Pelo que: Mando á Junta dos Tres Estados; ao Marechal Gene
Tal dos Meus Exercitas, General junto á Minha Real Pessoa; ao Gover
nador, e Capitão General do Reino do Algarve; aos Generaes, Gover
nadores das Armas, e de P1·aças, e Com mandantes Interinos das Pro
víncias; como tambem ao Tenente General da Artilheria do Reino; ao 
In tendente Geral das Fundições de Artilheria, e Laborate>rios <;los Ins
trumentos Bellicos; ao V édor Geral da Artilheria; aos Administradores, 
e Almoxarifes dos Armazens, e mais Pessoas, a quem pertencer o co
nhecimento deste Meu Alvará, o cumprão, e guardem, peJa parte que 
lhes toca, e o fação cumprir, e guardar por todos aquelles, a ,quem com
peti I'. Dado no Palacio de Queluz aos 21 de Outubro de 1791. = Com 
a Assignatura de Sua Magestade, e a do Ministro. 

Re,qist. na Secret. de Est. dos Negoc. Estrangeiros e da 
Guerra do, Liv. de Registo de Cartas , Leis, A.lva

,rái a fol. lO, e impr. na Impressão Regia. 

O Provedor e Deputados da Junta da Administração da Companhia Ge-
ral da Agricultura das Vinhas do A.lto Douro. . 

F ~zemos saber: Que Sua Magestade sempre propensa a beneficiar a 
Agricultm·a Foi Servida por Resolução de 11 de Outubro immediato, to
mada em Consulta desta Junta, Ordenar em beneficio dos Lavradores do· 
Dist1·icto e demarcação dosvinhos de ramo, e preço até agora de 10:500 
-que não sejão dos verdes d' Arvores Xantuadas e Bardos , que da data 
<la sobredita Real Resolução em diante neste mesmo anno lhes sejãe pa
gos todos os vinhos produzidos em cepa baixa, que a nossa Companhia 
]hes compt·ar, a 12:000 reis por pipa livres para elles, pagando·se os car
retos dos mesmos vinhos por conta da nossa Companhia, assim como se 
pratíca com os vinhos comprados da demarcação e districto de Embar
qu·e.~ E para que seja notoria a todos os sobreditos Lavradores a Graça 
que Sua Magestade bynignamente se dignou fazer-lhes, mandámos ex
pedir o presente que assignámos , e fizemos sellar com Sello grande da, 
nossa Companhia. Dado nesta Cidade do Porto em Junta de 4 de Novem
bro de 17 91. = Leandro Anastacio de Carvalho e Fonceca, o subscre
vi. = Com a Assignatura dos Deputados da Companhia. 

Impresso avulso. 
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Ent Nome do Senhor: . Amen. Conhecida cot'sa seja a todos em toda a par• 
te ; que no A1tno ~e N a~cimento do Senhor de mil setecentos f!Oventa e 
hum, no dia po1:-em deamosext·o de ·Novembro, mas do Pont·ijicado. do 
Nosso Sar~tissimo SerJ,hor b o S~I.nhor Pio P.apa Sexto, no Anna dectmo-

. ·sett'mo : Eu , O.fficial para isGo deputado vi, e li as Letras Apostolicas ex• 
pedidas em fórma de. Breve sob o Annel do Pescador, do theor seguin
te ; convem a saber : = Por f.óra = Ao Veneravel Irmão José Maria ; 

· Bispo Titular de Fáro. =Por dentro porém = Pio Papa Sexto. = 
Veneravel Irmão , saude , e bençij,o Apostolica. 

Convém sobre maneÍL'a ', que ás. sú;plicas da Nossa Charissima em Chris ... 
to Filha Dona Maria ~ranci~ca; Rainha Fidelíssima de J;'ortugaf, e dos 
Algarves, que s,e eonhrecem .pertêncer á R~ligião, e ao socego dos escru ... 
pulos da consciencia dos Fieis Ghristàos dêmos congruente despacho l1 

quanto no Senhor podêmos, pela s,uà eximia piedade , e devoção pará. 
com a Nossa Pessoa, e esta Santa Séde. Ha pouco pois Nos fez represen
tar a mencionada Dó.Ba lVIaria Francisca, Rainha ~~idelissima 1 que Nós 
em outra occasião pelas Nossas Letras do dia terceiro de Agosto do an· 
no passado de mil setecentos e noventa, expedidas em simil~ante fórma 
de Breve, tinharnos concedido a Ti, Veneravel Irmão; · para que a Re
gular Observancia entre os Regulares de hum e outro sexo, que residem 
nos seus Domínios, assim d'alé.m, como - d'~quem mar se restabelecesse ' 
onde estivesse descahida, e se. for falecesse mais e mais onde estivesse vi
gorosa, algumas faculdades accqmmodadas aos males que muito ha se ti· 
nhão introqozido nellas, como mais amplamen-te se contém nas mesmas 
Letras. Porém como para o complemento de~tes seus desej.os, segundo a 
mesma narração accrescentava, nasça não pequeno em bar aço de se acha
rem as Casas dos Regulares de hum ·e outro sexo tão gravadas com Le
gados de Missas, e outros encargos pios, que em nenhuma maneira oEJ 
podem satisfazer, mas antes, ou pela tenuida-de das rendas, ou por ou
tras causas, estão por cumprir os taes encargos pios, não sem grave pe
rigo da Relegião, e da consciencia dos mesmos Regulares, por esta cau• 
sa, a fim de que se applique a este inconyeniente algum remedio efficaz; 
e além disto para que os seus desejos do feliz estado dos taes Regulares 
tenhão mais facilmente o seu effeito ,. Nos fez snpplicar humildemente; 
que todos os taes encat·gos pios , ·e Legadps de qualquer genero, que el• 
les fossem, por benignidade A postol'ica Nos çlignassemos ou de suppri..
millos totalmente, ou de reduzillos a alguma tenue quantidade. Nós pois; 
que amamos paternalme·nte as Ordens Regulares !le hum e outro sPxo; 
absohatamente todas, e estamos obrigados a cuidar so.bre modo no feliz 
est(ldo clellas, como quer que por estas súpplicas Nos conste de certo, 
que tamanho número de encargos pws, e de Legados póde empecer não 
pouco a re~ormação dei las, e ' a applicaÇão_ ~ Disciplina Reg·ular; com ... 
~Jeltemos, e mancl(lmoa pelas presentes a T·I, Veneravel Irmão, de cu .. 
Ja prudencia, fe; e zelo d.P Religião confiamos muito no Senhor, que por 
Nossa authoridaue A postolica reduzas; e diminups com _aquella propor
ç~o 1 que tem oi(o eom cem, todos; ·e q':laesquer Legados, e encargos 
}Jlos, de qualquer natureza quesejâo, ou aindá que tenhão tido outra re-

. D ' :A'J 
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dacção, ou diminuição, com que estão gravadas as Casas Regulares de 
hum e outro sexo, situadas nos Domínios sujeitos á mesma Dona Maria 
Francisca, Rainha Fidelíssima, tanto d'aquem, como d'além mar. De
mais disto, para que esta empreza s_mta o seu effeito mais certamente, 
depois que for completa por Ti, segundo o theor das Nossas presentes 
Letras, a tal reducçào , ou dimi·nuiçã9 dos _Legados pios, até onde a 
necessidade o pedir, Te damqs, e· concedemos igualmente, com a mes
ma A uthoridade, pelo theor das presentes, plena, e ampla faculdade de 
transferir, pPla Authoridade sobredita, os fundos, e bens de qualquer 
modo pertencentes aos mesmos Legados pios com os seus encargos anne
xos, das Casas Regulares mais opulentas para as outras mais necessita
das. Porque Nós renovando, e confirmando as Nossas menci<madas Le
tras do dia terceiro de Agosto de mil setecentos e noventa naquellas coi
sas, qu e se não oppõem a estas presentes Letras, Te damos, e conce.:. 
demos similhantemente pela Authoridade, e theor sobreditos toda, e qual
quer faculdade necessaria, e opportuna para as sobreditas coisas todas, 
e para fazer, tratar, e executar, ou mandar e'Xecútar ácerca das coisas, 
que pertencem a levar isto ao seu desejado fim ·; tudo o que vires pela Tua 
prudencia, que mais saudavelmente no Senhor convém ajustar, e determinar, 
segundo as circumstancias dos lugares, e das coisas. Porém se acontecer al
guma vez, que Tu, ou @pprimi·do, com alguma enfermidade, ou occupado 
com outros cuidados, não possas de modm algum· concluir estas coisas , que· 
Te sâo encarregadas, pelo theor destas transferimos todas, e cada h uma 
das faculdades pelas presentes a Ti concedidas, para oa. Pessoa Ecclesias
tica, que for deputada pela mesma Rainha Fidel•issitl'\at, para :Presiden
te do Tribunal chamado Junta, e a substitui mas em Teu lugar. · Deter
minando, qu~ as mesmas presentes Letr~s, e quaesquer coisas nellas con
teúdas, ainda pelo motivo. de não darem para ellas seu consentimento, 
nem serem ch~madas, citadas, e7 ouvidas quaesquer pessoas, ainda de 
qualquer estado, gr:io, ordem, preéminenc~a, ou aliás dignns de espe
ci11ca, e individual menção, e expressão, que acaso tenhão direito , çu 
interesse nas coisas sobreditas, ou por qualquer modo o pertendão ter, 
ou porque as causas, pelas quaes as presentes se expedírão não fossem 
sufficientemente allegadas, verificadas , e justificadas, ou por qualquer 
outra causa por mais ·juridica, pia, legitima, privilegiada, côr, pretex
to, e principio ainda dos que estão inclusos no cqrpo de Direito, ainda 
de lesão enorme, e enormissi!'na, e total, em nenhum te!Upo possão ser 
notadas do vicio de subrepção, e obrepção, ou nullidade, ou de falta de 
intent(àO nossa, ou de consentimento dos interessados, ou qualquer ou
tra ainda por maior que seja, substancial, inexcogitada, e ine~cogitavel, 
nem ser impugnadas, · cassadas, e retratadas, postas em controv.er~ia, ou 
reduzidas aos termos de Direito, nem intentarem-se contra ellas os reme
dias aperit·ionis m:is, restituição in inte_q1·um, ou qualquer outro de Direi
to, facto, ou graça; e sendo infien t\ado, ou ih1petrado, ou ainda de igual · 
mo tu, sciencia , e pleoiclão de podet· concedido, e expedido, ninguem 
possa usar delle em Juizo, ou fóra delle, nem aproveit<lr-se por modo al
gu m ; mas que as mesmas presentes Letras sempre fiquem, e sejão fir
m eR , v:1liosas 1 e efficazes, e surtão, e ~enhão os seus pknarios, e cum
pridos e(fe itos, e sejão inviolavelmente obset·vadas, e cumpridas por aqt~el
les a quem pertence, ou de qualquer modo para o futuro pertencer; e 
que por e_sta 1_11aneira, e de nenhu1~a outra .se d.eve julgar, e decidi1: nas 
causas sobredJins por quaesquer Jmzes Ord1nanos, e Delegados, aJrida 
Auditores das Causas do Palacio A postelico, e Cardeaes da Santa: Ig~e-
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ja Romana -- ainda Legados a Latere-, e Nuncios da Sé Apostolica, tira .. 
da . a elles, 'e a cada hum delles qualquer faculdade , e authoridade de 
julgar e interpretar de outra maneira; e que seja irrito, e vão se acaso 
nestas' causas se attentar em contrario, sciente, ou ignorantemente por 
quem quer que seja, com qualquer authoridade. N~o obstantes as Cons
tituições, e Ordenações Apostolicas, e todas ·aquellas cousas , que nas 
Nossas mencionadas Letras quizemos, que não fossem obstantes, e quaes
_q·uer outras contrat·ias. Dado em Roma em Santa Maria Maior sob o,A nnel 
do Pescador aos 15 dias de Novembro de 1791 ; anno decimosetimo do Nos
so Pontificado. = R. Cardeal Braschi de Honestis. = No Lugar ~ da 
Annel do Pescador. 

Pelas quaes Letras lavrei o presente Transumpto, estando presen
tes os Senhores ·José, e Filippe Capellemans testemunhas. = Concorda com 
o Original. F. R~ganti, O.fficial Deputado .. = F. JJ;I. JSubdatario. =: Lu
gar do Sello . == Assim he. Vicente .Donati, Notaria Apostolico. = Lu.,_ 
gar cJo Signal Público. 

Impresso na Impre8sáo Regia. 

Áos 17 dias do mez . de ,Novembr~ de 1791 , n·a ME>za grande da Casa 
da Supplicação , em presença do 11lustrissimo e Excellentissimo Senhpr 
José de Vasconcellos e Sousa, Conde de Pombeiro, do Conselho de Sua 
Magestade , Capitão da Sua Guarda Real, e Regedot· da Justiça, · pro• 
poz. o Dese1!l~argador Procurador da Coroa, que havendo nom.eado o pri- · 
metro Adm1mstrador de huma Capella para a successão della a hum Pa
rente do Instituidor , com a clausula de se continuar perpetuamente na 
s·ua descendencia em fátma regular; qúando o mesmo Instituidor excluí
ra a todos os seus Parentes , e mandára , . que a dita Capella se devol
vesse sempre pór nomeação de cada hum dos Administradores , · en-trára 
em dá. vida, se o dito primeiro Administrador, e os mais que lhe succe
dêrão , na conformidade da referida clausula , se achavão incursos em 
Commis~o por indignos, segundo a Ordúwçáo do Liv. 2 .0 Tit . 26 §. 19, 
e _o Cap1.tu;Zo, 237 das Ordenações da Fazenda : E parecendo á maim· par
te ~os Mm1stros da. di~a JY.[eza abaixo assigriados , que por occa~ião ~a 
dúvida p~·oposta ~e devia proceder a Assento para se fixar a int~lhgencia. 
das referidas Leis em qualquer contravenção., que ·occorresse a ·vontade 
dos Testador_es; posto que a me.sma dúvida (ainda- prescindindo dos ter
mos do processo, em que ella se suscitou) não tivesse já lugar depois da 
Lei de 3 de Agosto de ]7.70; visto que pelos parao-rafos 8 ' · e lO della 
se haviào reduzido _á classe de regulares todos os vfnculos anteriormente 
institui.dos de nomeação livt·e , ou restricta , e aos precisos termos da 
Ordenação do Li v. 4. Tit. 100, todas as clausu,Jas, vo<:ações, modos, ~ 
cond(~ões '· qu: fi.zerem irregulares, exquisitas ~ frívolas, ou exoi.icas as 
antenores mstJLmções : Mandou o dito Senhor RegE>dor , que effectiva
~Pnte se procedess«;l a Assent0; e qu&si por uniformidade de votos con
V1erã~ os dit0s Ministr<:>s em q~e os Herdeiros Fideicotnmissarios, ou Le
gatan~s se não deyião julgar indignos , e consequentemente incursos no 
Commi~so a bem do. Fisco por qualquer contraven-ção á vontade de seus 
fE'~peclJvos Testadores, mas sim, e sómentP. pela que praticassem a res
peito daquelles actos, por cuja contravenção se achal'.em qualificados com 
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ã nota de in'dignos' por alguma Ordenaç~o destes Reinos, ou por Direito 
Cornmum, como he expresso no dito §. 19 da Ordenação do tiv. 2. Tit. 
26., e n0 dito Capit:l'llo 237: pois que n·ão pend'endo elo mero arbítrio dos 
Particulares , nem dos Magistrados a qa·alificação dos delictos, e a im
posição de penas, e muito menos a daquellas, que p'rivando· aos homens 
de beos, que tiverem adquirido, atacão lambem a sua boa fama, e re
putação , em nenhuma Lei destes Reinos ou do chamado Direito Com
mum se CJilalificão gerál , e indistioetamente por indignos 0s Herdeiros . 
Fideicommissarios ou Legatarios, que contravem á vontade de seus res
pectivos Testadores, mas antes se 0bservão neste mesmo Direito alguns 
casos em que a contravenção he ]ouvave), e muitos outros, em que ella 
determinada. Quanto mais , que ainda quando a contravenção deve se't' 
vindicada 'com a privação dos cemtno<los , que da ' vontade dos Testado
res obvierern aos Herdeiros Fideicommissarios, ou Legatarios, esses com
modos só cedem ao Fisc0 nos casos qualificados com a nota de indigni
dade, ou nes de vaca.ncia; cedendo em todos os- mais aos Herdeiros Le
giti mos, ou Testarnentarios, corno he expresso nesse mesmo Direito Com
muro, a que se referem as ditas Leis Patrias; devendo sempre verificar
se a contifigencia dos casos pelos meios competentes. E para não vir mais 
em dúvida , se fez este Assento , que o dito Senhor Regedor assignou 
com os Ministros, que nelle votárão-. :Re.qedor. Valle . Gama. Telles' Ne
gráo. Vidal. Doutor Nunes. Mesquita. Ribeiro de Lemos. Manoel Velho 
da Costa. Lima. Ferreira Castello. Botto. Godinho. · Fariá. Doutor 'J.J!Ien
des. Ganhado. lllouzinho. Menezes. Borges. Fajardo. Correa. Gama e 
Freitas. Caldeira. Mello Breyner. Mattos. Púta Manique. Silva Vieira. 
Doutor Veiga. . ' , 

Fui presente·, ~ protesto usar dos meios cõmpetentes contra a re· 
solução deste Assento. Azeredo Coutinho. 

Na Collecçáo · dos Assentos, e no Liv. 2. 0 da Supplica· 
ção a fol. 173. 

I ' I 

llustri<>simo e ExceJJentíssimo Senhor. = Podendo acontecer que algum 
Magistrado dos Tribunaes Supremos, sendo convocados por Vossa Excel-

. lencía como Regedor das Justiças Lugar Tenent'e de Sua Magestade na 
Relação, ou pelo Chanceller, servindo o mesmo Carg·o nos seus impedi
mentos, hesite em praticar a respeito do Regedor o antigo, e inaltera
vcl e devido Ceremonial que sempre se p1·aticou dentro na Casa da Re
lação, na entrada~ e residencia, e sahida dos Regedores, e Cha·ncelle
res s~rvindo de Regedores. Lembrando-se talvez esse Magistrado, ou de 
não ser da Casa, ou do que se observa se'm paHdade de circumstancias 
no seu Tribunal a respeito do Presidênte ~ Ordena Súa Magestade, que 
Vossa Excellencia , para prev.enir estas escru pulosidades, que poderião 
ter coosequencias desagradaveis , se com etfeito as houvesse , e se per
tendesse por ellas tentar alguma novidade, na primeira occasião em que 
concorrerem lVJagistradqs de outros Tribunaes, para se tomar algum As
sento, Vossa Excellencia fará Jêr pelo Decano d' Aggravos esta Ordem 
Hegia, · pela qual Si.1a Magestade declara, que os Magist~ados dos Tri
bunaes que forem á ,Casa em observancia das Reaes Ordens para Assen~ 
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tos, óu qualquer outra Coil~missão de Seu Serviço ~evem praticar a r~s-
peilo do Regedor ,e do Chanceller que por ell~;J servir, todo o Ceremomal 
que a respeito delles praticão os Magistrados da Casa, e qiJ.e ná mesma. 
Casa observárão sempre os mesmos dos outros Tribunaes que n~lla te- . 
nhão Lugares , como o Juiz da Moeda Falsa e Procuradot·es Regws , e 
Sua Magesta.de permitte, que eu mesmo atteste, que tendo a honra de 
ser Desembargador do •Paço, Procurador da Coroa, e Chanceller , e ten .. 
do Servido de Regedmr,, eu mesmo pratique a respeito d~ Regedor o mes
mo que· todos os outros Ministros da Casa. Sem ouvir, nem me lembrar 
fazer .novidade que .nunca m'e parecia prudente , ~erri séria ainda que 
fosse menor. Deos guarde a Vossa Excellencia Paço em 18 de Novem
bro de 1791. = José de SealJra da Silva. = Senhor Conde Regedor da. 
C~sa da Supplicação. 

Regist. no Liv. 20 da Supplicaçáo afol. 216 vcrs. 

«'-*t.Gn*-* 

Eu A RAINHÁ Faço saber aos que este Alvará vir'em: Que os Ma, . .: 
quezes de Niza Dom Domingos de ~i ma, é Dona Eugenia Maria Josefa. 
Xavier Telles Castro dà Gama Ataíde' Noronha Silveira e Sousa M~;J re• 
presentárão : Que entrando dé novo na Administração da sua Casa , e 
na parte, que Eu) e a. Lei .lhe •permHtírãÓ ; desejando promover o des~ 
empenho total della ; não só em beneficio do seu restabelecimen1to para 
con~inuar a ser, eomo sempre fôra util ao Servi.ço da Minha Real Coroa; 
e d9 Estado , mas tarnbem tranquillizar o éspirito dos seus Predecesso
res, que precisando contrahir tão quantiosos empenhos, não poderão dis
tratallos ; e vendo que o meio efiic,az ; e opporluilo pal·a. coilseguir tão 
importante objecto , ·era súsperider o Concurso ordenado na Provisão de 
dez de .Janeiro de mil se'tecentos oi tenta .e seis, e variar o Plano, .a que 
elle se dirigia; por quanto, tendo ~omeÇado Q dito Concurso no anno cle 
mll ~etecentos oitenta e sete , · no fim de qúatró annos ; que tinhão de
comd~ , ~stava ainda em principio· ! a pezar dos esforços ·' que o J ~1i:t 
·Comm1ssar10 fizera para o seu adiantamento ~ · e que por consequencJa, 
ainda que se cortassem todas as delongas Íot·enses, que erão inevitaveis, 
não se poderia tet·minar o mesmo Concurso e~ fôrma legal; e com hum a 
completa audiepcia , sem o dec.urso , e perda de immenso teil1po, com 
prej u1zo da Casa , e dos Crédores del'la ; assim na despP-za, . e empate , 
como na in·certeza dos seus direitos ~ propuze1·ão aos ditos Crédores húm 
novo Piano, substanciado em nove Condições, constituindo-se neUe hu· , 
ma Junta de Interessados, que administrando de cammum acordo a mas~ 
sa total dos bens, e rendimentos de todas às tres Casas de Unhào; Ni· 
za, e Cascaes , e deduzindo della precipuamente em cada hum· anno o 
Apanagio da Marqueza stia Mãi, e Sogra, os competent~es alimentos pa- · . 
ra a decente sustentação da Casa delles Marquezes de N1za' as pensões, 
e -encargos annuaes da mesma Casa; e os juros correntes das dívidas pus~ 
sivas. , dividissem o resto ~m duas . partes , com a prÍlnf.'ira passagem a 
ConsignaÇão necessarià para a ac 'tual reedificação do Palacio de Enxa
bregas, e acaba.ssem de satisfazer o resto das dívidas pessoaf's, e privi
legiadas do Marquez Dom Rodrigo ; ( que sé mandcirâo satisfazer, pelos 
rendimentos dos bens vinculados, na conformidade da Sentença de cinco . . 
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de Julho de mil -setecentos oitenta e oito~ applicando-se esta ametade de
pois de extioctas a r·eferida Consignação, e pagamentf? de dívidas, pa-. 
ra ext..inguir eapi taes, que vencem juros ; e com a segunda parte Ú<? li
quido annual , e restarrte fizessem huin rateio peJas dívidas gratuitas: 
Entrando os so~neditos Marqueze~ nesta Administração com os seus bens 
não hypothecados ás referidas dívidas . na qualidade de huns Terceiros 
Mutuantes, que pertendendo remir a Casa, ·voluntariamente concorrião 
com o seu cabedal para auxiliar a massa, e ajudar o desempenho da mes
ma Casa devedora, ficando CrQdores a esta peJa Cessão, que cada hum 
dos Crédores, assim da herança jacente, como da Casa de Unhão, lhes 
fizessem do seu düeito, e acção no acto do pagamento, e em· concorreo· 
te quantia do que recebessem pelos bens não obrigados a essas mesmas 
dívidas, e ainda pelas hypothecas subsidiarias: E porque ~onhecendo .os 
ditos Crédores, que o Plano desta Transacção lhes era mais util, e van
tajosq , do q.ue qualql!er outro , espontaneamen.te convierão em se for
mal' a dita Junta de Interessados para administraÇão, e desempenho da 
Casa, na fórma indicada, se Eu houvesse por bem confirmar o dito Es
tabelecimento : Me pedião , ·· que .em commum beneficio de todos, e do 
total desempenho de huma Casa, que Eu tomára debaixo da Minha Real 
Protecção , fosse Servida approvar o dito Plano ; e confirmar as Condi
~ões delle, com todalil as faculdades, ~ disp,énsas necessaria~' para . a sua 
validade, e segurança, em lugar do nutro Plarw, que se tinha reserva
do para depois do concurso: .E teado consider'ação ao expendido no Re
qu~rim~nto dos Marquezes Supplicantes : Eui Senida Confinma·r o dito 
Plano substanciad.o nas referidas nove Condições , qu~ Me farão propos-

_1as, acordadas; e assignadas por cincoenta e quatro Crédores da Casa, 
para que se observe como nelle, e nellas se contém, ainda com os Cré
dores , que não assignárão ; e na conformidade do sobredito Plano , e 
Çondições: Hei por bem determinado o seguinte: 

Que a di ta J mJla se denominará: Junta de Fazenda da Casa de 
Niza, para a sua Administração, e desempenho, e nella concorrerão de 
hum a parte os Marquezes de Niza actuaes D . Domingos de Lima, e Do
pa Eugenia, e conjunctamen~ com elles sua Mãi, e Sogra a Marqueza 
Pona Marianna , pela grande experiencia que tem dos negocias da Ca
sa, e pelo muito que acreditou a Administração antecedente , dtnan~e 
a Tutella : E de outra parte concorrerão dois . Crédores intelligentes da 
maior confiança, e dos mais dignos, que representem o corpo delles, os 
q uaes serão nomeados pelos mais Crédores, com todas as faculdades ne
cessarias para esse ministerio. Esta Junta se fará no Palacio , ou Casa 
da Residencia dos sobt·editos Marquezes concorrentes huma vez em cada 
semana impreterivelmente' no dia que se assignar' ou no seguinte' se 
houver impedimento. A's Sessões da mesma Junta concorrerão s;imu!La
neamente os sobredi.tos Marquezes de Niza D. Domingos , Dona Euge-

.... nia, e Dona Madanna , e· os dois Representantes dos Referidos Créclo
res, ou aquelJes de todos os ·concorrentes, que não estiverem impedidos: 
E em tod;1s as sobre.ditas Sessões estará presente o Advogado da Casa, 
para fiscalizar os negocias qoe precisarem da sua instrucção , e do seu 
exame; assistindo do mesmo modo o Curador da herança jacente, quan
do for necessario. 

A sobredita Junta te_rá hum Cofre dé tt·es chaves, huma das quaes 
possuirã.o os sobreditos Marquezes de Niza, e _as duas restantes possuirá 
o maior corpo dos Crédores pela. interposta pessoa dos gois nomeados, 
que os representarem na sobredita fórma, tendo ,cada huú1 dos mes'mos 

I 
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Crédores nomeados a sua chave, e confiando-a-hum do · ou.tro, no figu.ra.. 
·do caso de não poderem ambos concorrer nas conferencias da refenJa 
· Junta. No di Lo Cofre se recolherão r.oqas as rendas em geral das lres Ca
sas, e todos os productos das acções activas pertencentes ás mP~mas Ca; 
sas, como tambem os da herança jacente do Marquez D. Rodngo: E a 
boca do mesmo Cofre se farao todos os pagamentos, entregas, e de~p.e~ 

· zas, sem que os Rendeiros, ForeirGs, Procuradores, Feitores, A dnHJHs~ 
tradores, e quaesquer outras essoas ·, q:lile por qualquer titulo devão pa~ · 

· gar, ou entrega~: em dinheiro, ou em especie, possão ser desobrigad~s, 
e livres de, responsabil'idade , não entregando , ou pagando no reféndo 
modo, e recebendo para sua descarga Conheciniento em fónna, assigna
d0 simultaneamPnte por todos os s0breditos Mat·quezes de Niza, e pelus 
dois Crédores representantes, e -conconentes. 

Que o Secretario , Contador, e Guarda Livros da mesma Junta 
será o Secretario da Casa Ignacio Xavier da Silva, .no qual concorre in 4 

telligencia, probidade, experiencia, e zelo. Nos seus impedimentos ser~ 
virá o Official da mesma Sect·etaria Bonifacio Martins de Almeida : E 
este -ministerio exercitarão os que para o futuro lhe sue-cederem ·, . e fo
rem reconheeiclos com igual prestimo, e dignos d~ mesma confiança, ten _... 
do inteiro credi Lo em Juizo, e fóra delle; o que os ditos Officiaes nomea• 
dos 1 e seus successores escriturarem nos Livros , e Papeis da sua com• 
petencia. -

Que o melhodo da escrituração s~rá o mercantil, por ser o mais 
breve, o mais claro, e o que Eu tenho approvado na arrecadação da Mi~ 
nha Real ·.Fazenda. Para a mesma escrituração haverão hum Diúio, Li
, vro lVl_esLre, e os mais auxiliares que forem necessarios, na fórma que 
se dellberal' em Junta de commum acordo com os Crédores Clavicularios, 
sendo todos os. referidos Livros primeiramente rubricados de hum lado, 
por qualquer qos Marquezes concorrentes; e de outro lado, por hum dos 
referidos Créd9res rep1·esenlantes. 

Que na mesma Junta se -regularãQ todos os negocio~ pertencentes 
á boa arrecadação das rendas: Se providenciará sobre a conservação dos 
préd,~os rusticos, e urbanos: Se fará pro_mover a cobrança , das acções 
aclivas, e importantes: E se estabelecerá o methodo assim de ajustar 
a~ contas daquelles Crédores, que não dependerem de diligencias Judi
ciaes , como de St:l fazerem os arrendamentos da Casa mais uleis do que 
tem sido, na escolha dos Rendeiros, e ·na segmança delles : Sendo as 
Procurações para os negocias Judiciaes, e Extrajudiciaes feitas em no
me de toda a Junta, e assignadas na, mesma fórma que fica._ estabeleci
da para os Conhecimentos da Receita 1 ' não enlrando nesta generalidade 
as Procurações, e Alvarás de Apresentações, Nomeações, e todos os 
mais Papeis l'elalivos áquelles Actos, que forem peculiares da pessoa, ~ 
dignidade dos Marquezes ,de Niza , e Jas suas jurisdicções, e regalias; 
(;)U absolutamente separ.ados da Administração economica da s.ua fazenda, 
que he o limitado ministerio da referida Junta. . 

QHe pois os llquidos, e effectivos rendimento&,. das duas Casas de 
V~digueira, e Cascaes, e dqs ·Prazos, com que os actuaes Marquezes de 
N1z_a .entrào para a m.assa da Administração na expressada fórma, e sem 
preJUIZ? dos Direitos, que tem adqui·rido pela abstenção' da he1·anç.a de 
se!-1 Pat: e Sogro, e pE'I•a p1·oviden-eia da -dita Provisão de dez .de Janei· 
ro de md setecentos oitenta; e seis são superiores aos rendimentos da Ca-

. sa de Unhão, além dos que ainda se esperào pela resulta das Acqões pen
deu tes , e res pect.i v· as ás ·s0bredilas Casas de Cascaes , e V idigueira : P r e· 
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·cipuamente se darão do Cofre no ·principio de cada mez tres mil cruzados 
pa ra a decente sustentação da Casa dos ditos Marquezes, e no• decurso 
do anno mais quatro mil ct·uzados para despezas extr;lordinarias, que 
tudo importará quarenta mil cruzados em cada hum anno. Do mesmo mo
do, ou como mais convier á Marqueza Dona Mariana, lhe será satisfei
to o seu Apanagio, que Eu deixei á livre disposição da mesma Marque
za, pela rnencionada Provisão de dez de Janeiro de mil setecentos oiten-

· ta e s~is. Igualmente serão pag-os em temAfl babil OIS juros annuaes, e · 
corren (es dos capitaes qualificados, que os deverem vencer, e os encar
gos de toda a Casa em geral. Da mesma sorte serão satisfeitos todos os 
indi spensaveis reparos dos prédios 'r.usticos, e urbanos, e as despezas das 
Causas, que n ão se puderem dispensar: E todo o mais resto das rendas 
annuaes com o producto das. acções activa~, que se for apurando, e en
trando no Cofre, se dividirá no fim do anno em duas partes, huma par
te se rateará pelos Créclores das dividas gratuitas, que não venceremj_u
ros; e a outra parte se applicará para .o 'p'agamento de seis mil cruzados, 
que ·estão consignados para a actual reecl.iiicação do Palacio de Enxabre
gas, até se concluir de todo a divida da sua irnportancia; e para ·acabar 
de satisfazer as dividas privilegiadas, que se m{lndárão, e começárão a 
pagar na fórma da Sent_ença de cinco de Julho de mil setecentos oitt>nta 
e oito, que passou em julgado: E extinctos que sejão os pag·arnentos da 
sobredita consignação, e do resto das dividas privilegiadas, se applícará 
logo toda aquella importancia pat·a extinguir capitaes, que vencerem 
JUros. 

Que todos os Crédores das dívidas .particulares da Casa de Unb ão, 
e pessoaes não privilegiadas da herança jacente serão obrigados no acto 
do pagamen to, e em concorrente quantia do que f01·em recebendo por 
O Ll tr a dos juros, e ca pitaes, a ceder com Procuração . em causa propria 
nos lVI arquezes Supplicaotes todo o dit·eito, e acção, que lhe s competir 
sobre os bens livres dos seus Devedores , e hypothecas subsidiarias dos 
beus vincul ados, Prazos, Coroa, e Ordens para as compensações, e mais 
effe ilos, que aos Marquezes Ccssionarios forem convenientes: Havendo 
ontros im hum Tabellião privativo dos de melhor conceito nesta Capital, 
qu e a Junta nomeará com _toda a circurnspec(~ão, o . qual terá Lívro de 
No ta sepawdo para lança~ nelle todos os dístrates, e quitações, a que 
se redliz ir·ecn iodos os recebimentos particulares feitos á boca do Cofre 
n a sob redita fôrma, e escL·iturar os contratos, e negocios da Casa, que 
11a fórm a das Leis do Reino exigirem públicos Instrumentos. 

Q uo para ultimar, e deciditj em Relação, e em huma só Instan ... 
cia com Adjuntos as Causas pendentes, áexcepção da 'doconcurso, que 
fica suspensa com esta providencia, e conhecer de todas . as mais que se 
m overem, continuará a corpmissão por Mim estabelecida na Provisão de 
dezoi to de Agosto de mil setecentos oitenta e quatro com a mesma for
m :•lidad e , com os mesmos Juizes, e com os mesmos Officiaes, que ac
t ua lnw n te a exerci tão, e desempenhão; ficando o sobredito Juiz Commis
sar iD subrogado em lugar do Privativo, que pela Lei compete á Casa de 
N iza , pe lo privil egio de Oesemb~Hgador, para se extende r a jurisdicção 
elo mesmo J uiz Commissario a todos os individuas, que abrange o dito 
p'ri vileg io : e conferindo outrosim ao dito Juiz Commissario jurisdicc;ão 
cri mina I pa ra proceJer contra aqueJles, que por qualquer maneit·a concor· 
r ert> m para o ex travío, descam i 11ho, e usurpação dos bens da di ta Casa, 
a t>s im , e do r.nesmo modo que Eu houve por bem permittír ao Juiz Com
missario da c ,.sa de Ximenes, em beneficio da actual Successora della. 
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E que a mesma Junta da Fazenda, que Eu Son Servida tomar 
debaixo da Minfla Real, e immediala Portec~ào, para lhe facultar to ·las 
as providencias, que pelo decurso do tempo lhe forem uteis .; e prPei:sé.tS, 
concedendo-lhe a graca de mo representar immedialamen te pela ::-iécreta
ria de Estado dos Ne~ocios do Reino, terá anthoridade para ele cummum:· o o 

acordo com os Crédore::; legitimados fazt>rem as Transacções ut e ts, que 
a beneficio de todos occorrereto, e forem digoa,s da Minha R eal Appro
vação: Sendo a mesma Juula obrigada a representar-mas pela sobrel.IJla 
Secrelatia de Estado dos Negocias do Reiuo, e a apresentat-Me pores
ta Repartição impreterivelmente no fim de cada hum anno hum Mappa 
.do Estado da AdmioisLraçâó, e dos seus progressos. 

Pelo que: l\1 ando a todas as Justiças, a que o conhecimento dis .... 
·to pertencer, que sem embargo de quaesquer Leis, Decretos, Provisões, 
ou Ordens em contrario, cumprão, e guardem, e fação inteiramente cum
-prir, e guardar este Alvará, como nf'Jie se contém; pelo qual Hei por 
suspenso o concut·so, e a Adrninistra~ão JuJicial; e separada, que du
rante elle ordenou a Provisão de. dez de Janeiro de mil .setecentos oiten
ta e seis ; ficando em vigor, e obse1·vancia as providencias da mesma 
Provisão, que se n:lo encontrão, e se conful'lnão com este dito Alvará, 
que valerá, posto que o seu effeito h::~ja dé dul'ar mais de hum anno, 
,não obstante a Ordenação do Livro Segundo, Titulo quarenta t>m cun ... 
• trario. Pagárão de novos Direitos vinte eduis mil duzentos eoit~>nta rf'is, 
que se carl'eg:írão ao Thesoureiro dt>lles a fulhas duzentas o.itt'nta e qua• 
tro do Livro decimo terceiro da su~ receita, e se regislou o Cor1hC'ci · t>n .. 
to e:n fórma no Livro quadragpco:imo oitavo du regislu geral a [!,)nas l..' t' D"' 

.to utlenta e huma. Lisboa 24 de Novembro de 1791. = Com a Assigna .. 

. tura de Sua Mageslade, e a do Ministro, 

/ 

Regist. na :Secretaria do Re,qisto Geral das lJiferrés, e na 
Chancellaria Mó1· da Corte, e Reino no Liv. de O/fi
cios, e Mercês a fot. 25. , e lmpr. na lmpréssão 
Regia. 

S endô-Mé presenté ·qué de contí.nud se est~o iinpetraildo GraÇàs da San.;, 
ta Séde Apostolica, lanlo por parte das Prôvincias, e Congregações dos 
Regulares, como por páhe de qu·aesquer sujéito's dellas elil particular 7 
e que estas Gral(aS não encontrando comnlummebte as Le'is dt=>sfe Reino 7 
e não desmerecendo o Meu l{eal Beneplacito; em quanto a essa jlarte; 
·podem muitas vezes conter rnateria, que ponha ainda em maior desordPm 7 
e confus<:lo o estado actlial das Ordens Re_gularés; e qu~ estorve, ou ha
ja de vir a estorvar as providencias, e remedios; qn~ llào ~nister ainda 
mesmo pa-ra o MelhoralnP.FJIO temporal : E como Eu flll Servida de crear 
huma Junta, a quem encarreguPi o Exame do mesino estado actual ~ e 
do m esmo Melhoramento tetilpàral das Ordt>ns Regulares, e a que tan
to p l:la Santa Séde A postoliea, como por Mim estão concedidas; e com
meU idas moi amplas Faculdades ao sobrt=>dito 1espeito: Sou Servida que 
da[jUÍ em diante nenhum Brevf:>, Rescripto, ou Graça da Sanl a 8éde 

' Apost olica. on de seos' Dele1:1adõs, Ou' dos Gerâes· , a que est::í fwrmitti
. do o re<i:urso, que por q~t1alquer .mod0 que seja diga respeüo ás Ordens 

'F 
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Regulares' ou a S€tiS l'ouivi-duos' temltla' .net'n possa tel' re:xe~~ç;~o' sem 
qne na mf's rna Junta do Exame de9 Estll'd(i)" actual, e do Melhoramento 
temporal das Ordens Rf>gu!ares seja .prim'0iro exa·min-ado, e se lhe .ponha 
despacho de poder ser e~ecutado; 'o qua:l d·esp·acho será sempre ass!Ígna
do pe lo Presidente da ·mesma Junta, 'Ji>'elo · Procura-dor da Mi·n'ID.a Rea1l 
Coroa, e por hum clos outros membros della: e para este eiXa·me, e des
pacho serão reme-t:t'idos á Junta os [-Iildultos sob!'ledidos pela Sec11.·eta1 i-a de 
Estado t·especliva, <ilepois de escrirHo nelles o Regia :Benepladto do cos"' 
tume. E porllue mtl muitos cl.os .Jn,dll!lltos já •e:t,pedidos, ·e a <!J.IUe .foi dad0 
o Meu Rq.gio Benepla.cito , p0r se lnão •erncont<Jrat·em .com as Leis clest~ 
Reino, poderão verificu.r--w es i·nconv·ebieo tes, ·q me dão causa a esta Mi
nha Resoloç-ão: SO;!J Ol.!l·tn;)s.itn Se1r~ida ~ qlil·é a rneS,Illilla .Ju:n<ta pmss•a avocar 
a si a qu elles, G}Ue julgar devão ser de novo eKam1rna·dos ., e possa fa.z'et 
sus pe nder, .par . ce~(ll <!> -l he , a s1:1a ~e~-ectH?ão _ r, •ellll qUia:nt? ·os não expedir 
com ·o des pacho actma cletennin-atlo. E c0'mo se.M:e esta La111~·bem 'C!le coFr
tínuo requet·endGl pot· párte da~ Grdems Regmltares licença '(Da·ra se a>ecP.JÍ
tarf'm Noviços, .,e Noviças, al·legando não só a fa+ta '<lJU<e tem de s~:~j reitos mos 
Conventos para o servi;Ço d·elles, -e e•l1m:pr.im~:•®Jto lllas suas e>brig-ações, ma 
tambern, -que a ÍHterr fl lpção da Disc~Jlína dcbs Nmviciados ·c-ausa .g·ran ~le 
d.amno á cooservaçà0 <ila · Observrancia Re.g.ulaoL', <q•U'~ ahi he sempre mars 
exacta, o 6]Ue foi talvez lnu,j prirnc•Ípal 'CIÚige'lllil '(!}a :rtxla.xação, •em que s~ 
achão quasi todas as Ordens Reg-ul~res; •é 1Jois ·qtl'e a ·&•ctruarl prohibi•(;ãõ> 
de se acceilarem Noviços Me foi requer1da corn tiJUJi s#litilas razõe..s pela. 
sobredita Jt:IJ~ta Junt-a do Exa·rne ·do Estado adaa4, e do :Melh~ra•tflll'€nto 
tP.mporal das Ordens Regulares : Solll Se-rvidb. que ·na hlPSma <.hlllta sê 
pondere a nec.P.ssidade, q<t!!le as Ordeü'S R!egola:res (ijizenn t·er para a ceei .. 
tarem Noviços: e achando que h'e dig-na ~<!le att€a9ã.o., pelà m'esma JI!!Pl'

ta se conceda poe escripto licença para as acceitações' , qu_e se perter!de
r~m, p1·ecedeodo ·a és\L·a licent;a as infortll'lações.., que .a J1mta. julgar ne
cessario tomar, . tanto a respeite (i]a nP·cessida'l'fe qllre hà Mos snjt=>itos , rque 
p <? rlenderem acc eiwr ., como das ·cir-cumstanc.i.ãs dos ·•.ml"..smos st0ei{os, e 
at é da leg iCimirlade d as suas vocações, do que não po&erá havet· maior 
tPs te munho, que o que derem os seus Prelados Diocesanos, que em to
do o caso será daqui em diante. indispensaveJ, que preceda á licença que 
h ::tj a de_ ~er d~da pel~ Jnnta '·a qu~l regula~·á a f6rma, porque as sohre
dit as dtltgencJas dev:-lo ser fpJtas. Sou finalmente Servida, que todos os 
negocias, tanto das Ordens Re~ulares, como dos Individuas dellas, pe·r· 
tençao daqui em di<1nte á Junta -para.Jbes -deferir, edar as prov-idencias 
convPnie nles; ou para que Me ·coarsulte 11os casos, que assitn seja ln'eces .. 

_sari o . pf'la mesma fórma q ae Fui Servida estabelecer 1110 Decr-eto, el'J1l 
que Eu houv~ por bem crear a mesma Jwmta. A Junta do Exam~ doEs
tado actu;.Jl, e do l\1'€lhot·ameoto temporal das Ordens R·eg·ulares o {~n ha 
ass im f'ntendido, e faça ~xecwtar pela parte que lhe toca. Pala,cri~~ de Nos~ 
sa Senho!la da Ajuda em 29 de Novem hrG de H9l. :>!:: Gom a H.uh-ríca 

· <le Sua Magestade. 
Impr. na Imp1·erssáo Regia. 

,. 
*--*<C>*--* 

EU A R A INI-J A Faço s-aber aG>s que .este Alvará ;irem : Que tendo 
-enleodido, que de~ois do estabelecimento da Collunissão d{) Juizo das 
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C~pellas da Coroa, pelo Alvará rle dez de Setembro de mil se.iscentos e 
· quatro, se tem excitado differentes düvidas '?ntre o mesmo Jmzo ~ e dos 

Feitos da Fazenda e Coroa sobre a competencia fundada nos dlfferen-
' ' . d tes princípios, porque as Capellas pertyncem á Coroa, por extmção os 

Parentes chamados , por se acabarem as Vocaçoes, por devolução, por 
. commisso, por amortização, pelo direito Fisc al de Indigno , . ?u P?r ou~ 
tros princípios; seguindo-se sómente dessas dúvidas o mal de ~mpltcar o 
Foro com novos , e escusados LiLigios , e retardar com elles o fazer-se 
Justiça á Coroa, ou ás Partes : Para que mais não haja similhantes al
terações ; e para que melhor ,se ordene sem circuitos a arrecadação das 
Capellas, que ainda sendo julgadas no j .uizo da Coroa, se a,dministt·árã.o 
sempre pelo das Capellas : Sou Servida , que daqui em dianle seja .só
mente competente, e privativo o Juizo das Cape1las da Coroa, para to
mar as denúncias, processar, e julgar as Causas das CapeUas, a que a 
Coroa tiver direito pelos ditos principias, ou por quaesquer, . que se ex ... 
cogitem, comprehendendo nesta providencia as Causas , que estiverem 
pendentes, mas ··não sentenceadas, fóra do dito Juizo. Assjm Q ÜJ"deno, 
sem embat·go de quaesquer Leis, Ordenações, Resoluções, Dispbsifíões, 
ou Estilos contrarias. 

Pelo que : Mando á Meza do Desemhargo do Paço ; Presidente , 
do Meu Real Erario ; ]{eiJ'edor ' da Casa da SupplicaQão ; . Const> lhos da. 
Minha Real Fazenda, e OI tramar; Meza da Conscif'ncirt, e Order!s; e 
a 1todos os Tribunaes, e Pessoas, a :quern o conhf'cimeuto de8le Alvará. 
pertenQa, e haja de pertencer, que o cumprao, guardem, haj ão de- ~um~ 
prit·, e guardar tão inteira , e ·inviol-avelmente , cumo nelle se cuut.ém., 
s~m ?úvida ,. ou. embargo algum qualquer que elle sf'ja. E ao Doutor Jo
se R1calde Pereira de Castro, do Meu Cunselho, Desembargador do Pa ... 
ço, e Chanceller Mór do Reino, Ord.eno; que o faça publicar na Chan
Ct>llaria, e registar em todos os Lugares , em qu~ se costumão registar 
similhanles Alvarás; ~ o Original se mandará parà o Meu Real Arcbivo 
da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 2 
de Dezembro de 1791. ( I ) Com a Assignatura de Sua Magestade, e a 
do Ministro. 

, Regist .. na Secr(Jlaria de Estado dos Neqoâos do Reiho 
no Liv. 8.

0 das Cartas, Alvarás, e Pàtentes afol. 79. 
e Impr. na ·Officina de Antom'o Rodr~ques Galhardo. 

*-*t.Q->*----* 

Áos 2 dias do mez de Oezembro de 1791, nàMe:la grande da Casa da 
Supplicaçào o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor José de V asconcel
Jos e Souza,' Conde de Pombei ro , do ·Conselho de Sua 'Mageslade, Ca
pitão da Su:-\ Guarda Real, e Regedor das Justiças, pnrticipou aos Mi~ 
nistros abai'xo assignados h uma ReprPs~ntação , que -á mesma Senhora 
fez o J?esembat·gador Juiz da Cha.ncel'lar:iá' da ditâ Casa , e que lhe foi 
remetLida pela Secretaria de Estado dos. Negocias do Reino, para se pro
ceder a Assentos consultivos, ou decisivos, como acordarem os J oizes, 
sobre os Artigos , que constituem o objecto della , e são os seguintes: 
I. Se as Viuvas , que Zitigáo na Correiçâo do Cível dá Corte, são isentas 

1_. -----~--~--'-------~----------------~---
(1) Vid. o 'Décreto de ~3 de Agosto de 179~. ) 

F~ 



4.4 1791 

da Dizima da Chancellaria, assim como o sáo aquellàs ., que lzt(qáo na do 
Cível da Cidade. II. Se são excusos da dita !Jizúna os Re'Qs, q·ue haven
do sido 'condemnados direitamente , o vem a ser de preceito, o·u nas pri
meiras Instancias por meio de Embargos, ou nas Superiores por meio de 
~ecu_rsos competentes. I li. Se n~ Juizo .da C~an;cellaria se l(óde conhece-r .da 
JUSt?ça , com que as condemnaçoes, feztas d-ere~tamente, se vem a declarar 
de preceito , assim nas prime-iras, como nas segundas Instancias. E .lil1 an
dando o dito Senhor Regedor proceder a Assento, sobre os referidos A 1'-

/ tigos , depois de lida a dita Repl'esentação , e ouvido sobre o conteudo 
nella o Desembargador Procurador da Fazenda, convierão todos os ditos 
Ministros uniformemente nas resoluções segnintes. 

Quanto ao pn'meiro Artigo. 

As Viuvas , e mais pessoas miseraveis litigando na Correição do 
Civel da Corte, ou no Juizo das Commissões, são isentas da Dizima da 
Chancellaria , cpmo são as que Jitigão perante os Juizes Ordinarios das 
Terras, ou nesta Cidade perante os Corregedores do Cível della, subro
gados com a mesma prerogativa pelo Alvará de 8 de lVlaio de 1745 aos 
Juizes do Ci.vel, que erão os Ordinarios desta Cidade, e que havião si
do extinctos pelo Decreto de 19 de Dezembro de 1743. Pois ainda que 
não conste do titulo p1·imordial dessa isenção , sobre não consolar , que 
em tempo algum pagassem Diz·ima, litigando peraHte os Juizes das Ac
ções Novas, ou perante os Corregedores da Corte, que farão subrogados 
aos di tos Juizes na mudaFJça da Ca!!!a do Civel pa1:a a Cidade do Porto; 
sem dúvida por serem os ditos Juizes· elas Acções Novas, e depois delles 
os di tgs Corregedores os Juizes Ord.inarios das pessoas miseraveis, como 
parece .da Ordenação do Liv. 1. Tit. 8. §. 6.; e constituídos a esse tin1 
pela piedade dos Senhores Reis desta Monarchia, o que cedelia em pre
juizo das mesmas pessoas miseraveis, se na dita· Cotreição pagassem Di
zima, de que sempre furão isentas nos Juizos Ordinarios ; de nenhuma 
fórma se póde já duvidar do seu Privilegio ainda litigando perante Juizes 
de Com missão , depois de se lhes haver julgado no competente Juizo da 
Coroa, e de se lhes haver manda.do guarda.r por mult.iplicadas Resoluções 
Regias, sobre Consultas da Meza do .Desembargo do Paço, e do Conse
lho da Real F1;1zen'da , com o que devia ter cessado toda a contestação; 
devendo-se com tudo adverti;· , em que sendo a Dizima huma pena do 
que faz má demanda, como se qualifica na Regra 24 do actual Regimen
to della, e não devendo fazer má demanda as pessoas miseraveis , abu
sando do seu Privilegio, deverão praticar todos e quaesguer Juizes, pe
rante quem ellas litigarem , a mesma re'commendação, que se faz no di
to Alvará de 8 de Maio de 1745 aos Corregedores d(') Civel da Cidade. 

Quanto ao segundo. 

São excusos da Dizima da ChancelJaría os L-têos condemnaclos de 
preceito , ainda que a sua condemna<(ão se venha a qualificar assim por 
meio de Embarg,os nas primeiras Instancias, ou nas Superiores por meio 
de recursos competentes, em reforma~ ou declaração das Sentenças: que 
os houvessem condPmnado direitamente ; pois qe1e. Hà0 se dev.endo Dizi
ma sem Sentença direitamente condemnatoria, e não se dizendo propria
nwnle Sontença a que póde ser ainda reformada pelos meios compf'lPn
tes, não ha Lei alguma, que inhiba aos Juizes de quaesquer· Ia~tancias, 

) 
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para que não possão declarar , reformar , e a~nda r~vogàr in.teiramcnte 
as primeiras Sentenças pel0s meios, que a Lei permtlte a. esses fins , .e 
que faça inaHeravel a obrigacção da Dizima , que se considera ?ontrabl ... 
da pelas primeiras Sentenças condemnatorias. E não se con.trahmdo E-ssa 
ebrigação por algum acto· r~G&itivo, e irrevogavel, mas provmdo em con-
s.eque·ncia das pri1nei.Fas Sentenças· condemn.atorias ; que só deve.m .reca ... 
hir sobre os que fizerão má. demanda , seria absurdo , que subs'JstJsse a 
consequencia, destruido o seu necessario aBtecedente pela reforma e re· · 
ducçã6 das ditas Sentenças , convencendo.-se os Juizes de que os Réos , , 
ainda que condemn.ados , nãG fizerão -má demanda .; assim como sería 
tambem absurdo , que os Jui~es , a que as Leis commettem a d'ecisão· 
principal dos litígios com a faculdade de declararem, reformarem, e ain
da de revogarem as suas primeiras Sentenças, e as das J qstiç'as inferi o* 
res, fossem inbibidos no livre uso da .s.u:ll juri&dicção , com respeito só
mente ao que vem em consequencia das p(imeiras Sentenças , e que só 
imp'orta huma decima parte do objecto dellas, deixando subsistir a pena 
coosequenle, depois de convene~dos de q-u-e não ha culpa_, a que ella res .. 
ponde. E posto que se possa fazer algum abuso da liberdade , ou antt>s: 
da obrigação, que ·os Juizes tem 'de sentencearem os letigios segundo as 
pessoas, só ao fim cle se- excluir· a Dizima, esse -ahluso, qt1ando se vt>ri ... 
fique, o que não lle de esp'e~tar, só póde ter a respeito da Dizi nia os mc~s
m.os remedios, qme es-tão preveaidos. pelas Leis eontra os abusos, a resí 
peito d0 objecto pr~a.eipal dos letigi0s. · 

Q-uanto ao terceiro. 
. ,; 

N~ Ju!zo- da Chane-eHari:a se não póde eonbecer da Justiça, com 
que as prune1ra~ S.ent~n~as condemna.torias se reduzem a condemnações 
de preceito pelos-mesm0s Juizes, que as p>roferírão, ou pelos d~s Supe• 
·riore$ Instancias, poi$ que sendo o dito Juizo rquanto á Dizima sómente 
incumbido cle fazer ex.ecutar o que vem em consequencia das Sentenças 
condemnatorias, pi'Oferidas pelos J.oizes, a que pertence em geral, ou. 
por Com missão especial o conhecimento das Causas, em que são proferi· 
d~s as ditas Senteo~as sem mais jUl'isdicção, que a necessaria para as 
d tas execuções, e para desernbargal' os incidentes das mesmas execu· 
ç~e.s, a q.ue se refere o ultimo veTsiçu.lo do principio da Ordenação do 
Lt v. l. Tlt. 14. , J!lor se dever e o tender segundo a Comrnissão, · q·ue lhe 
foi dada _no mesmo- principio, sería manifestamente exorbitante á s~a. 
restricta, e parlicul~r jurisdicçã0 o prete·J!Hhdo conhecimentó, c.?mo jcí 
se declarou nesta Meza por h.urn A.ssent0 tornado em autos , ~m que no 
dito Ju izo da Chancellaria se pratic~ra este excesso, e que farão presen-
es nesta Conferencia: e aliás se transtornaria enot·mement.e todo o sys .. 

t ma, e tod~ a economia do Foro, avocapdo":Se, e examinando ... se no di-- 
t. Juizo, não só todos os processos, em · que as Sen te_nças condemna.fo .. 
ttas se redu11em a condemnações de p-receit<?, senão amda, e pela mes
.ma razão, todos aquelles, em que os Réos fossem l'ogo con.demnadós de 
preceito, e aind·a aque\les ; etn que @S Réos fossem absolutos; e visto · 
<toe actual'mente se -não cobra Dizima dos autores; quando nas d-i ias ré• 
ducções, condemnações , e absol,viçõ·es se considerar algum prejuízo á 
Real Fazenda, se póde oppôr a ellas a De:;;embargador Procurador da més-
rna Fazenda pelos meios competentes. . · 1 

" 

E pel?s. mesmos :fundamentos destas resoluç6es acordár~o a maior 
,parte dos M1ms.ttos, que estes Ass~Z.ptbs f0ss~m rle.cisivos , e se lançasoB 



1791 

sem no livro delles, para não tornarem mais em duvida os Artigos da di
ta Hepresent.a<(ão; de que se fez este Assento, que o dit0 S~nhor assi
gnou com os Ministros, que nelle votárão. Regedor. · Valle. Velho.

1 
Aze

redo Coutinho. Gama. Telles. Negri'áo; Vidal. Doutor Nunes. Mesquita. 
Rzbeiro de Lemos. Velho da Costa. Lima. Ferrez'ra Castello. Botto. Go
dinlw. Fan·a. Doutor· Mendes. Ganhado. Mousz'nlw. Menezes. Borges. 
Fojardo. Corr:eia. Gama e Freitas. Calde·ira. Mello Br:eyner. Mattos. Pi-
na Mam:que. St'lva Vz'eir·a. Dorutor Veiga: · 

Fui presente; e pelo Officia, que sirvo, protestq quanto á reso
lução do ultimo destes Assentos, pela total indemnidàde da Real ·Fazen
da, para o que usarei dos recursos cqmpetentes. = Veiga. 

Impr. na Collecçáo ,dos Assentos, e no Liv. 2.0 da Sup-
plicasão a fol. 1 7 5 • .' , , 

' ' ' 

A ~s 2 dias do mez de Dezembro 'de 1791 na Meza grande da. Casa 
da Supplicação o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor José d<"' Vascon· 
cf'll'o~ e Sousa, Conde de ~Pombeii'O, do Conselho de Sua· Magestade, 
,Capitão da Sua Guarda Real, e Regedor das Justiça-s, participando aos 
Ministros abaixo assignados, que subind@ á Real Presença fuum requeri - , 
menta sobre dever, ou não., aproveitar o bef.leficio 'do Senatus-Consulto 

·v ell eiano á mulher, que commércea, lhe fôra remettido pt~la Secre t ar!~ 
de Estado dos Negocias do Reino, pa~;a o propôr ·a . Assento, que e não 
lançaria com tudo no Livro delle~, sem que fosse presente á mesrpa. Se
nhora pela dita Secretaria, ordenou aos ditos Ministros, que examman
clo a referida questão, assentassem na l'esolução della: · e po, to que :1 a l
guns delles parecesse, que $e não devia negar o dito beneficio ,à mulh er< 
que commercea; pois que sendo adoptaclo das Leis Rmr~1anas pela Ortle
naRão do Li v. 4r Tít. 6 J , com exclusão de al·gumas limitações admi Ui
das naquell~s mesmas Leis, ou in~roduzidas pelos Co1'llmentadores de l1 ~1s, 
o Commerc10, posto que muito privilegiado ., se não ·comprehendêra· n·as . 
excepç5es da âita Ord;enação, nem na razão ·das mesmas excepções; pa-

. r eceo com tudo a quasi todos os lVlinistros, que a mulher commerciante 
não devia gozar do dito beneficio; pois que devendo-se interpt·et.ar muito 
restrictamente o mesmo beneficio , como exorbitante aos pr,incipios de 
Direit() Natural, que exjgem a mais e:xacta obser:vancia das convenções 
í<E'lebradas indistinc.tamente pelas pessoas de hum e outro !iiexo, a que he 
perm iltida a livre adminí~tração dos seus bens, com maior razão se deve 
reslringir a res peito das mulheres commerciantes pela igualdade , e boa 
fé, quP. particularmente deve haver no ·Commercio, em utilidade pública 
dos Estados, e ainda particulaL' das pessoas, que nelle se em pregão, ·co
mo bem se tem entendido nas Nações commerciantes, que ainda conser
vão o dito beneficio, principalme~te quando ainda em dúvida se deveria 
n 'cor rer á pr:.ílica das ditas Nações ·, como ·se prevenio na Lei de J 8 de 
·Agosto de 1 ?69 : , quan.to mais, que e~ta restrict'a interpretaxão , ou ex
cepç ilo do d1to beneficw se abona, e se confirma com a refenda Ordena
çJ.o, n:"io só porque a utilidade do Commer.cio he mais geral e interessan
te á Monarchia, que a dos ·Dotes, ~ da liberdade, a . qual com tudo ex
clue o dito beneficio, pelas excep~ões dos §§. I. e 2. ? senão tambem 

I 
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porque no §. -:ri. ie\)Í'e jse. ex't'H:te' dbs ~as~s ,'ê'rl:t ·r{u·e i ' illttÍher se obr'iga por 
alo-.uma coisa em sua propria utilidade, ampliando-se esta exch.t.sào aos 
Ct~os si~ülharne:r, , qua:-es 'J>afecem -ser mr d<is fian Ças contrahidas no gi ro 
do Com fneTcío· , -e espêcürlm~nte fio â as- L é tras de 'Cam?io , ac·cedendo 
aos que las enll oç-:to ; a -olrtigã ção coqt'raliidã pelos Passatlores, pela cor .. 
r es pun dé-ucia -qu-e he rrecessãria- aps Cotl'i'mê'rciantes: ao que fina lmenle 
accrescé o argumento .-da -excepÇão-, que .. ao-oútr·o beneficio ao Senatus- . 
Cons uli.L)· Ma cedoiliano se iaz ' na ürdena~ão d? rLi'v. 4 .' Tit • . 50. §. 3. a · 
bem -du ' Co mmetbio: - - - - - - .. - · ·. 

N rén1 -Ji s-t m'tlarrdo~os -mesmõs Ministros"'. cÕnformés n~sta intel l i~ 
gencia , .lem se-r e·ua-ab'S ulcrta -a fespeifo d"a ·mulbet; ; que co!u.me roêa , 0ll 
resLr.icLéf sóme-ntê ' a l18 cnsos dõ séil Commêi'Cto, "pre-va l't:lceo pPla 1iluralida~ 
de de "'?~· ,. qne abs?luta.mente não ~ozava do .ben;ficio. E para não vi.r 
mais em' il unda, se ·tez est~ .Ass,en~o, qu~ o di.to _ ~f'nhor RPgedor asst~ 
gnou com os Mrr:tislitl.-t~s· 1('jl.u~ •rJf>lltr '·V8tá'Pã'ó. "JCo'iillé 11egelio1·. Valle : Velho. 
A zeredo 'Coutinho. Gama. Telles. N efj'l'áo. Vídal. Dputor Nune~. -.11-Iesqui~ 
ta. Ribéif;o de~ L"émõs. -ve1.ho- dâ Co.~tã . t 'i:rriâ. · iflotú/ Pàreira "Castello. 
Godinha:--tí7:J.ria. Do:ttor: Mendes. '. Gçu~hat}p. Borges. Con·ea. Caldeira. 
li1ouzinho. lltlenezd~ "Prtjàrêlo. · (}(irfi:à -t ' Frdtâs.- Mello Breyner. Sil-va 
V ieira. _Mattos. Pina Manique. Duuto__r !~e'!.Ja ':. _ _ 

1 ... - - - ...... - ... . 

l 
1-
' :..· 

--

- - - - - ~ -Nã Cdlleér~o râos Ásse1itos. 
" .. 1 ~ 

~ - - - -
- ~~*:c'~:-:-*- ;J' i ),r- • L 

I ' 

Confo~~and~-Me ;o~ a =pr~ic~ e~ta~el ~ci ~a ~a ~rian~saç'fio àos Regi.o 
,.me ntos (l'trtnfanteria do Meu Exercito: Sou Servida O rdeúar , · que os 
R egime trt-bs de Artill!eri,a do mesJ?O ~~ercito~ s~_.jão compostos para o fu 4 

turo de dez Compa·fi~ià' '; 'a 'SaÍljer ~- 'tres grádlíàê:l'as , ) _e sete de Ar~ilhd4 
rus , fic,ando as mais incorporadas no Rt>gi.meqto de Artilheria da Mari·· 
nha, qu'e3Te!'ilw-mãndãdo crêar- , -e e-staõ~t~cer , tuao na conformipade 
dos P!a ilos , que ?a~;~ártlo com ~est~~.assig.nad~.~- _P.QrJ Luiz Pint? de Sousa 
Coututho, Meu Mtt 'tSti-0, " e"'S'é~ r'B\.11 t6 ·de :Estado í:los Ne~TOC\Os J~stran~ 
geiros, ~Jda Gu et't"â. O ConseHí'o de Gueftr'â 1b ~ tfln.tha ~ks i m

0 

entendido , e -
, faç 11 executar, n ão obstante a di:'\:J?os.i~ão do ~! vará -de de. cJaraçi'ío de qua 4 

t1~u d; J ulho de ~il ~i~c~_ht~s' s~~s~nt~}3~s~~0, <;In~ Hei por bem derogar 
t ao som~'1\e nagnella parte que se oppoe a este novo methodo de regula, .. 
ção. -Palacio ,de ~ossa -~enh?~a ~a Aj,_~d~ a J2 _d~ .1)-ezembro de, 1791. = 
Com a ~ubnca de S:~a ~Ma~é tatle,J · ·' · · _ · · ' . . . 

(., 8 - - - - - - • - .. l ..IV 

7 lan? da__ O~ga~fts~r~~ · il_õ ~~_9lii~}tfõ . ~e 'J/tjl7uria.,da; ~arinll.a • 
. O R~gimento d.~ .-Artilher~a. d,aM,;aTin,~,a será :eomposto de dez ·Com.; 

panh1as ~: pela maneil a k'ê~tii'nte. · uu .. ,... , 
0

) 
1 \..:f1 ... - - - .... .._ .. - - ..... u "" - -

f., . 

\ 



48 . 

. '· 

) . 

. 
I 

1791 

. . 
\ 

Primeira Companhia de Bombeiro,s graduada . 

. Capitão - - - -
Primeiro Tenente 

.. 
- - - ~ 

Segundo T~nente 
Sargento 
Furriel - - -
Artifices de f9go - - - -. 

· Cabos de Esquadra -
Soldados- - - - - - -. 

I 

Pifano - - -
Tambores - -

B_egunda Compa~hia)le B.urlotes graduada. 

O mesmo q~e . a- primeira . , - ·-
I I f ~ • 

· Tercçira ·compa'fÀhia··· de Ar;tilheiros. 
l . \ . . 

Capitão - - - · 
Primeiro Tenente 
Segundo Tenente 
Sargento 
:Furriel , -
Cabos de Esquadra 
Soldados

,-

Tambores - ,. 
'I I, 

,- -

- - I -

' \ 

· Quarta Companhia~ de 4rtilhêir@S. 

O mesmo que' a terceita . ' ' 
- - -. ,, - .r 1· - -

· àuz·n~a 1. CdmrJanMâ;'de Ahilhéir~;. ·' . 
O 4 • /C I l ' j 1.. 

mesmo que a terceira · - - - - - -1 ·- ~ -
., .. j ,,. 

( o f { 

Sexta ConipanMa dê' Artilhe.iros. · ·, 
O I ~ I • ~ ' '-" mesmo que a · ter.ceu·~ .. - ,.. - .. !'" . - . ... t . , 

I I I I . ' 

Setima Companhia 
1
de Artilh~irQ~. 

O mesmo que a terceira .... - - .. ..~ · .: .:. 

Oz'tava. G_ompq.n~ia d.e Artilhei;qs:. 
·O mesmo que a te·rceJi'a ... · - ·· - - ... .. - •i 1 

. Nona OJriipánhz'a' de .Artilheir:os~ ·~' 
O mesmo que a terceira - - ..: .. !, · - · .. .. -

I 
I 
I 
I 
I 
à 
4 r 

72 
I 
2 

87 

87 
----:-

I 
I 
I 
I 
1 
4 

72' 
2. 

83 

83 

83 

83, 

{f3 

~Í3 

.Decima Companh.z'a de A'l"tilheiros. 
O mesmo que a terceira .. .. 83 

Somma 838 
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Estado Maior. 

Coronel - - - - - - ,... - ..: - ~ .. - .. -
Tenente Coronel - - - - - - -
Major - - - - "' - - - - ... - - _ - .. 

Pequeno Estado. 

Ajudante - - • - ... • • - .... -
Quartel Mestre - - - ""' - - "" -
Audi tot· - - - - .- - t.. - - - -

Capellão - ., - - - - ... - - - -
Cirurgiã0 Mór - - - - ... -
Ajudantes do mesmo - - - - - - - - - -
Tarn bor Mó r - - - - - - - - - - .. 

, Espingardeiro - - • - - - - - -
Coronheiro- - - - - - - · - - - - - - - -
P.r.~boste · - - ·- - - ___ 

l 
1 
1 

3 

1 
1 
l 
l 
l 
4 
1 
I 
1 
I 

\.. 

. 13 
N. B. 0 - A'uditor he sempre o Ministro do d~stJ.ricto, em conformi~ 

dade das ultim-as Ordens de Sua Magestade. 

Resumo Geral. 

Estado Maior -- - - - - • - - - - - • 
Pequeno Estado - - - - - - - - - -
Capitães __ - - - - - ,.. · '" - ... -

- .. -

Primeiros Ten·entes - - - • - - ... - -
Segundos Tenentes - - - - - - -
S~rgentos - - -

_ F arrieis .L. - , - :.. - • - - • 

Artífices de fogo - - - ~ - ... ... ... .. -
Cabos de Esquadra - ... - - - - - - .. .. . -
Soldados - ... _ - - .. - - - - -
Pifanos ...: - - - - ... • _ • ... _ , 
Tambores - ..., - - - - - ... - -

g 
13 
lO 
lO 
lO 
lO 
lO 

6 
40 . 

720 
2 

20 -
Total - 854 -

Observaçóes. 

Os Artífices de fogo serão considerados pàra o ~utu ro na classe dê 
segundos Sat·gentos, ccim obrigação de exerátat intennamente, qu_ando 
se acharem desoccupados do Laboratorio, as funções de Furrieis das Com
panh~as; em qualq1:1er caso de impedimento, ou, vacancia destes QfficiaéS 
lnfenores , e deverão ser distribuídos -para a formatura do Batalhão no 
mesmo predicamento. 

O m1iforrue do novo Regimento da Marinha setá. todo azul , ca
nb~o preto, forro encarnado, bc;>t.~o amarello, chapeo sem galão, e l3ço, 
preto; e o .RE>gimento principiará a vencet· Fardamento .novo no primei
ro de Janeiro ,de mil setecentos noventa P. Clois. 

G 
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·sua Magestaue manda déclarar, que os presos sentenciados , e 
condemnados em ultima instancia não devem entraL· no número das pra
ças effectivas Jo Regimento, para cem ella se calcular- o seu estado com
pleto. 

Palacio de Nossa Seahora da Ajuda a 12 de Dezembro cle 1791. = 
Luiz J>inlo de Sousa Coutinho. ' · · 

Plano de Organisaçáo para os Reg-imentos de Artilheria do Exercito. 

Sua Magestad.e mat1da cons~rvar a fórma dos q.uatre Regimentos 
de Artilhet·ia do s.eu Exerci.to no -mesmo pé, em que actualmente. se acha 
pelo que toca á sua organ.isação , SUf>pri-miHdo-se unicamente em cada 
hum as duas lJ.Itin::~as Compan~1ias ele Artilhei-ros, e reduzindo-se a diffe
rente número as praças d.os Slolàados , ficando p·ara o futuro compostos 
pela man,eira seg~1inte. 

Estado I\'faior. -
Pequeno Estado, iociL~oidos o Audüor, e o F;reboste. 
Capitães - - - - - - - - - - - - - -
Primeiros Tenentes -
Segundos ':repentes -
Sargentos 
Furr"ieis -
Artificc:>s de fogo -
Cabos de Esquadra -
Pifanos - · 
Tambores -
Sol·dados, iocluidos. os Ar,tifiees 

- , -

.. 
:.. - , 

3 
1l 

7 
]0 
]0 

l 12 
12 

6 
40 

2 
20 

640 

673 

N. B. A 54 Soldad.os por Companhia, exc]l:li<:los desse número os 
Arti1ices de fogo, par s.erem considerados Of:ficiaes Inferiores. 

Nos Livros. da Registo dos Regi.menlos cl·e Artilhe1'ia do Exercito, 
que para o futuro se. encherem, devem ser sem.pre- notad,as em primeiro 
lugar as Com pan.bias graduadas ; e a mesma ordem se 0bservará. na es-
crituração dos. Mappas. ./ 

· Os Artlfices ele fogo serão considerados para o futuro na ordem de 
segnndos t->argentos, com obrigação de exercitarem interinamente ( quan
do forem desoccupados do Laboratorio) as funções . de Furrieis das Com
panhias, em qualquer caso de impedimento, ou vacancia destes Ofiiciaes 
luferiores , e deverão ser d!stribuidos na formatura do Batalhão no mes-
mo predicamento. · 

Sua l\11 agestade manda declara·r , que os pre~0s sentenciados , e 
cot)demnados em ultima instancia não entrarão daqui em di'ant.e no nú
mero das praças do Regimento, para com elles se calcular o seu estado 
completo, devendo logo ter baixa. 

Palacio d.e Nossa Senhot·a da Ajuda a 12 d~ Dezembro de 1791. 
= Luiz Pinto de Sousa Coutinho. 

Impresso na Impressão Regia. 
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Tendo em · consideraçâ:o a utilidade, ~ué resulta á discip1iná d~s Tro .. 
pas da Artilheria do ·Meu Exercito, e ao bem do Meu Serviço, que p~ra 
a guarniçã.o da Armada Real haja daqui em diante hum Corpo pec~h~r 
de Artilheria ao qual ·sómente pertença provêr da competente guarmça~ 
as .Náos, e mais Embarcações de Gu~rra da mesma Armada Real ; ~el 
por bem crear para este effeito hum n"ovo Regirne,nto, que se denonn na-
rá: Regimento de Artilheria da Mm·inha, o qual será composto de de~ 
Companhias~ a primeira de Bombeiros ; a segunda de Burlo tes , ambas 
graduadas; e as oito de Artilheiros, tudo debaixo do mesmo pé , soldo; 
e disciplina, em que se achão estabelecidos os ·mais Regimentos de Ar·. 
tilheria do Meu. Exet·cito. E para .occupar os Póstos de üfficiaes do di to 
Regimento : Sou. outrosirn Servida promover aos Officiaes, Officiaes In- \ 
feriores., e Cadetes declarados na Lista, que com este uaixa, assignada . 
por Luiz Pinto de Sousa Coutinho, Meu ·Ministro, e Secretario de, Esta-
do dos N egocios Estrangeiros, e da Guerra. O Conselho de Guerra o te
nha assim entendido, e mande expedir nesta conformidade os despachos 
necessarios. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda· a 13 de Dezembro de ' 
1791. = Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Lz'sta ci:os Qfficiaes; a quem Sua Magestade ha por bem promover para a 
· Regzmento de Artilheria da lVIarinha, que he Servzda c1·ear ·de novo 

por Decreto de 13 de Dezembro de I 7 9 I. ' 

Para Coronel 

A G~stavo Adolfo Hercules de Cherrnont; Coronel. 

Para Tenente Coronel 

A Henrique de Chateau Neuf', Tenente Coronel . 

Para Sargento Mór 

A Jeronymo José Nogueira ; Capitão aggregado ã priweh·a Plana da 
Corte. 

Para Ajudante 

A Duarte Canuto Franco,, 
ria da Corte. 

~ei~o Tenente do R~gimento de Artilhe ... 

Para Quartel Mestre 

A J ulião Mártins, ség·undo Tenente do mesmo. 
1 

C A .. P í T 1 E S. 

Para Capitão, da .Pn:meira Companhia de Bo'Yfl.bez"tos. 

A Vicent~ A~tonio de Oliv.eira, , Capitão de Pontoneiros do Regimento 
de Artllhena de Estremoz. 

' I 
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Para Capitáo da se_gunda Companhia de Burlotes. 

A Domingos Janeiro Ramos ., Capitão d<:> Regimento de Artilheria do 
Porto. 

Para Capi.UJ.o da terceira Companht:a de Ar#lheiros. 

A Henrique Schtrltz, Capitão do Regimento de Artilheria do AJgarve. 

Para Capitáo da quCJ.r'tct Companhia de Artilheiros. 

A Duarte Luiz Garcez Palha ; Capitão do Regimento de ArtHheria da 
Corte. 

Para Capitáo da qu'iríta Companhia de Artilheiros. 

A Joaquim Antonio Rodrigues,. Capitão do Regimento de Al'tilheria do 
- Algarve. 

Para éapitfio da sexta Companhia de Artilhez'ros. 

,A Gonçalo Antonio da Fonseca,. Capitão do· Regimento de Arti1heria da 
Corle. 

Pata Capitão da setíma Companhia de .drtilhâros. 

A Carlos LeonaFdo de Puy ,. Càpitão gra~u-a.do do Regilmento· de ArtÍ"' 
lheria -da Corte. 

Par·a Capitáo da oitava Companhia de Artilheiros. 

A José 'Antonio ôe BaHos, Capitão gtaduado, com exercício de pritnef .. 
r0 Tenente no mesmd Reg·imento. 

Para Capitão da nona Companhia de Artilhéiros. 

A Theolonio Gomes da Silva, Capitão graduado, com exercício de pri .. 
meiro ·Teuenle no mesmo Regimento. 

Para Capitao da decima Companhia de Art1.:Zheiros. 

A Manoel Rodrigues de Sousa Cabral, primeiro Tenente do Regimento 
de Arlilheria do Algárve. 

P R I M E I R O S T E N E N T E S. 

Pa1·a primeir.o Tehente da pn:me't'ra Companhia de Bombeiros 

A Caetano josé V a~ Parreiras, primeiro Tenente do Regimento de Ar
tilheria. de Estremoz. 

Para primeiro Tenente da se_gun.da Companhia' de J:!urlotes 

A Domingos Rodrigues Franco, primeiro Tenente do mesmo Regimento. 

Para primeiro Tenente da terceira Companhia de Artilheiros 

A Antonio Gonçalv·es P~reini, segundo Tenente do ~esmo Regimento. 

Para primâro Tenente da quarta Companhia 

A D ionísio Bernardo de Almeida , segundo Tenente do mesmo Regi
mento. 

/ 
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Pti1'q, pr,imeiro ·Tenente da quinta Cornpanhí'a. 

A Antonio da Fonseca Ba.r.radas,. se1gundo Tene11;te do Regimento çle Ar..t 
tilheria do 4lg;arve. ' 

.l l 

, J?ara :primeiro. Tenen,te da sextq Companhia.. 
\ l , • ~ • 

Á Felis Antonio Monteiro , segundo Tt>nente aggregado ao Regimento 
de Artilheri_ç1o -Qa _Çorle~. r 

.. -.I - ... ~ J 

Para primeiro Tenecnte da setima Companhia . 
• r ~ ... :; j ~ • . ,. . 

A Manoel de Azevedo Silva Pinto , primeiro Tenente do Regimento de 
. : :Aii.ti~IIeriii c.irí:N ~:A.Ig ::lÚJã.; - I"· -:· · • . . !J ,. · ·- - · · · . . 

.; r-- .Par,.a pr.-it71,eiro T_enenfe dá oitava Companhia 
.... · .. -' .... · ..., . . ~ ' -. .... - \ . 

A José Florencio. , ·segundo Te~ente aggregado ao Regimento de Arti~ 
lheria da Corle. 

Para pn'meiro Tenente da nona Companhia 
'\ 

A Luiz José de A lincourt , Alferes de Granadeiros aggregado á primei~ 
ra Plana da Corte. · 

Para primeiro Tenente da decima Companhia 

A Gabriel Antonio Franco de Ca~Lro , segundo Tenente do Regimento 
de Artilheria do Algarve .. 

s E G U N D O S T E N E N T E S. 

Para se_qundo Tenente da primeira Companhia de Bombeiros 

A Gonçalo Marinho de· Castro, Sargento do Regimento de Artilheria do 
Algarve. · 

Para segundo Tenente da segunda Companhia de Burlot~s 

A José Joaquim Champalimaud, Cadete do Regiínenlo de Artilheria do 
Porto. · , ' · 

Para segundo Tenente da terceira Companhia de Artilheiros 

A Jacinto Luiz Coelho, Sargento do mesmo R~gimento. 

Para segun.do Tenente d~ quarta Companhia 

A Francisco Cae_tano de Andrade , Sargento do Regimento de Artilhe.,; 
ria da Corte. 

I 

Para segundo .Teneltte da quinta, Com.panh1:a 

A Antonio Gonçalves, Sargento aggregado .ao inesrno Regimento" 

Para segundo Tenente da sexta Companhia 

fi. Carlos José Duarte, Sargento do mesmo Regimento. 

, Para segundo . Tenente da setirna Companhia 

A Joaquim José de Almeida , Sargento do Regimento' de Artilheria do 
Algarve. · · 
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. Para segundo Tenente da oitava Companhia . 

A José Eesar, Sargento ' d'o mesmo Regimento. 

PaTa segundo Tenente da nona Companhia 

. A Gustavo José da Fonseca , Sargento do Regimento ,. d~ Artilheria de 
Esl.femôz. · 

Para segu'l}-do Ter~:ente ~a decima Companhia· 

A Jgnacio Jos~, Sargento do ·mesí:n_? Regimento. 
I 

Palacio de Nossa Senhorá da ·.Ajuda a 13 de Dezembro de 179].1 
- Luiz Piuto de Sousa.. Coutinho. . · ' ' · 

Impressa na Impressão Regia~ 
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ANNO DE 1792. 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem : Que Tendo 
entendido que sob·re a Carta de Lei de dezenove de Julho de .mil sete..s 
centos e noventa; pela qual Fui Servida regular as differentes J urisdic• 
"ões nestes Reinos, se tinhão exc~tado algumas dúvidas, que eiubaraça.o 
vão a sua devida execução, princip>almente sobre a intelligencia do Pa
ragrafo dez·eseis, e de alguns outros da mesma Lei; ·e terJdo outrosim 
considerado por occasião das ditas dúvidas, que a demora na execução 
de hum a tal Lei era muito damnosa á Ordem da Justiça, e ao bem dos 
Póvos; Resolvi com a decisão das dúvidas excitadas remover os embai·a· 
ços, que oceot-rem á prompta, e immecliata execução da: Lei; ordenando 
huma como DemarcaÇão, ou Regulamento Provisi0nal de Limites; que 
desde já facilite a execução; e que deve ter observancia, etrt quanto se 
não concluir, e publicar a final, e decisiva Demarcação; tecomm~ndada 
n0 di:to Para~rafo dezeseis ; a que 'tenho mandado proceder. A intelli
gencta, expltcação , . decísão, e Regulamento, he o seguinte: 

I. Todas as Ouvidorias de Donatarios estão pela Lei e.x:tinctas. Onde 
as Ü;Jvidorias tinhão Territorio imrnediato á sua Capital , que possa ser 
já objecto ,de c~rreição; e muito tnelhor se puder depois ampliar-se ahi 
mesmo esse Territorio ; deverá desde já éonsiderar-se o Ouvidor como 
Corregedor; exercitar/ a Correição nesse Territorio, que ji tinha; e exer
citalla uepois no Territorio; que se lhe ampliar, . quando elle se lhe an .. 
nexar • 

. II. Nos Territorios, que antes per'tenciito ás Ouvidorias extincta~ . ~ e 
q~e - se achão separados da Capital em 1differentes C'?rnárcas, de~P con
S1derar~se totalmente extincta a Jurisdicção dos Ül1VJdores; e e-ntender
se que elles ficão pertencendo ás Correições das Comátcas d·a Coroa, 
em que se act.Jão situados, na fórma do Paragrafo duze ua dita Lf'i. · 

111. Dos Juizes de Fóra, ou Ordi,nario~ des-ses Territorios dispersos, 
e distantes das Capitaes das extinctas üuvidorias, ílão haverá Recurso _ 
p_or A ggr.avo, senão para os Corregedores das Comarcas , em que ei• 
t1verem s1tl,lad0s. . 

• I 
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I V. Onde poré m as Ouvi darias extinctas não tem 'rel'ritorio imrnedia~ 
t o :.'t Capü al, que se ja o~j ecto de CoHeição, como acontece nas Ouvido
ria-s de O urém, e da Castanheira, devem , na fórma da Lei , jnlg·ar-se 
to ta lme nte ex li netas, e entrar n~1les

1 

o Corregedor da Comarca, em que 
es ti ve re m situados , em quanto Eu não for Servida provêr por outro 
mod o. 

V. Em b enefi c io da boa ordem Sou Servida ratificar, e confirmar as 
anti gas R~g ras legaes, e inalt'lfraveis, que po.r justíssimos fundamentos, 
e pa ra <li slincção de vida á Soberan ia estab elecêrao que nenhum dos Do
na tarios da Coroa , nem ainda os da mais alta Jerarchia , individuados 
nos Pa rag ra fus Primeiro, e Segundo da Lei, possa reconduzir, por Des
pachos se us, os Ma gistrados, que houverem nomeado, ou proposto para 
os seus L ug ares , ne m ta ID be m possa dar-Jhes nelles graduação alguma 
maior qu e aquella , que es~es Lugares tiverem de .sua natureza. 

VI. T odos os D onatarios, que não sã-'o cumprehendidos entre os da 
mais alta Jerarchia, e que em suas Terras, em lugar dos Ouvidores ex
ti netos, devem propor-Me Juizes de Fóra em termos habeis; Ordeno que 
n o t ermo de quatro Mezes, contados do dia da publicação, façã_o as suas 
Propostas, na fôrma da Lei: E que os que não estiverem nos termos de 
p ropore m J uizes de Fóra , por não serem as Terras da Ouvidoria , que 
até agora tinhão, competentes para a creação delles, removendo os Ou
vidores, exe cutem dentro do dito termo de quatro Mezes , o Paragrafo 
vinl t-: e nove da dita Lei. 

·v II. A Meza do Desembargo do Paço, parecénqo-Jhe util , e ·commo
qo á administração da Jus t iça~ poderá seguindo o Espirito da Lej, am
pli ar esses Territorios dos Donatarios, annexando-lhes Concelhos circum
-v)s inhos; e poderá praticar o mesmo, em termos habeis ; ampliando os 
Territori'os dos Juizes de Fóra da Coroa; annexando-lhes outros Conce~hos 
circumvi sinhos, ainda que ~ejão de D onatarios, em que não deva haver 
Jui z de Fóra. 

VI li. P ro vendo sohre differentes düvidas, que se tem movido a res
peito das ÜLlvidorias G eraes extinctas ela Ca3a, e Estado; e da Casa de 
Bragança ; ' Ordeno, que os Processos. Criminaes, que havião subido por 
Appellação a essas Ouvidorias Geraes, e estavã,o pendentes ou antes de 
Se nte nça , ou depois della., por embargos, se remettào á Ollvidoria Ge
ra l do Crim e , da Casa da S upplicaçào, para se expedirem pelos Ouvido-
res, a q uem forem distribuidos. , 

IX . Q ue os Processos da mesma natureza, que haviãosubido por Ag
g ravo de Petição, ou In s trumento, s e remettão á Correição do Cri me da 
C orle, para sere m distribuídos, e despachados no estado em que esúve
r em a ntes da Senten ça, ou de pois della, pendendQ por embargos. 

X. Q ue os outros Processos, que pendião em Primeira Instancia, se 
remelUI.o da mes ma fórma á dila Correic(ão; bem entendido que ne lla se 
de ve rão gua rd ar as Cartas de Seguro legitimamente pa.ssaclas ,nas Ouvi
dori as ex l i netas. 

X L Q ue qs P rocessos Cíveis, que pendião nas ditas O!lviclorias antes 
dP Sentença , have ndo subido a ellas por A ppellaqão, se remett ão á dis
t ri bu ição d as Appell ações interpostas para os Desembargadores dos Ag-· 
gra vas . 

XI!. Q ue pendendo os ditos Pl'Ocessos por Embargos ás Sentenças 
p rofe rid~s · n_as ~itas Ouvidorias, se _remettão á distribuição dos Aggra
vos Ordmanos Jnlerpos tos para os d1tos D esembargadores, pa g as as com
pe tentes Gabellas; hayendo-se na decisão respeito ao merecimento do~ 
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.Embargos pendentes, como se hoU\~essem sido despre:táôos, Oti se julg~s..; 
sein nãu provados. · 

XIII. Que os Processos, que · houvessem subido por Aggravo de Pe· 
1:i~ào, ou ln3trumento, e estavào p~dentes a?tes; ou depuis de Senten
tt\a, por Embargos, se distribuirão entre os dttos Desembargadores, as"" 
sim ·como se Jisúibuem simi·lhantes Recursos; e se despacharão os 9ue 
ainda o não houverem sido, ~0mo se fossem interpostos • . para os dt~os 
Mi[Jistt·os immediatamente; e os que penderem por E_mbarg0s, como se 
fossem intJerpostos do Ouvidor Geral sobr~ o desprezo dos E_mbargos; . 
· XIV. Que os Process<1is, que pendião nas ditas Ouvidorias em Prl•· 
meira InsUtnc.ia.; aote·s)' de Sentença; our depois pella por)'~rnbargos; se 
remettão :i.dislÍ'ibu.ição dõs Corregedores do Cível da Corte; na qual se 
ha-verá réspei to cá. diffénça de peuderem ~s ditos Processos por Emb!J.rgos; 
ou de não baverem sido senleflciados. · 

XV. Os n0yos Correg~dof'es conLinuarãa no éonhecinientb das Caiisas, 
de que os .Ouvidóres conhe·ciào cômo Co-rregt>dores em Primeira· Jnst.an .. 
cia, assim ;co'mo' dos Aggravos de PetiÇão~ e lnslrum~rtto; d "C vendo 1'~
meLber.-se p::tra as· Rela.çc1es do Di.s'trÍ'clo todas as Appellaçôes · Civt'is, e 
Crimes, que ·se acharem• pendenLes aates dca ::::ientença, ou pot• Em bar.: 
gos. .., · · · 
· XVI. Os Esúivães dá-S ''Ouvidodas: GPrâes êxtlnctàs; ficarl1o sf'rirlo 
privativos das A ppellações ;- tf Recur''s'os; que .víérem'' á Casa da Supplica
.ç it o no seu· Distr.i~to, c6nt~-nuànrlo os_ 'âétUàPs ern · servir SPm Oll~a Cattrt. 

" A s Causas· poré1o' deAfjjiella'~àb- dasTerras 'dás ditas Ouvidu'rias Gt>'raes 
situadas nó Districto ,..cl~· f'Rela'çao do P<jrto, devolvendulse jltíl" A ppélla
~:'i.o; é nio havendo ahi [í}s~ri ·vão pri-vàti irl:l ;. irão á distri1buiÇão. 
, XVII. 0:;; Escrivães das Ouvidurias Tefritoriaes extinctas;; mascon
verlidas Prn Correi~·1es, ficaràÇJ sem novas Cartas servindo de ·Escrivàes 
das Oorreiç(!f-'·S; dnde P<?rén'.i se exlinguiren1 totalniente as Ouvido~ias, 
se m 0Slas pàssaren{ a ·Correições,- ficarão os Escrivães servindo perante 
os Juizes d.e Fóra, e Ordinarios que houver. . . 
·· X 'vjíl. Para. l'Jromover provisiorfa:lmerite- o óu~ro Ràmd da t=>;xeçução 
da Lei, quanio aos ~ lilnites das Comaréas; Ordend , que sé in se . espe.:; 
rar peh~ final; e dgciSJiva Demarcação; que exige ltiÍoiniaçôes; DiHgen..; 
cias, e Combina~ões mais vagarosas, ·e c'i1·cuinspectas', a Mezá do De• 
seu~bargo do Pafio, tor~and'O as lnforn:la~ões; ql!le lhe parecerem bêce:s.:; 
sa nas pa,r~ esta ~ro~idencia interiti.a, _procedà logd ~ hiJrrhi pro_visi~nal 
Demarcaçao· de l1m1tes de . cada huma das Cotnarcás das Ouvidtmas, 
que parece _podem existir conve.rtidas em Oorreit(Õês; e ao ti1esrtJo 'tem
po proceda á declara'ÇãO ·da total aboliçãtj dague\las Otlvidorias' que não 
devem passar a Correições. . , . . 

XIX. Querertdd insinua-r á sobred.itá Maza do Desembtli·gd dd ·Paco 
com exemplos a Intellige·Rcià; e Es!]iri~o destas mesínas Provid<>nciás in• 
terina:s (das quaes póde ser que fiquelli algutnas solldas na Deinàtcat.ãd-, 
fi ·nal) Ordeno provisionalrn~ute .; que a Comarca de Villa Real ere~â' 
erh Correição pela-Lei; além do Tt>rritorio; que tinha.fJroximo â Capital; 
e do que lhe adcresceg-pteld Par<~g'rafo viutt'." e cinco da Lei de de:zentJve 

·de Julho do anuo rpassadn, tenbá tarnh'ertJ d segui,nte: O Cont'tlht~ rle 
A·lijó, o dA MtJrça dePao'oya, bs d-tr. L::tm~s, FreiXit>l, Abr~:>iro, , Àl-fa
rella de Jales, Vi ll a Pouca dé Ag·uiar, da flen:ha; de Cerva, Mtmdirn, 
Atei, Je·re:melru ;-' e ·de- Santa Martha; cujo termo chega á Ponte'- de Rel-
'V•aS; meru: IPgoa- dri (:apitai. . ' . : . . · .... 
· XX. N~o haveudo ba Ouv'idoda: da Castánneità 'ter.ritori<1 pro:ilrnú á 

H 
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Ciq>if ai ~ccomodado para hhlnla Correição; e ~er.ido aliás muHo insignifi~ 
cariles os Lug·ares disrersos, <]Ue lhe pertencião; pelo que se deve con
sidf>rar peJa Lt>i· extinc f ~ , e ab~li.dar totalmente a Ouvidoria, e Correí
ç:1o · cum 1 u.Jo informada que será grande beneficio aos Póvos de Hiba
Tt>j~ · ua purlé do Norte, que nel le hÇlja ·hum Corregedor : Hei por bem 
crf'allo; e Ordeno provis.]oga Jrnente que sejã0 limites desta Comarca as. 
Villas, Termos , e Concelhos, que sé comp.rehendem desde a Villa da 
Castanht:>ira, até onde pri.o~ipia 0 Termo- d~ Lisboa; encan•egando á Me
za do Desembargo do Pé:LÇO que fixe O$ Limi{es; deste Târrít.:>rio .pnovisio
mdmente para a parte 'd~ Norttl. ,, d~$aOnexamd.Q·o da Co·rnarca._ a que . 
até ag om. pertencia: E Hei por bem qLJe a Nomeação d~ · Corregedalr de· 
Rib.:~.-'tt:'jo per:tençj:l ao Prin€ipe Meu Mu·i·W .1\Pii.aclo. , 1 e t R,;~z~do Filho,, 
como S(>nhor da Casa, e Estudo do Iaiaot~do, a · quem .p~nt.encia a Nu-
mPaÇi'íõ de Ouvülor da Castanheira extit~c1to. , · 

XXI. Para por lermo ás qiffere.nte,s conlestáq.ões ,. que. principião a f'x- · 
citar-5a oa Coma.r~a de B~;aga·.; .. ~m mem0.ria.. .elas, PaTticulares , e Pias · 
Conside.ra c~ões, contemp.ladas QO P,~!lag.ra-Ko triata e 'dois da Lei: Sou Ser
yjda., s~m embargQ d < ~ Regça G~rJ~.l - est-abelecida no Paragrafo ~reze, que 
o Corregedor 4l,a . Comaraa de> .IlrálfgiS\ ·.s6!ja, den.ta:o ~ d'a no:va Comarca, 
juntamente 'Provedot· dos Orfãos, Capellas, e Resíduos; para visitar, e 
tomar contas; ·assim Qf1l1JO .,ta.ml{lellíl ·,;á.s J.V,Iisr~riJ:órd~as, Hospitaes, e Al
bergarias, da mesma sorte, qpe ant~s ~o fazião~ Q.U os Provedores da Co .. 
marca, ou os Magislxados liLigio~os ~ n.om~~do& . peJos Ar-cebispos ; arde- , 
nando-o assim em considera-ção da Mitt;a. Brracha.rl;!nse ; do Carr~gedor, 
çujo, Terrilorio· he limüado ; e pas·a md~or .ct}mn!J-odid~de dos l')óvos, o. 
·m es mo Corregedor . ~e r á o Chan.celler:, e lil~~trá do mesmo SelJo,, q Uf' usão 
QS outro!i Ü<;m·,egedores ,, e d~rá cont~ Qí:\6: DiúlPé;lS· da G.hancellaria' que 
todas · pertencem á Cgroa. ., , · , . 

XX I f.
1 

. O Provedor da Comarca entrará na de Braga, como Con.t.ador 
lÍa Faz(wda, pelas ,~,erças, Cizas, e mais Dire·itos Rea,es, illjseparaveis, 
ôa t' <~ Z t~n da ReaL . . ' 

XX IH. Nos .Coméelhos , e T~rras , ql!le atües ,erão· da Ouvitloria de 
Braga, e que {)Or dispersos, e distantes da Capital ; . ficã.o fóra da nova 
Corr~ição, fica pertencende. ap Arcebispo o Provim;enio dos OIEcios, qu·e 
se nao abolirem, e que FlB~e,s provía. Ne,stes· m~SJmos Concelhos eonset-:., 
v a p,~ la I_,pj o~ Direitos tl-teis ~ que an les percebia legilit~àmente ; bem 
enletJdic.lo que para a percepc(fío ' ·de Dizür)as, de Terças, e •de Cjzas, 
nem, tihha, nem se lhe podia dar titulo. NQs Concelhos pot·ém , e Tel'
ras novamente accrescentadas á nova ,Correiç€lo; nada mais póde consi-· 
dera 1·-sc a beneficio da N,fi tra, do que ter-se odn1 ~ a"nnexação deHes am-
J'>liado o 'l'erri .torio da Cotreiçf.io. . . 

XXLV. Na co nformidade do Paragra'fo onze da Lei s.obre à Creação, 
f't'n be neficio dos Póvos 1 de novas Comarcas; e- para e:xempli6car o' que 
nella se di s pt1e ; Tçndo entendido <ijUe a extensão das Comarcas de Vi
zeu, da Guarda , d·e . Coimbra , e d~ Thomar, para commod.idade dos 
Póvos , e para bem da J ustlça exigiào no centro del las ,h uma nova Co~ 
m:trca: Sou S e rvida crea!la , fazendo della Cab;e~a a V.iJla de Avgimil, 
na flllal af..é agora havia liutll Ouvidor nomeado pelos Bis,pos de Coimbra;. 
f>lTJ cujo lug:u Mando que haja hum C0rreged·o't , 'eom a graduação de 
Corrt>iç:'lo Ordinaria, que Eu hei Ge provêr. . 

XXV. · Além das doze Vi-lias, e Cc.Hilcelhos, que comprehendem trio.,. 
ta e duas fi'reguezias , e pertencião á extincta Ouvldoria de Arganil, e 
que daqui em diante serão da nova Corn~ição . à Ordeno que pl'ovisional-
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mente se ~xfenda o 'Fenitorio desta nova Correiç~o ~s Tert·as; e Conce~ 
lhos confinantes, na maneira seguinte : Da p1

;Hle do Su l ; ós C oncelhos 
de Alvares Pampilhosa e Fajão : Da parte. do Poente; os Termos de 
Goes, e Po'mbeiro : Da 'parte do N~rte, as Terras, que ' con~nã0 com o· 
Mondego, desde Sarn-Payo, até Midões; que sã.o a Freguezla de Sam ... 
Payo, e os Concelhos de Azare,_ Sinde, e Taboa: Da parte do_Nascen
te, os Concelhos de Couto, de Midões, de Oliveirinha, e de VJII.á P~u .. 
ca : com o que, limitada a Comarca ao Norte, e S,Jl, pelos do1s Rws 
Mondego , e Zezere, tendo ·a Capital de Arganil quasi no centro , em 
pouca distancia das ext_rernidades , que al~ás ficavão em hlll.ila das Co
marcas a que pertenciào , terão os Póvos o ·auxi lio da Justiça com com-
l'Dodidade. · . 

XXVL Na Cabeça d-a Comarca haverá hum Juiz de Fóra graduado' 
em segúnda. lntraocia, que será proposto peto Bispo, na 1orma dq Lt'i: 
E part'ce11do, cumo he verositi1i l , ciear dentro da Comarca, ou fór·a deJ_, 
la nas Térras de que fo'r Donatario , outros lugares de Juizes de Póra, 
se procederá, com o parecet· do Bispo, a estas CrE>ações ; flcando lhe a 
elle pertencendo a data dosüfficios, que forem necessarios crea':_, assi1n 
dentro da Correição, corno nos Territorios della separados, e de que be 
Donatariu; e dos qnaes até agora provia os Officios. . 

XXVII. E por quanto ha oeste Reino alg·umas PovonçÕPS , em cada 
huma das quaes tem Jurisdicção mais de hDm Donata io , com oppres ... 
são, e confusão dos hab!tantes; como acontece nà Vil la de Agu('da., que 
soffre quatro S€nhoríos , 'con'l recursó jurisdiécioj1al eru mulla distancia _; 
appellando hurri Morador de huma Rua ; qa parte do Norte , ·á Cabf'ça 
rle Comarca do Donatario, na distancia de doze legoas; e o seu Visi11hn; 
da lnesma Rua ao Sul, recorrendo na distancia de dez Jegoas ao Nascen .. 
te: Ordeno que estas Povoaçôes de tantos Senhorios fiquem por este in
corporadas na Col'Oa, e pertencendo· á Comarca ,-, em que estiverem si .. 
tuadas ; e que aos Donatarios se compense· por outro modo , e com ou: 
tras Te1·ras, se parecer que l)e objecLo de compensação, a diíTlinuição ,{ 
(Jne perceberem na Prero·gativa rla J urisdicção; bem entendido que ten.i. 
do os Donatariós nessas Povoações algo1is P1;oventos uteis, deverão con.., 
serva].]os, ainda gue fil]uem privados da Jurisdiq(ão. · · 
· XXVIII. Exemp lincando a Decisão dt> Parágrafo antecedente, Orde:.. 
n? _q~Je a Povoação de Buarcos , que fór.ma dnas Villas insignificantes; 
d1vld1Jas por hurna estn:Jila Rua, Jenorninando-se a pat•te que fica ao 
Sul, Vil la de Buarcos ; é a que fica ·ao Norte ·, Villa de Redondos ; dà 
qual he s ., nhor o Duque do Cada vai: Orcleno que h uma, e outra Vil! a, 
tmid'as em hYma, se incorporeril na Coroa , quanto á Jurisdicção ; que 
':fique annFxa ao Juiz de Fóra da Vil la da Figueira, dislante hum quarto 
tle legoa ;_que fiquem· conservando os Senhorio~ os Proventos uteis~ · que 
~he ·pertencem por suas Doações ; e que se cornpe.nse ao Düque do Ca· 
-dava! o Senhorio com a extens.ão do Ter'ritorio de Tentugal ·' anJpl'ian
·do~o com o Termo de Ançaà, e com os Concelhos ; e Aldêas circumvi-"' 
~inhas alé á .1 a ria: O que se liquidará na execução. 
XX~X. A _Meza do OesPmbargo do Paço , reg·tiht,ldo•se pela Carta 

de Le1 de dezenove ~ê Julho de mil setecentos e noventa , e por este 
·Aiv? rá d_e Direcção, e Provisão, para adiantar a sua execução: Proce
-d~ a dec 1são de quaesquer dúvidas, que alér-n das tt>feridas se tf•nhâo ex
Citado, ón de novo se excitem! DeferiDdo aos Requerimentos · ~ ' que a 
·este rPspe i to hou_vt-.r ~ ou pelo seu Expediente, otf iJor Consulta á Minha 
Real Presenç-a ., -q oandq_ lhe _parecer necessa rio. · · _ 

H2 
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P1•lo que : Mando á l\'ff'za do, Desembargo do Pa·ço ; Presipente 
d(') Meu Real Erario ; f;{egP~lor da Casa da Supplicaçfio ; Cpnselhos de 
Minha Real Fazemcla, e do Ultramar ·; Govenaadur da Helação, e Casa 
d.o Pu r to , ou quem seu Lugar servi·r ; e a todos os Desembargc;~dores, 
('0 rregt>dure::;, Provedorres, Jus,tiças, e mais Pessoas, a quem o conhe
cinwoto, e execução deste Alv.ará perteneer, que o cumprão, guardem, 
e faç<lo cumprir , e guardar tão ÍJilviolaveJmenfe corno nelle se contém; 
sem dú~ida, ou embargo algum qualquer que elle sf'ja: E ao Doutor Jo,. 
sé H icalde PerPi ra d e Castro, do Meu Con~P!bo, Oese~bargador do Pa
ço, e Chancellf'l' Mór deites H.eiQos Ordemo q1,1e o fa .ça publicar n& Chan,
cellaria; registando~se em todos os lugares , onde se cosl'-lmão registar 
similhanfes Alvarás; e guardando-se o Original no Meu Real Archivoda 
Torre do Tombo. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda aos 7 ele 
JanPiro de 1'792. = Cpm a Assignatura de Sua Magestade, ·e 11 du Mi~ 
ll is tro. · 

Re.fJist. na Secretaria de Estado do·s Neqoáos do Reino 
no Liv. 8.

0 das Cm·tas, Alvarás, e Pq,tentes afol. 8q. 
e Impr. na Officina de .Anwnio Rodrigues Galhardo. 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alyará virt>m, que sendo .. 
Me presente em Consulta do Desembargo do Paço as dúvidas , que s·e 
1Pm Pxcitado no Foro sobr~ a qualid.ade do Crime em <JIUe incorrem os 
Vassallos, que sahem des!t>s Reinos, ~.em 1Pgitirna lic~:>nça , para outro 
Estrangeiro ; e consequentemente sobre os casos ~:>m que devP-m lPr :-~p
j1licaçào as penas Ílllpostas pelo SPnhor Rei Dom João I V., nas Lris Ex
trava!<!·anles dt! sPis de Seten:~bro de mil seiscentos qunrenla e cio<'o; na 
d.c oito de Fevereiro, qu~tro de Julho, e ciroco de Setemhro de mil seis-. 
.centos quarenta. e seis; e pP)o Senhor Rei DçHn Affunsó VI., 0 '' de seis. 
.de D(-'zembro dP mil s~:>iscentos e sessenta ~ mandada observar exacl:Hnen-
1e ( nos teJ"mos em que pr·ocf'de ) pela Lei fundarHental clu Puljcia , d.e 
vinte e cinco de Junho de mil setecentos ·e s~,sse·nta ~ pers~1adiodo-se al
guns Juizes de que basta o simplt>s facto da sahida , em qualque·r tem
po, para se incorrer no Crime de ~I la Traiçà;o, :ainda ve'rificaQdo-se mo~ 
ti vos, que red uzâo a a usencia aos termos de se não poder considerar pu• 
ramente volun faria, nem feita com animo hostil; de que pó.:ie resultar, 
ou pr.oceder-se á condemnação por hum delicte imag·inario ; ou faltar-se 
á justa proporção, que deve haver eotre a Pena, e a Culpa= E confor
mando-Me com o Parecer da dita Meza , para ohv~ ~~r os A bsmdos qlile 
s e podem seguir, e a que Devo occorret· , por eff.túlo da ,1\fiob-a .i·ndefe
~tivel Jnsti c:a: Sou Servida declarar, que as sobreditas .Leis dos Senho
res H E> is Dom João IV.: e Dom Affonso -VI., por ser•em 'com a maior 
evidt'ncia .estabelecidas para prevenir, e castig-ar hostilid<.l<dt"'s, por ecca
siào dt> Guerra, se observem; e tenhi'io todo o seu vigor sómeote no tem~ 
pode Guerra; por ·se1: esta ngg ravante circumstancia a que qualifica em 
C1 i me de Lesa Magestade da Primeira CabE'ça as fugas, e anst->l!lcias fei
tas ClliD animo hostil rara o Rt>ino inimigo ; na coofurmidach" da Orde .. 
,nac(i'io Livro quinto, Titulo sexto, Pélr.agrnnJ teroeirG>: N:l,o se podendo 
prPs umir, sem ofTPnsa da recta Intenção dos ditos Senhores Rf'is, f)Ue 
de!Ja fosse o q,uali1icarem-se iden tiçamente _por igual Critne as ausencias 
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{€'ita.s ·Ho tempo da recÍij')roca Paz, em que cessão os motivos ~ e _imcoR
Vt>ni~ntes, q.ue as fazem slll.bir ao atroGissimo Crime de Rebei!J~o, e Al
ta Trai~ào. E para que com tudo não fiquem sem algum cast1go a~ au~ 
senciaB- vuLunlariament!;l f'-'i1 a·s ruo tempo da Paz , sem causa allend1vel: 
Ordeno, que os que ·assim se ausentarem destes meus Heinos ' · no tem
pu da Paz, s em os necessarios Passaportes, perderão para o ~tsco, em 
quanto durar a ausPncia, o Rendimento dos Bens, que possmrem : No 
caso porém das referidas ausencias terem causa attendivel , e 't~ridenle 
a evi!at' a l guu~ dclmno, que as distingua das puramente vuluntarta's, se 
ent-rt>garão as Fazendas dos Ausentes a seus Herd e ir~s mais clwgados, 
a qut>.,u ú.1 solidum pertenceriào se elles forão fallt.>cidos sem Testamen~ 
to: Observaaclo-se para isso a Ordenação do Livro primt>iro, Titulo ses ... 
senta · e duis, Paragrafo trinta e o.ito. Este se cumprirá inteiramente co~ 
mo melle se contém. 

1\ .. lu que: .Mando á Me~a -do Meu Desembargo do Paço ; Presi 4 

deAte dv ·Mf'u R e al Erario ; Reg.edor da Casa da ~upplica<;ào; Conse~ 
lh us de Mi.nh.a Real Fazenda, e do Ultramar ; Meza da Cunscit>ncia ~ e 
{)rd éus; Semadu da CaHJara ; a todus os D••sembargadures, Corregedo~ 
n•s, Provedores, Ma[.! -is1raJos~ e mais Justiças, e Utficiaes, a quem o. 
çunhL·cimculo de-sl~ Alvará dtwa , e haja de pert,encer, que o culnp-ríw, 
guardem, fação cumprir, P guardar tãu ii:lte Jnllnente como nPile se coo.,. 
tém, sem dúvid 1 , ou eu1bargo algum ; não ob:;tautes guaesquer Lt>is., 
Decret()S, ou l{esoluçõe~ em contrario ; porque todas , e tod us Dt>ri ,go· 
para f'ste P[eito sómenlt!, ficando aliás em s u vigor. E ao Doulnr Ju;é 
Ricalde' PtHt>Íra d~ Castro , do Meu Conii>elbo, e Míru Desembargador 
do Paço, Chlançf'11Pr. Mót de~ t .... s Re'ilws, e s.el!ls Domiuios, Ordt>no que 
fdça publicar este Alvará n·a Cbanctllaria , passar por ella , e registar 
aonde ~~~cessario for · ; remettendu os Exempl?J.res delle Jebaixo du Mf'u 
SPllu, e seu b;ignal , a lud<~s as pades ; a que se coslumão remeti.Pr si ... 
milhaf.lles Leis; remeltendo-se o Orig·inal ao Meu Real Arcbivo da Tor· 
re ~o Tombo. Dado em Lisbua aos 9 de .Janeiro de 17.92. = Com a As .. 
sigliJatura de Sua Magestade, ·e a do Ministro. 

Reg-ist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Rehw, 
J10 Liv. 8." das Cartas, Alvarás, e Patentes, a }oi. 
83, e impresso na Ojjjcina de .A.nlonio Rodngues Ga-
lhardo. . . 

Ditreri,mdo-Se-Me o ~xereic-io da · Administra~ão pelo notori.o impp(lj .. 
menta da molestia da Hainha M iJJha ~énbora e Mãi, a quem--J?ela df'ci .. 
-são dos Professores se'ría nociva a applicac;fio a negocias, e o cuidado na 
·~Xpf'diçào dPilE>s , ceden.do ás circl.lnrstancias que constituem huma ne
cessidade pública, e a constante vontade da mesma Senhora opportuna
Dlente insinoada. Reso lvi assistir , e provêt· ,ao Despacho em Nome de 
Sua Magestade , e assigna·r por eHa sem gue na Orclem , Normas , e 
Chanct> llaria sP faç ·a alteração 1udo em guanto duraF ou houver impedi
mento de Sua Magestade, ou nã.o for . Sf'rvida outra coisa ·ordenar. J0sé 
-de Sea~ra. da Silva Ministro , e St:<>cr.etario dos Negoeios do R f'Ín() o te ... 
nha assim .en,Le'udidQ 

3 
e f<~ça executa!' expedifldo este por Cópias ás PesO! 
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soas q·ue toca. Palacio de ·Queluz em 10 de Fevet;eiro ,.de 1792. = ·Com 
a Rubríca do Principe Nosso Senhor. = José de Seahra da Silva. 

Imp1·esso na .Typog~a.fia Silviana. 

Tendo Consideração ao que Me representárão os Proprietarios a as Fa .. I 

úndas transportadas em o Navio, por Invocação= Santa H.ozalia = Ca ... 
j1itào Francisco de B01ja, sobre se haver este proposto carregar o rf'fe ri:
au Navio no Porto de Bengala, e a seguir della Viagem pará o da Capi~ 
tal deste Reino, munido de hum Passaporte do Senado da Camara da 
Cidade do nome de Deos de Macau: A que debaixo desta st>gurança, e 
boa fé carreg4,rão n0 mencionado Navio as s uas Fazendas, para g ozar m 
dos pffeilos <la Minha Real Protecção : E a que esta lhes não sería Ja ·vo~ 
J:avel se na Minha Regia Consideração ( nao obst<'lnte as outras conside-
l'ações, que pervalecerião á utilidade particular dos mesmos Carreg· aclo~ _ 
:r,es) nc'lu preponderassem ,agora aque lla boa fé; com que elles procedêrão , 

·e o credi1o, e reputação do Nome Por tuguez felizmente estabelecidos 
nas Praças e Pórtos da Azia, . e que Eu Quet·o , é Devo manter i:I sos 
em ben e licio commum d~s Meus VassaJ ios; E pt·ovendo a hum, e a ou
tro respeito. Sou Servida Ordenar: Que na A lfandega da Casa da lntlia' 
se dê iivre Entrada e despacho ás .Fazendas e Generos carregados ,e 
transpc>rtados no so·breclito Navio = Santa Hoza lia = Qut> Jlliio se acha
rem prohibidos pe las Minhas Leis, assim para consumo uestes Reinus, 
eomo por ba ldeação para os Paizes Estrangeiros: Concedendo· lh('s par a; 
o paga mento dos Meus Reaes Direitos por Entrada ,, a espera de .n ove 
JlH'zes, que se ver eficari'io nos. prazos de seis e tres, cont-ados do d·ta da 
Entrada do mesmo Navio, como se acha determinado. E para qut> , e 
em quanlo sobre esta tão imporlanle Navegaçã.o, e Cornmerciu, não uolli 
as mais dec isivas Providencias, que Tenho r(!soluto dar, fique cessalldo 
o gra ví ssimo inconveniente a qu'e se achão expostos os Negociantes ela 
J>ra((a d'e L isboa, nã(') podendo calcular · com ce rteza as suas expedições, 
pol' verem chegat· similhantes Navi

1
os abusiv.amente at·mados em Passapol'

tr-•s dus Gove rnos ele Goa e de JVfaCélU, con ll·a 'as sauclave.is ·e expr , ss as 
Provideocias, que rt>gulari'ío o mPthodo com que devia praticar-se a Na
vegnção e Comrnercio da sobredita Capital deste Reino com os Pórtos'd' 
Asia: Ordeno C)Ue da data. deste Meu Real D ecreto em djante, não se
j à'.o admitticlas nas Alfi:wdegas deste RElino, Fazendas e Mercadorias da 
.A s ia, que não viel'em transportadas em Navios Portnguezes, expedidos 
d'o Porto de -Lishoa conforme as Minhas Reaes Provide'ncias; e niunidos 
com os competentes Passapartes da Secretaria d'Eslado respectiva: Oe
ciarando por nul las e ele nenhum vigor, as Lice.nçàs e Passaportes dos Go
liernadores de Gôa e Je Macáu: E prohibindo que os Governndores dos 
Pórl()S do Brazi l , Jlbag dos ·Açot·es, e da Madeira , concedão Licençn al
guma on Passa pode a Navios que dos sobre ditos Pórtos .perLPnder.em pas
l~ <:t r. a fa zer Commercio além do Cabo da Boa. Esp.erança, e isto sem em
hafgo de qualquer titulo, costume, ou prática, que se ach e em contra
l'io procedendo-se contra os Proprietari~s eCapitãf"s tlos taes Navi cJs que 
impetfarem similhantes Passapo1·tes, ou sem elles Navegarem com a pP
Jla de C.unfil)caçfto dos Navios , e ·suas ~ Carr~gaçõe~, e com o mais que 
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f~zer-vo ao Mi:m Real Arbi trio. O Conseiho da Fazenda (j tenha âssim err· 
tendido e faça e.xecutar pela parte qtJ.e lhe toca, expedindo., par~ este 
eífeito as ordens fie-cessarias. Palacio de Lisboa · em 14 de Fevereuo de 
1792. = Com a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor, · 

Begút .. no Conselho da Fazenda, no Liv. 4 .. 0 dos De· 
ert~tos, a folhas .l34. 

S endo-Mé pres.erit~ às diffiêuldades. e derilôras .que tem :havido na protilp..; . 
ta expediçã9 dos Affuramentos dos .Bens dei Reguengo da Cidade de Ta· 
vira; de que he Oonataril)) -o. Real Convento . do Sanlissimo Col'açã.o de 
Jesus, com a ·motivo d~ ser 6 Superintendente Geral .dasAlfandegas do 
Sul o Juiz privat:ivo., a quem pela Lei se devem cometter as inftlrrnações, 

. e m.ais dilige'liLci.~s 11espectivas ao dito RegtJengo.; e te~ mo~trado a ex-
periencia; qae es.te Ministro em razão das obrigações do seu Cargo resi
de a. maior pa.rte. do tempo na l?t·ovincia do Além-Tejo; achando-se por 
is.so na irnpossihilidad~. de exp.editr lllS ditas infonna~ões, com a brevida ... 
da, exame, e irrndispensavel assistençia q'ue exige a natureza desta Co• 
missão no Reino dD Algarve. Querendo 0bviar de h uma vez .os inconve.; 
nientes, e 1prejuizos, que se podem seguir de similhantes dilações; e f;'ffi
pates em benefi.c.io do Real Convento , e das part-es interessadas: Hei 
por bem ordenar, que o Conse.Jho da Fazenda possa commetter as refe
ridas diligencias e informações a qualquer Ministro da Fazenua, ou Jus
tiça daquelle Reino, que maia apto;- pr0m})to; e expedito Ih~ pa rflcer pa .. 
ra o seu desempenho, e effectivo cumprimento, e em consequencia defi• 
ra a todos os Re_querimentos dos pertendentes, que se acharem já infor
mados ou pelo Provedor , qa~ serve de Contador ôa Fazenda , ou por 
qualquer outro dos referidos Ministros, e0mo entender he de Ju-stiça sem 
depend~ncia de nova infQrmaç_ão do sobredito Superintendente G~ral das 
Alfaodeg~s; e i~to não 9bstante o dispos,to no para.grafo quinto do Alva.,. 
rá do primeiro de Junho de mil setecentos e oitenta é sete , que Hei 
nesta parte por declarado. O Conselho da· Fazenda-o · tenha assim enterr-
clido, e o faça e,xe·cutar. Palacio dé Lisboa em 4 de Março de 1792.: _..:. 
Com a Rubríca do Principe Nosso Senhor. 

JJ,egist. no Conselho no Lt'v. 4, 0 dos Deéretos a fol, l2íi1 

S '· 
ua Mage.stãde , attf!ndendo a lhe ser pt·esente eín Consulta da Junta 

dos Tres E"stades as ditferentes intelligenc-ias com. que se tem intrepre
táde alguns artigos dos Tratados das ; pazes a respe1to dos bens cotd1sca
clos.; e re,nrezados por occasião d.as guerras aos seus V <issallos atlsentes, 

· e aos das outras Coroas; co'n:ro tambe.m· a grande datnnificaç~o, qr;e tem 
tido os mesmas bens em prejoizo do Estado , e das Pessoas , ás quaes 
ho~vessero d.e. tyertence-r; não obstante ~s prov·ideucias, que successiv~
ruente se tem dado. Foi .Servida Determlnar por Resolução de s de Abnl 
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proxi mo passado , que 'os bens do Fisco , que estão debaixo da inspec
ção da mesma Junla sejão arrematad?s , sem e.xcepluar o ?ominio util, 
ou directo dos Prazos; concedendo quanto·aos da Reprezal1a , por hum 
effei lo da Sua Real Grandeza , mais hum aq_no de tempo, para que .lo
das as pessoas, que tiverem direito . a- estes, proponhão as suas acções, 
posto que esLejão fóra destes Reinos , pena de ficarem excluídos , e os 
ditos bens ·applicados á Coroa; detenninanclo a Mesma Senhora, que fin
do o dito tempo, e j'ulgadá a Comminação por Sentença, sejào logo arre
mata'dos aque)les bens reprezados, que não se acharem letigiosos, ou da
dos em Àdministração; e que estes igualmente se arrematem tanto que 
forem delermi'nados os letigios a favo1· da Reprezalia, ou expirar o tem
po das mercês das A d n:linistrações: tudo com ·as devidas clarezas, para 
constar a todo o tempo ' assim no Real Erario' como DOS Juizos tespe ... 

. ·ctivos do Fisco , e Repreialia o preço 'de cada hmna da!:J propriPdad.es 
vendida~, os seus nomes , e os d_a:;; pessoas a que pertençêrão ; íicando 

. com tudo exceptuados desta geral 'disposiç·ãGJ os bens de Vi.nculo , em 
quanto Sua Magestade não toma: Resolução a re,spei to delles. O qtae se 
faz público por este Edital, para que toda a: pessoa qu~ julgar ter direi
to a alg'uns. dos referidos pens reprezados , possa ~ propôr as suas acçôes 
dentro ern hum an.no , contado do dia em que for affixado este Edital, 
perante o Juiz do Tombo dos bens confiscados , e da Reprezalià , resi'"" 
dente na Corte,. e Cidade de Lisboé\., com a Comminação acima mendo~ 
nada. Lisboa 13 de Março de 1792~ = José Moniz Ferreira de Abreu. 

Impresso avulso. 

Á os dezese.t~ de Março de í '792; na Meza G!'ahde da. Càsa da Snppii~ 
~acão o lllustrissimo e Excellentissimo Senhdr José de Vasconcellos e · 
So~sa, Conde de Pombeiro, do Conselho de Sua Magestade; Capitão da 
Sua Guarda Real, e Regeuor das Jnstiças; participou aos Desembarga-

. dores dos Aggravos abaixo assignados , qu·e sendo presente á 'di tà ~e
'nhorn ,'em Representação do Consul Geral da Nação Britannica, que na 
Relação e Casa do Porto entrára em dúvida, se os Concursos de prefe ... 
rPncií.l. enf.t·e os Crédores de hum Executado, sendo · hum delles das Na
ÇÕPS privilegiadas, se comprehendião, na generalidàde das Conservatorias · 
conce.didas ás di tas Na(~ões; e se suste-!ltára:; que a ellas devia prevale~ 
Cf'r a Regra de se formarem os Concursos DOS Juizos das primeiras pe
J1ho';·as , fôra Servida mandar , .que· propondo:se o conl.eudo na dita Re~ 
presen laçi'ío à Assento nesta Meza; se pozesse firr~ á questão decisivamen
te. E Ol'denando o di to Senhor•Regedor, que assim se cumprisse ·, se as-' 
sentou quasi · pot· uniformidade de votos , que 'devendo ceder as Regras · 
ge'raes (\s pàrticulares, quaes os privilegias legi timamente concedidos, e 
sendo inconlestavel o das Conservatorias concecdidas ás referidas Nàeões 
pa.l'a todas ;1s Causas provenien-tes do Commercio; em que os respectivos 
N acionaes forem Au~ores, ou Réos , sem mais excepção que as do Fis-

. co, na conformidade dos Trata dos, elas Reaes ResoluçõP.s promulgadas 
para a observaocia dellt~s , e dos Assentos que se tomárão nesta Meza 
em div ersos tempos ~ e ulUmamente aos 1'5- de Fevereiro ·do anno proxi
mo flassa.~o, d~ ,especial Ordem da ~esma Senhora , fixando-se por ter~ 
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mos IJs mãis éneraicos· e decretorios a g· eneralidade dorrfer·ldo privilegio, 
~ . .., 

n ào devia entrar em dúvida , que nelle se compr~henJe.m. os .Cuncurs~s 
de Prefereucia ~ em. qu·e tigur'e alguril dos EsLrange1rus pnvllf'~tados; pul~ 
que nos dttos Cuneursos são reciprocamente Aulo'r~:>s e Récis todos os., 
que pe,rtendem preferir, furmando cada hum, e.cohlestando os.rPspP Ct l.;; 
vos arli<.ros: e que Jevenc.lo reduzir-se á confurmtdadB dos referidos Tra• 
tados, Kesoluções ; . e AssenltJs anteriores todos os Dt>spacbos e St->nle~-· 
ças, que se acharPm proft-ridas em Causas pe,nd~ntes cohtra a' ge~\Prall-
1daJe do referido privilegio, corno se declarQu, e se l)l'evPnio nu d1lo AE• 
sento de 15 de Fevereiro do armo pr'oximo; com niüis ..razão se devião re..; 
duzir á dita conf0rmidade os Aconlàos da Re!aç:'ío do Porto refPridos na 
dita:, Represf'nlat(àa , por serPm proferiçios já depois do dito wlt·imo As
sento. E para nao vir mais em clúv·ida , se fez este , que o di lo Senhor 
Regeclor ass1gnou com os Mi'n.is~ros , qne nE'lle vd!árào . = · Re.r;erlor. = 
Val.fe. = R'lbeiro de l1emos. = Velho da Costa. =.Ferreira Castello. ~ 
l!!JnUos. = God·inho. == Torr.es. = Do'l'llor .. Mendes ; .= Ganhad'o. · = Me.J. 
rzeze.s . . = Calde;ira. = Correa. =Borges. =Faria.= Fajardo. = Butto. 
=Brandão. 

No Liv. 2.0 da Su.ppZ.icaçáo a fal. 177; e impr. na Gol:;. 
lecçáo dos Assento$• 

Á os 17 de Mar.ço rle 1'79.2; ha Meza Gri:mne da Casil da SuppÜcaçtín; 
Sl:'tldo propt1s!a , · prPser.~te o J llustrissi mo e Excelleu tissimo SPnhor JiH>é 
de Vasconet->llos e Sousa, Conde de Pumbeíro · do Consf'lho de ~ua 1\'J a• 
ges tade, Capitão dt1. Sua Guarda Rea·l ; e. RegeHur da J ustiça~ a varie.;,; 
dade, com que nas Correiçoes çlc Civt>l da Corte, e da Cidade; ~ nes..: 
ta Meza, se hav.íão decediJo às questcJes· excitadas sobre a intf ltig~"ncia 
do§; :t da Ordenàção do Lív; 1: Tít. bl. 1 quanto n se cotnpreheildP..; 
rem na <Esposição ··çJull.e ·as demandas sobre Letras de clinhéiro dado a ris-i 
co para os lugar~s .;' que J)e 1·egulão ~ pelas Leis de Giliné, .e Indià, orJe..: 
n ou ? ditcr St'nh9r -Regedor; ·yue se fixass-e. a intelligencia do referido §• 
E dlsc~rrendo. so·bre a rlisp<?SÍI(fíO rlelle o~ ])esemb~rgadores . dns Agg.r ~
vos abatxo ass1gnados ·se assentem a pluralidade de votos; qúe nt> f>spll'l· 

· to, . e ainda ria . leita' do dito §; ·se comprebendiào as ditas fl efuanda s ; 
p~orque s~ndo evide.nte t .qüe :r inted,çã(!j d<;l ' Lf>gislador fôra; faz "' r priva~ 
t.1v'o o Jmw de In.d1a to; Mtna para. o conhecimento de tudo o que pertr<ti ... 
ce ao Commercio ; ·e á Navegação, •respeci .. iva aos di f os lug::tres, não cleiJ 
xára lugar .para e-x<cepçiio alguma a .ab'soluta generalidade , tr'm que na 
l-etr·a do rêferido §·. attribuio privativ·amehte áquellê Juiz o conhecimento· 
dos tratos; ,das co!l'venqõP.s ;· e alé dos maleficios; que nos ditbS lugares, 
na navegaÇãiJ delles, scrbre c~H:Isas delles, 011 r1ara: elles se fizerem: Qua:ll.; 
to ritais , CJue versaNdo as. ditas dema'nrl-as não sobte hum sirüples con.;.· 
tracto de Mutao, inas sim contra c to distincto, -cujo ituplemento, e eit ... 
to pende da naveg·ação, e dos successos rlella: ; vem 1\eCPSsâriinnei:JtE' a 
s ei·. to tn prPliPn·didas ria especifica disposiçao do ditcr § . . E para ni\'o: vir 
maTs em dúvida. , se fez esle Assen(o, CJ!h~ o dito Senho1· RPgédor a·ssig..r 
llOU co~1 os Mi.oisi ros, qtl~ neiiE:> v.utárão. Regedor. == Valle . ....:_.: Ribei ... 
ro ile Lemos. ~ Velho da Cosia: = Fen·úra €aslello. = 1Jr1aitos.- == Go· 

. dinho. - T01:res. ·o;:: DoÚtor Mend~s'< :== Gaiiiiado . ..;..;...; Jlària~ ~ 111.o·uzi .. 
' í. ' . 
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n/w. = ·Menezes. = · PajdmdrJ.. = Corr.ea. =Borges.:::: Batto. ·=· Bran• 
d:ilo ( I )• 

Em1 o Liv .• 2.
0 da Supplicnçiio· afol. 11.9. , e impre&a9 

lf.lia €olleaçáo. dos. Assentos; . . 

*'-"--*'~llE-·•1 

Hei po1r bem qlie e· Suppliean:te: halj!3l Q) mesmo Ordenado· ·e . li'mal'lllmPn ... 
t®s q.ue forãJ arbitr:ados, aoJui'z doTo.mooJ st>a~ an~ectJs'Sor .; e que darues
ma s0r.te <ilS seus Eseri\V ães , e O~fliheiaes v-en'<fã(i) o q l!lle Velí.l cêrão os. que 
sen4tllào• eom o· cl.ito s.ew a.n,tecessor ·: e ·pmderrá ha\l.er e seu Orcl'enado. pe-
Jas- Remhts da- Prebt>nda-.. ([} Conselh,o da Fazen.cla o 'tenha assim PMten
dtid.o e ·o. faça ex:ec1•1tar com 'OS DesJpaclros n.:eces~.a'fios .• Pa•lacio de Li-sboa · 
em 22~ de Março de 1791~. ( 2.) ::::::::;• Com- a R.ubrÍié·a. clo P.dnópe Nosso Se .. 
nh.ot:. 

Re,qist-. no Conselho da Fazenda no Liv, 4-. 0 dos JJ'e.cr.e· 
. t@s. a fo.l'. 1216> vers., · · . 

I 

.J ..... 

E O A RAINHA Faço sa~er abs .que este Aiv.~rá virem: Que h aven
s-e iutroduzilfo m ahl!ls:o de sé- dedararem cle f''r.eee<bto as S'e.ottenças ccm
(liemnrutut·i>as, depois ('J.'!!lÍe passão pela .(L)halil,eell-ari-a,. m.u· Jj)a mesma, ou na 
ultel'irYr lnst.ancia ~ II1ilitas v,ezes sem cau-sa,, ou fllmdamen,to justo·, resul
tando pr.ejui:zo a Mi·uha Real Fazenda r, e 1i<unanclot OSi Rêos occasião de 
fa·zeno>m m;{s demamtbs, e as ptmte-Jarem, na es·peranç-a. de que a qualquer 
tempo etritiat·à(!) a· Oiz~ma pelas fi1auduleatas, cau•telosaSI, e coudiciona
d.as Confissões,, toiOO quê se previnem, q1uan.do 5Óm,entel ats Con~ss.ões pu~ 
r;,\·s, e feitas ein tf'tlr:l~po legWmo lh.es elevem ser, p:ilra este· effdto·, a.Hea
_d-idas: Sou Servida Orclenar, 11jU.e todas.' as! vezes ·que ms Devedores de. 
])j,zim~s pertenderem ·ser abso·l1utos.; pelas ditas> declarações de· preceito 
postem>res ás St=>ntenças, Q;l!le os ~·orMlemHál"i1o. cl1ir·eHarr~ente· , achando o 
Procurador da Mi~ba Rt>al Fazenda,. <)ll<e as mesm:as declarações · eontérn 
abuso., e não- são fundadias em causa nolól'iamente jt1s.ta, Jazenclb avocar 
os Autos, os leve de s1eu Offici·o á Mez:a, dos Agg·~avos, aom . .de na Pre-· 
sen~(a do Regedor; ou de quem· seu Cargo servir.~ se ~(l)me )@go Assento 
de cinco· Juizes; e o que ttela maioridad~ dos Vot(!)s· foi' decidiclo s.e as
sente no feito da execução da Dizima., é isso se execUte. O .q.tie se. ea- . 
tenderá não só (]aqui em diante~ mas tarnbem a respei~o de todas as cau
s.as pende·ntes ~ e cujas decisões não hajão ainda passado enl julgado. 

E este se cu rn p!'irá como nelle se contém, nãe. obstrintes quaesquer 
Leis, ·aü DisposiÇões, Ass.entos, ou Estilos de julgar em contrario . 

. Pe'Jo que: Matído á Meza do Desembargo do Paço ·; Presidente do 
1 Meu Real Erat'io; Rege dor da C~sa da Supp,lieação; Conselhos da Minha 
Real Fazend~; e do Ultramar; Governador da Relação.; e Casa d~:> Por
to, e a todos os Ministros, e mais. Pessoa~, a qnem o corthecimento, e 

(I) Vid. o Asseri-to de 7 de Fevereiro de 1793. 
· ( Pl) Em requerirneo.to do Ji:til~ cl.Q Tomtlo da PrebeQda de Coimbra. 
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e~ü~~ução deste Alvará pertebcer , que o cutilj)l'~o ," guardem, e. fação 
cumprir, e guardar tão inviolav_elme~te como nelle se conlérn sem d.úvi
da; Ot! embargo algum, qualquer que elle seja. E ao Doutor José Rical
de Pereira de_ Castro; do Meu Conselho,, Desembargador do Paço, e 
Chanceller Mór- destes Reinos Ordeno que o fa~a publicar na ChanceJla..; _ 
ria; registando-se em todos os lugares, onde se costumão regislar simi
lhantes Alvarás; e guardando-se o Original no Meu Real Archivo da 'I_'or ... 
:.:e do Tombo; Dado no Pala·cio de Lisboa e in 24 de Março de 1792.' ::::ll 

Com a ' AssignatGJ.!a do Príncipe Nosso Senhor,_ e a do Ministro. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Neqocios do Reino 
no· Liv. s: dé Registo de Cartas, Alvarás, e Paten
tes. a fol. 92 vers.; e Impr. na Officina de Antonio Ro": 
drigues Galhardo, 

lf ei pàr bem approvár a observancia qué -no Foro se te~ . freqüente~ 
mente seguido a favor do Privilegio da Nação Ingleza, deéidmdo-se que 
QU SE'jào Authores' ou Réos os V,assallos da Grã-Bretanha' podem cha· 
mar ao Juizo da slla Con,servatoria- aos da Nação Hollandeza í que coln 
~lles litiganem; E Hei por abuzivas algumas decizões oppostas á tli La ob-
servancia, se as hcinver, O Conde Regedor o tenha assim .entendido , é 
faça constar aos Ministros da Relação aonde sobem estas . quPstões por 

- Aggravo , parà. assim ó éntênderem, e execútarem. Palacio d~ Qoelui! 
em 22 de Abril de 1792. = Com a Rubríca do Pr~ncipe Nosso Senhuró 

f • " 

Impresso avulso•. 

/ 

A os dezoito rlüis· ~o· niez .. der Maio de iriiÍ seteêeritos novei'ità ·e dbis 
a.nnos, nesta Cidade de Li'sboa na Camara da Vereacão della; se.i1do 
ahi presentes' o llhistrissimo ê Excel .l~ntissimo ·Mar.quez de Castello ~e~ 
lbor, do Conselho de Sua Magestade Fidelissirna, MQrdorrio"l\1ór da Pnn....; 
ceza Nossa Senhora 5 Deputado da Jl'lhtá dos Tres Estados; ê Presiden
te .do· Tribunal do Sen•ádo da Céirn·a.l'a: Os Desembargadores Vereadores 
Manoel Antonio Freire de Andrade, Antonio. Teixe}.ra da Matta ., Aha
deto José d~ Macemo P0Hugal; Jos~ J anua tio de Carválho: Os P.rocu
t~dores da dita Cidade Francisca de Mendonça Arraes e Mello, Valen..:.; 
t~m Lopes. dé F.gria: e os dos , Mestr~s della Th~:otoriío tle F1gueiredo H e n.::: 
1'lques; Simão José de Gouvêa, Felisberto Pedr0zb ~ Jpsé Felis Lavag eL 
Por to~os foi uniforinente assentado:· Que tendo-sê formalizado a Orâ erh 

_ do Jui_ze d1:1 . Mmbtaceria., em ' o ànúa de mil'sei'scentos e dezésete , que 
deeorrelíl à-té <!O .pres·e.pte; ·cént.ifsetebta . e• cinco ·· atitios, sendo i;\ m<ii<11' 
parte destas provi?encias, que eritào se derão , üte)s i. m~s hoje tnuiUrs 
del!as ~e$·A·e_çessarias; ê_ outras Gppost&s ás Leis ~, ResolúÇões, e <!rdens 
ma1spost-enores; sedev1~ formalizar J:ium Assento selJl'e a rhesma Ordem 
do Juizo, que st:ir_visse de ·Ba2ie para· os Almotacés · e mais Officiaes del"' 

. ' . 1 I . 
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Je, segundo o estado do tempo, e o methodo praticado na mesma Almo-
taeeri ~,: cujo Assento he o seguinte: · 

r. O Almotacé que {;'Sliver de semana na· Casa da Almotaceria do 
Hocio, será obrigado a achar-sé na mesma Casa, desde o primeiro de 
Outubro, alé ó ullimC? de l\1arço, pelas 0ito horas da manhã, e tres da 
tarde; e desde o priweiro de Abril até o ultimo de Setembro, pelas sele 
J10ras da manhã., e quatro datarde; pois que nesta Casase necessitahu
ma c0~tínua vigilancia sobre os Tránsgr~ssores das Posturas, na venda 
da Prt1qa pública da Fruta e Hortaliça, a fim de que os mesmos Trans
gressores n;'ío percão o tempo do seu 'tráfico' por falta de Juiz' que defi
ra <ls acçÕPs • 
. Il. O A lmotacé que estiver de, semana na Casa da Almotaceria da 
Ri bei ra, irá ás mesmas horas, por conta do Despacho dos Barcos, que 
ig ua lme nte não devem admittir demora . 

. llf. Os Escrivães e Zeladores , se acha1·ão nas ~esmns Casas, antes 
que cb eg·uem os Almolacés: E porgue consta, que alguns Zela~iores abu
sando do respeito, que devem aos seus Juizes, vem màis tarde, que e 
mesmo Juiz: Todo aquelle, que não estiver antes, que chPgue o Almo
tacé, este (no caso de lhe m'ió darem justa escuza) o rPprebended. pela 

· primeira vez, e pda segunda o sl!lspenderá, dand·o conta no ' Tribunal, 
que procederá como fo1· justo: O mesmo se entendPrá com os · Eserivães. 

lV. O Almolacé .que estiver de •se'l'nana de Correição, terá rtlanclado 
avisar aos seus competentes Officiaes do dia, e hora, em <')l!le ba de sa
hir i dita Correição~ para que todos se a·chem p~omptos, pa1·a o acompa
nharem pelc~s Bairros a que for; cujo ajunta1nento, "não será nunca senão 
ua Casa da Almotaceria do Hocio. ' · 

V. Podat·-se-ha com toda a prt!ldencia; ft.:lg·in<·fo ~de todos aquelles ca
sos, gue podeJn fazer assoada, não conséntindG Denúncias . e·m segr·edo, 
sem que o Denunciante assigoe Termo da mesma Denúncia pura que no 
caso de se nfio provar~ ser casligado con1o merecem os hrlpostores; ct;.rjaSi 1 

D~n 11 nci as só poclerfio tomar os A lmotacés nas Casas da A lmotaceria. 
V L Tendo porém desconfianc;a, que nas Casas , que vão a earregar• 

alguns Vendedores, occultào generos, por estes serem contra as sauda
veis Postu.ras; e1le dito Almotacé com o seu Escrivão, ·poderão ent1·ar • 
na·s casas aonde se acharem os di tos generos, para reconhecerem se os 
oceullão: mas nunéa poderão devaçr1r as mais ca·sas interiores, aond~ rexis~ 
ti r a ~ua fi-uni lia, nem comsen.lir, que o Zel<tdoJ: ,- ot1· butllO Ofliei.al.; elil
tre do balcão para dentro ,, á exeepção delle dito Almotncé, e seu .Es
cri\' clO. 

VIL Oar<Í Correição ao menos tr€'s :Ve-Zes · cada setnanà, panl ele~ la.. 
fôrma se e v i ta rem ·os latrocínios commeltidos coblt a o Povo· desta Capi-
tal. , ' • , , _ 

, VI Il. Terão mui to cuidado em não consentirPm Pf'jahíent0s , pela Ci
dade, e tudo o mais que t'er co.ntra as l.eis, samda.v.eis Posli~r'às ., é" Ür
de ns da Camara 1 que· deve_m sabel·, para que .não -:haja· eql1i:vo?"::~qão nas 
su as Seni {'O ç as. 

I X . N fío poderãq, os Al.n1:otacés dar licê!Jça aJguma con tta ·as -uiesm as 
P os turas, e Ordens; pois quê .elles não são mHis, ·que bons 1~1Je rós exe"' 
cu1 nres dellas, se m ,que possão, pol' nenhum: p>r,incipiro dispenswllas ·; o gue 
mnito lhe será levado em culpa. · 

X . Não poderão os Almotacés dar Despacho algum, ou atf.é'nd~r quei .. 
xa em materir1, que não seja cle S\!l,a jurisd-i.bção, por se segoi1· do ·cdotra· 
riu mui to damno, e ainda entre paJ'tes, não atlenderão, ou julgarão l'e· 
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tigio, que exceda a sua Alçada na fórma da Ordenação d~ Liv. I. Tit. 
68. §. 2.-, e fazendo .o contrario, serão castigados como .for JUSto i e o Es.:. 
-cri vão que o consentir, sem lhe fazer presente este Art1go, sera suspen• 
so por dois mezes do Officio. _ 

XL Toda a Sentença cond-emnatoria assentará sobre acção; ou trans ... 
gressão provada ao menos por huma testemunha com a fé do Es~rivão da 
Almotaceria, ou corpo de delicto, _a qual será logo lançada no L1vro com· 
petente ,- assignada pelo Juiz; que a proferir, e assignando igualm:nte o 
Réo a sua contestação; o mesmo se 'praticará nas acções entre partf's, 
para que a todo o tempo conste da Sentença proferida; bem entendido, 
·que toda_ a Sentença condemnatoria, que infallivelmP-nte ha df;! assentar 
sobre Leis, Posturas, ou Ordens, estas, se hão de fazer vêr ao Réo con· 
dernnado. 

XII. Poderão os Almolacés tomar conhecimento de qualquPr tt·anso ' 
gressão, que acharem em frag~nte, ·ainda _ que não seja correspondente 
á sua semana; mas não poderão tomar Denúncias 1 senão nas A udiencias 
das Casas da Almotaceria, êomo fica dito no §. 5. deste Assento; por .. _ 
que só a estas, he que devem perten_cer similhantes a-cçõt>s, para que o 
Denunciante assigne o competente Termo. 

X UI. Quando succeda, que algum Almo1acé por qualquer incidente, 
falte a algumas das Audiencias, e ahi se ~char C mpanheiro seu; este po~ 
derá _ despach~r, e dar o expediente necessario: Com tudo fúra deste ca..:; 
so ,'não poderá o Almotacé deferir; senão aos acasos, que lhe forem com• 
petenles, nem ordenar causa al·gurua ·colltra o que os outros· Companhei..; 
ros ti v.erem ma.ndado nas suas obrigações. · 

XIV. Como por ora não ha Açougue geral, áonde costumava assistir 
aquelle Almotacê, que se achava de semana nelle; e o que presenlemen~ 
te está nesta semana, nada tem que faier; supprirâ este _ qualquer falta 
dos outros Companheiros: l{averido porém queixas,, ou Denúncias de al~ 
guns Coi-tadores; que pezão mal a Carne, transgredindo as louvaveis·Pos..; 
turas, ou parecendo a ell.e dito Almotacé, chamar o seu Escrivão, e Ze~ 
lado r; e pedindo ao A dminislrador Geral, Officiaes da V ata, h ir dar va
rejo aos Açog, J:ies , de- que hoúver Denúncias, ou queixas , o poderá 
fazer. 

XV. Propondo-se em Audieiicia , ou Correição perante o Aimotacê 
alguma .acção -contra Pessoa dê qualquer qualiclade., que seja , que vai 
contra as Posturas, Regimentos, e Ordens da Camara, depois que b di
to Almotacé tjvet· ouvido a culpl!.; e conhecido do deli-cto, mandará con
testar ao Réo, e ouvida a sua contestação; a sentenciará verbalmente; 
impondo-lhe as penas da Postura; Regimento, ou Ordem ; que trans .. 
gredio. 

XVI. AosR.éos não restão mai_s que tres recursos: Pedirem vista ari· 
tes de terem contestado, para o fazerem por seu Advogado t Appellarem 
da Sentença depois de i1roterida: Aggravarem do Juiz, de lhes não de.;. 
fet·ir na fôrma da Lei : Nenhum destes recursos lhe deve ser negado; 
mas serão praticados na fórma seguioié. 

XVII. Se o R~o depois da accusa<ião pedir vista ? para a contesla.r 
por seu Advogado, o Alro otacé lha mandará dat cotn vir,te e quatro ho
·ras peremptorias, ordenando ao Escrivão , qúe laneé a mesma ncçao no 
livro competente , e nella declare este [ilestno incidente ; e ahi mesmo 
preparará. o Réo a acção com sua Procut:ação , que sendo renwUida ab 
seli Advogado , este contestará ne dito Tertno , sem que lhe possa ser 
admittida excepção, ou outro algum subterfugio -, para não contestar; e 
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suc.cedendo vit· com elie , o Almotacé lançando-o da contestação , sen· 
tenciará a causa, como for justiça. . 

XV li L Contestando porém o Réo pot· seu Advogado, o Almotacé lhe 
assigna rá em A udiencia dez dias peremptorios para prova della, os quaes 
por modo a lgum, não pod e1·á reformar, ainda que dentro nelles, ~e te
nha dado alguma prova, para s~rem causas verbaes , e summarias, que 
n ão admitte m a menor demora , e findos elles, passará a proferir a sua 
Sente nça, á vista das provas, se1n mais estrepito de Juizo . 
. XI X. Como a' qualidade destas acções , são as mais peremptorias, e 
os Transgressores- buscéio quanto podem illudü o Juizo, e fugit· da pena, 
valendo-se de quantos modos lhes Jewbrão, ou lhes suscit.ão , os Almo
iacés tt>rflo todo o cuidado , errí conclemnar os Réos , Jogo que á acção 
fur provada , ou achar corpo de delicto , na. fórma declara~a no §. I I; 

porqtt e profe l'id é~ a sua Sentença, já não resta aos Réos outro meio mais, 
qu e o da Appe llação.' . 

X X . Se o Réo A ppellar, lhe mandará o A lmotacé escrever a staa A p
pellação, e será recebida sómente no effeito devolutivo, e nunca no sus
pensivo, pela natureza da Causa ; fazendo segurar o Juizo com a quan
tia da condemna~ão, e custas po1· dinheiro, penhores, ou fiança idonea,. 
cuja qt1antia 7 ou penhores, serão conduzidos ao Deposito da Cidade, na 
fónna da Lei, e Ordens deste Tribunal. Depois da A ppellaç l'to interpos- · 
ta, e o Juizo seguro, não poderão elles Almotacés fazer executar a pe
na affiictiva, senão depois de ultimada a Causa., para em observancia do 
julgado ter lugar a pena da Postur,a. ~ 

XX I. Procedendo-se deste modo, será o Réo notifica~ara no ter
mo d e dez dias, fazer expedir, e atempar a su-a Appel lação, com com
nli nação ; de que nao o -fazendo, se haver a mesma por dezerta , e não 
seg uid a na fórma da L:ei. . 

· XXI I. N<1o pod e rão os Almotacés innov'-r coisa alguma, depois da 
_C au sa atempada, pois que já se julga atrecta ao Juizo Superior 1 do qual , 
se fle ve esperar a decisão , sem a qual nada se póde executat·; e estan
do a tP mraJ a a pl' e parará com assignatura '· o que na Causa tiver inte resse, 

XXIII. Se o Réo ~ggravar de qu::llquer incidente, Ó. ·. otacé llrle re,. 
cebPr:i o seu A ggravo, na fórma da Lei; bem en teudido, ue depois da 
Se n te nça proferida, se não deve aJmit.tir Aggra v o, nem .Embargo; por
qu e só ·r esta o r ecurso d.a Appellação para a M eza da Verea<;ão, 

XXI V. Como neste Juizo da Almotaceria ha quatro Z eladores, cada 
.hum de sua Vara, que seguem com os seus Juizes as obtig·a ções respe
,ctivas; já lhes fic a recommendado no §. 3. _que sejão exactiss imos na sua 
a ssis ten!Jia , ,e de nov0 se lhes recommenda . ; pois que ,eJies são os que 
ze lão o bem do Público , e accusão os Tnmsgressores das L e is -Munici-. ' . 
paes, 

XX V. Tendo-se ,estend}do 'tanto Psta Cidade; e não pode ndo o M"'i
rinho della, dar os varejos necessarios pela s ua muita ex tensão , pt·a ti~ 

,cando-se ha annos; que os dois Zela.<;IOJ·es, que es;tão de semana nasÇa~ 
sa s 'da Almotaeeria do Rocio, e Ribeira dêm varejos pela, mesma CicJa

,de : Se rão obrigados os ditos doi~ Zela.clores , a 1se a ~harem na C~sa da 
A lmotace ria do Rocio ao romper do dia; e tomando ~hi os O ffi d ars, que 
lh es t.iv c r signalado o Administra·d(il r Geral , sahir fio ao varejo costuma
do , e achando alguns Transgressores, os conduzirão ás swas respectivas 
Casas á prese nt~a dos Al.motacés. · 

XXVI. E como toda a vi g ilanci a , e cuidado he pouo0 para ac:wl e !M 
lar as fraudes, que se faZJem ao Povo; o Zelador que estiver de semana 

( 
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d.é Açougue n,-aquellas· mat~hãs em que não hmutrE»r ~orteição ·.; se nchará 
ás m·esmas homs a q.ue vao os outros na mesma Casa do HoçJo, pa :a sa"" · 
hir çom és Officia~s a d-C\Ii varejo; e a este será permit.lid~ levar·, os Trans..v 
gressores, que a~har á presença daq.ueHe Almolacé , que lhe fizer mais 
·c<:JFHt;n ado. · . 

XXVU. · Os Es.crivã~s serã:Q muito prompto!! ~-rh expedit·em. os Ai:itos; 
e cumprirem suas ohr.igações r a.dvertii")(Lu aos Alri1otacés com ri;is,peitu, 
~ subm:i&sào, quando estes _por pouco. prátíGos ; quí2erem fazer , cousa. 
cmatra ·as Posturlls ; Or(lens , e Reg·imento da CiJade, e venJ·o que t s 
Altn-otacés não fazém o seu dever, darão contanesteTribun~l; pa·ra qn~ 
"S'e evjte -e desconçer.to; Q,U eseandalo, qu.e disto se pcide seguir , o q~J~e, 
lhes hão .ror múito recon,mendado, e lhes será estranhado qualquer om~ 
tnissãn, qlie ~este, resptÜLo praticatem.. . 

XXVHI. E como piita se observar este AssPrilo , e seUs Paragrafos 
-ae encontrão algumas Or.dens deste Tribunal; dadas s0bre iilgüns .factos. 
-em q:l.!.é p@·cl:e h-aver. dúvida, tGdas (\quell~s; que ~e algUI~a fórtna se_op"" 
pozerétn ao det~rmiliado Q_esle ,;\~sento - , e seus PáragnH~~s, f'Sie Tribu• 
nal as ha .por a?olidas, e derogadas, corno se de cada ,burila d~-"llas fiies~ 
:s·e ex1kessa meNç·'lo, querendo qlie se é·Umpr,a, e gml'nle este Ass~;>hto; 
como. Fl~lle j;"é col'ltém.; . e 'enhão inteira Qbservancla ; todas as que não 
·erH·.ontl'9ten1 , esta dis.posiÇfi()~ , 1 . • . • . · . • I 

XXlX. Todos os A lmutacés; e cada hul11 delles guardâtãG ; ~ êUtil .. 
prirão exacta; -e liüeralrtiente este Assento; e cac!a hum dos s~us Para..; 
grafos, sem escuza alguma t para o que sendb irnprêsso, se dará a cada 

·hum d-ell-es qu'<lndo t>ntrarern no di.to:Emprego, l>ara lhe servir de regra~ 
e fazendo o contrario (o que não se espera) este Tribunal lho estrabha~ 
r á'· e pro~erl"érá c-ontra ellf's ; co ruo o ci;lso o lilei'Pcer ; igu ai rtleh te se r e-. 
metlerâo E~~mjJ.lar-e~ ao~ Escrivães, ~ ma i~ Qffi.ciaes do di lo J uiZg, pà
ra nelle se cgnse~:vatem ·, ~ para (;)Ue cada- hiHn o cumpra pt>Ja Jiarl_e, CJll~ 
)h~ tocar; s.e regisL~ nos Livros. competeoles das Casas da AlriJOLé1ceriaó 
Jemnymq Mantít.Js da. Costa o fez. = Manoe\ Rebello PalharE>s .O fpz PS,._ 

crever. :::: Marq-~Jf''Z, de 1C.as.tello. Melhor. ~ lVJanbl:'l. AnLNl,io i~'r_f'it'P. dé 
A n.drade. ::::; Jose Jan!.lano qe Ca,rvalho. :::; A n~cleto Jos~ de Maced(!) 
p,,rltígal. H Francisco de Mendon~a A~raes e Mt>llo. :::::;:::; Valentim lti>· 
pPs tle Faria: =? T!Hwl_oHio de Figü,eiredo Henriq't)~s. = Simão J9sé de 
Guvêa. ~ li ehsberto Pedrozo. == Mauoel Hebello Palhares. . 

. 7 

llegist. no Li v. 1.0 da Casd da Almoioteriá da Rihel#a· 
de fol. 4-;3 •. 'l!er:s. q fol. f> 1. vers·. , e na CtJ.sa da A/tfl.o-. 
taçería do Rr:ci(l), n(i) Li v ... do Reg(sto a jol. 130; até 
fot. 138. , e zmpressQ avulso. 

EU A RA i~HA Faço saber àos que este Ãfv·ar~ vlrem Que p~fà 
fazer cessar as Hreguláres owposiÇões· .da Villa de Setl:)bal : Fui Servidà 
tl~~larar por. l"linha ilnrnediáta Resoluçã~ cle tres tle .Març_o ~este anno; 
em Consulta {la Real Juntá do Commei'clo ; Agdcu1tufa . ·Fabtiéàs e 

.Navegação _gfiSlf"S Reinos' e -seu.s Oorninios; qhe na tlitâ 'vil ia de se'tu~ 
bal; _e seu !errito.tio po~e.riJ entrar; ,e . ter ct:>hst.Jino os Vinhos de :Pa1rneJ .. 
. la' de Azellãe.; d~ CtJiiUlbia ,. ~ os. d.as s'Uas Visinh~nças; e ~tie PIO tua .. 

·I 
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ment-e os Vinhos de Selubal podem introduzir-se, e ter c-onsmlio nos ~Í· 
t·us Ter ri torios. 

P ,·lo que: Mando á Meza do Desembargo clo Paço; PresidenfP do 
Meu Real Erario; RegPcJo"r da Casa da Supplicáção ,; Conselhos da Mi
nha Heal Filzenda , e do Ultramar; Ht>al Junta do Conunercio, Agri
cultura, Fahricas, e Navega(,·ão destPs Heiuos, e seus Domínios; rMeza 
da Consciencia ·, e 'Orrlens; Governadur· da Re'la~ão , e Casa do Porto, 
ou quem seu lugar·servir; e a todos. os Min'istros., e mais Pessoas, a fJUl"HJ 
o con_h~~ci'n·Jeuto t!f~ste Alvará pertencer, fJUe o ciJminãu, guardem, e fa
çfln cumprir, e gu;1rdar tão invivlavelmt>nte corno nelle se cont'ém, sem 
cliívida, ntt Pmbargo algum , qualquer que ("lle sPja. E ao Doutor Jusé 
R ical'dt> Pt>rt'ira de •Casl ro, do LVJ~u Cunst>lho, Desembargndur do PHÇo, 
Chanceller Mór .destes; Reinos Orc.IPno, q-ue o fa(~a publicar na Chanccl
lari~ , registlmflo-se f'm todos os lugares ; onck se coslumão regist ar si-

. milhanft•s Alvarás; e guardando-se o Original no Meu Ket:d Archivo da 
' Torre do Tombo. Oado Pm Queluz aos 22 de Maio de 1'792. = Com a 
· Assignatura do Príncipe Nosso be,lhor,, e a tlo Ministro. 

Re,qist. ~a S~crelaria de Estado dos Ne.gocios do Rei~o, 
no Lw. 8. dr1s Cartas, Alvarás, ·e •Patentes, a jol. 
9 5 , e impresso na Officina de A.rnton'Ü!J ·Rudri!Juà Ga-

' llwrdo. r. • ' '• 

(' 

I ' 

• 1' . ; ·' 

'' J I 

··I) 

' . ' 
1\1.anrlanclo vêr a Petiçilo. d~ · ~Pcurso extraordinário, q~~ ·ao Çonrlfi A" · 
JlOsenf;Jdor Múr intt>rj10Z Antonio Bernardo Ht~be'llo' pur / rer de~larad.o 
p•·oct•rlenle· a Apt')sellta1\oria de Conservaç:lo corH!Pdi<.la. a Ar•fouw LuiZ 
<.!e Sa ltl.:inha, OurivE>s da Prata em huma Loja .ria .Propriedade arrl'lllata
da 1wlo Recol'l'ente: Sou Serv.ida declarar que n{ío se jJÓdP- dãr A.p<'>scn
tadori.:t a quem não tem esse ·expresso Privilt>gio; e nào o tendo o l'{ecot'"' 
r.ido, como Ourives examinado, indevidamehte. ~ i clefPrido; puis que os 
Arruamentos não são da competencin do Aposf'ntador lVJór, (~orrio'fenho 
~·pppf idns . vPzes declarado, nem pl'estào Dil'eilo para. Aposentadorias, nt>m 
a di la Rua como homa das desti·nac.las para o gyro do Commercio, e Ar
ruanw.nto dP. Artífices, póde VPrificar-se ·Privílt>gio cle Aposentadoria àcti
va, ou passiva na fórma do§. J3 do AJvará de J2 de Maio de l75R, que 
ahsolu I a , e. per pé! uamente as p1:ohibio. Pelo que, deve o Conde A posen
tadot· Mór •·evogar a sua Senten~a, a fim ·de ficar dn nebhutn vigor a A
posentadurja, que contra o disposto no sobredi.to Alvará facultou ao He 4 

corrido. · Palacio de Queluz 24 de Maio 1792, = Cum a Rubríca do Prin- , 
cipe Nusso Senhur. 

lrlipresso na Typografia Silviana. 

M.a ndnnrlo vêr a Petição de Recurso, quP dn Cdnfle A pnseilfador Mór 
inle,r-pnz f'alherina. Frnncisca com o mcJtivo Jp lbe nrlo defet'lr 'a huns H.t:!~ 

-q4ta imeul<.>s, principalmente ao de prestar o aecorrido Manod dus Reis 
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Santos, juramento de · calúm~ia , ~m ·que priacipalmen.té insi~ti~ a Re,. 
corrente. E · por quan o se ve mamfesta a mcompetenc1a de ·s1m1.lhantes 
Recursos, que só tem IJ.ugar das Sentenlitas Detiniüv~s, e ~ã? d.as lnte~
locntorias a respeiLo de ordenar o Processo; e sendo InadmlSSlV Is no JUJ
zo .Summario da A pos·entadoria; Requerimentos mora to rios, te~de~t~s ·a 
impedit· o pleno conheaimento da~Gausa; ao que accresce o anüquJssnn<> 
estilo, que ha no mesmo Juizo d«:} se não dar fiança ás cus las , no qual 
nunca se praticou o Assento da Casà da Supplícação, visto reputar-se o 
Juizo seg.uro .com o pepósito semp~;- effectiv~ ~ .l:ui ~ervida R~sol~er qu: 
b sobredito Conde A posentador Mor tem fe1to JUstiça. Palc)cJo ua Que--: 
luz em 23 de Junho de 1792. :;::.: Com a Rubríca de Sua Magestade. 

Ímp_ress6 na TyP,ografia Silviana. 

EU. A RAINHA FaÇb ·saber aos que este Alvará virem: Que tendo .. 
se verificado com . a experiencia as grandes vantagE-ns, e progressos da~ 
Fábricas, que depois de creadas, e estabelecidas á cu.sta tia. minha Real 
Fazenda, tem passado para. a Administração ·de párlJcúlares; os quae~ 
com seus cabedaes, e com zelo do bem· ~1úblico, e do MPu R Pai Serviço? 
tem el.fect i vamente promov.ido a sua perfeição, e adiant~mento ) atten~
rlt>ndo ao que a es.te J'espei lo me propoz'érão José·,de Carvalho e A nrnjn; 
J uliào Guiii'Ot e Filho; e Companhia~; e as ooas infurrnilções quf' tivP· da 
~ua aclividade, e prestimo !õ Hei ·pt;>r . bem ele tra:nsmiltit· , e mandar en
tregar por hnm formal titulo d~ ven.da aos sobreí:litos José de- Cat1valho ê' 
Araujo, J ul~ão Guillot e ·Filho, é Con'lpa:nhia, a prppriPdadP; e domí nio 
da Real Fábrica de Lençaria, e Tecidos de Algodão ; estab elecida na. 
Vil la de Alcobaça, para Si, seus Herdei1·os; e S ttcc es~bres a possui rf>m 7 
e adm~nistrarem na conformidade · das qllatorze CotHii~ões, que cbm este 
Alvará baixão assigrJadas pelo M'arquez Mordom®· Mót, Mt>u Mi!iistro, 
e Secretai'Ío 'de 'Estado da Reparti«:<ào da Fazenda; Prt>sidénte d~J MeQ. 
Real Erario, e da: Real J~nta do ComrhNcio; Agricultura; Fábricas' 
e Navegação d~stes Reinos, e seus Domínios; e coBs llitueiu parle do 1.nt>s-· 
mo Alvará! E porqumassim. h@ Minha. Real vonl'a.d.e :1: Quero; e Ma11dcr 
q.ue as ditas Condições lhes sejão guardada~, e cllmpridas lão it1Lell'a-' 
mente como nellas se 'fjentém, sem embargo de quaesquer Leis, Alva
:rás, Disposições; ~esolbções . ~ Ordens, e Estilos éontrari0s., qúe Hei pb"r 
derogados para este effeito sómente, como se della, e delles fizesse ex.1. 
pressa; es1~ecial ., ·e especifica. menção; ficando · ·aliâs· sétn pre eni seg vi-
gor. ' .. 1 , . • 

. Pelo que: Mando á N.Íeza •clo ID~sem.bilrgo do PàÇb; PtrJsid'ente do 
. Meu Rea l Erario; RE>gedor da Casa d~:~.Sup~hicaçft.o ·; Cotrs ~llío l:la.Minha 

Rea l Fazenda, e do UltJ'ai:nar; Real J uiita dQl C.ommt>rcio f A gd<mltudt; 
I-<'ábricas; e Na\'egação d~stes Reinos; e seus Qomi·~iios; Admioisttadúr 
Geral da Alfanclega cl1a· €i_dacle ~<i! e bisbGJa; Supé:ri'nteÍidi:>.hiPs · Geta€'s tla!i 
A lfandégas destes. Reinos; e Jui~es deblas;~ e il< tddus 'os Desem.bàrgarl0'-" 
res, 1\~~nistros de Justiça, . e 1n.ais Pe!lsoas, ás qt:i~es o éonh.i:'bln1l>nt_o, a 
cumprunento deste Alvará. possa ·; e dev~ pettencet ; - que o cbrnprão. e 
g~.1ardem; fa~ào -cumprir , . e g-.uardar, cgmo nelle, :e ·mis rfi>'feritlasl Cünâi.o~ 
çoes . se co.ntem, sem que ..à :elle .~ ' -O'tl ~- ella-s seja opposta- dYt-vida: ;~ eu em~ 

K . I 



hfltvgcr étilglla:ml,l E: t!)Ue:tor (piei E"Ste · A.~voará valha' eomo ~arta e~pedicla :no. 
Mtta R ll'al Ni(i)llíl1e ·,.. e· C'filll!11lcv S!li!' passasse p-ela Ch:llne~ellana , pos.to (OJJUe por 
ella não hla de J}as.sat, e· trF&e a e,·lil1€in(l)l delle haja de dl!lt&l' mais de hum,, 
e nturitos a;DÍl(1)S , . set•lil e:mdiJ>élr~o ®as Ordenações, fjil!l!re o eontrario cletermi-· 
Dà<lh Oat<dOCil< nQ. P:a·la€iG• rre Que1.l!l0 aos s, de Jrtdl.fu:O cle .1!792. = ·Com a As
&igtniat:(Jra dw .Vá~tci-J>:e Nosso· ~enhor., e a do M~oistro •. 
. ' ' 

\ 

B:egist .• tta- Secre~tttià de Estalda do Liv. 2 ° de! B.egistao 
áf9s Decr'tf.tCJ'S 1 Abrtt!tfl"ás;; e Co:xtas. ~e'gÚJ;S ,. a ful. i a-. . 

.,_, 
CONOIÇOES 

éom que a RA!f!.li! A. l.J!linha Senhora he Se·rvida Confen:r a Jos/ de Car
valho e Ara·ujo ., Juliáo Guillot e Fz'llw e Companhia a Real Fábn'ca de 
Lençar·ia , e Tecidos de A~tJodiW- 1 est-abelecida· na V1'lla de Alr:obaça , 
para a possulrern, e administrarem por humforrnal titulo de venda pa
ra si, seus herdeiros, e successores debaixo da · Inspecs;ão da Real Jün
ta do· Córnm~Pffz'a-, '.Ag.rü;ul&uPa ~ .Fábricas; ~ Na.vegafâó destes ~ei~ws ., 
e SelM- Dominws. · · 

I.. Ha a R.aitnhà Min.ha SenthOP& ·pmr be-m o·11de~a·r i qtJe • . OirecçiillJ 
da Real Fáb{ca.d'ài&Sfi<J.as, é Olaras.cle. AguaS!LÍlvres, a cargo da quaL 
s.e adM a Adm•i1'11Íal.-:Va·çã@> da dillâl F:ibr~G·a ;- fãça e-a.trega a José (>)<e C<HVa"' 
lho. e i\ta8jta· ,. Jtilião Gu·lLI.<i>lt e Fii•h!ir e ComparolíJ,i.a do Prado destinado pa
frá a .Bttanqueallia comi ds E1..Lifidos nei},l!e- eunstruídos, eorno t.arnbPtH do 

· 'fiL'rrelí}\\'),1 q!blese· Bich~ 1f,um· Uo a'0 Rid, com• e>s sen·s Qempete.fl{t>s Editi(:Jos, . 
~E'r.JcJ'(l) il!1db' ;ni ~dracl<b pm' '.bet1V<H~os· Ji"li'ritos por partià da- Real FazPnda, e 
c;l . .,.ll<"'S c~vtnpradMt>s ~ pata serem _fi)agJOS peJo s.éU ju.sio valor, ficando f'J.
)"'s, sP·!1.s, herdt>•iros , e succ~ss()'re~ pé>Ssoitu.!Cii), e ge.>zando os so~reditna 
Tttnrel'il,0s, e· Edifi·€ios Gótn as n.llesroals · Ft"~aliaé, gt·nças, .e izenções, com 
'},tae $ua M:.q~·es ·~adti!; ())S fG:'I'll fiJOssuidm Mé ad prrel'iente alt.endenuo :í. con--

' sel'vaçã'ü da .Pu1hlittà ut~~idade dAs·~e està~elécrm:eiito. · 
li. Qu.e ig;oillrrénle· lheS' .senã0 _ entregues· ~odofl os, tt>eidos, que se 

aQhl:lrern• érn C•l' IÍ, •e f>'HÍ'• estàrl0 de· fiéàr' t:Ja Fábric·:11 p~h1s preços em que 
es.Li ,veJ:é,tn· Ít'fltJi>Ortan~D· ,, s.eg't1od-@ ID• cáfct~·1o exacto dás Hlanufaclutas; ·que 
se fa:t:.ií oom re&~pEJljto &0s Jil;lieços act.u•aes'; e·ccmte·mtes· das primei ras mate .. 
ti.aef 1 á ex·~ep~roo• daqueH€s <f.llllé. !iie·achanà'm já c-otn beneficio de branrp:~eio, 
pon~ne .n€ste easo- s€' lh.e árbitrar<i a sua comrpre~e·nte des~eza; assim co
t-no- ~ê~Mbem se lhes .fará1 o j1us.td aballimento a tcrd®s aq uelles que se acha-
t:eHJ ~om deff.} it0,., 
. HL . Qu,ed'lá líril'.é>tsRil:w fórm~a lhes fãr:i entre·ga por lnv~ntario. de todos 
os 'feai·es, Mâvei.s, I nstri1mentos, e mais aprestos existentes na mesma. 
Fábri(}~ .;: s-uás ()flié1nâ-s, e r~r·HvFti<t5es anne;tas irieluíndo"-se tah1bf>111 to-' 
Gf!S aqi.Jt<?llesl qu~ se _atrharem. eltl· }'l'0der dos parüeulares <distribLiidos pPl'a 
Adrnâ'ni .. trac;ão Ge-1·al da: di.La Fábricà,, ·atl J'lela dos fi,ft@Oril em Sant~rem, 
fa-ielld(;(·se de· tu·<~li>• ~~s cl!>l'hp'íi!lentes avuliaçeíes yYot· dofs Louvalilos peritos, 
flU'm por pt!r~e da! ({,e·al ' Fa·zétJda~ e outra p lF Jjàrtél delles Cornpra~lores. 
E s imillralil .temen.t~ lhés' fMá ehtr'ég.a àe· tod~ os Limhos, e Algodões, em 
rama, e Íli·a<.lf:lS com iodos gs UiJais matedaes que nrella ··se acbarem ' exis
tentes, set_à.clo por~m veriâaados. , ao temflo da, er1treg~, todos :lque ll es 
q·1u~ · se achar~rn e~ poder' das ~i.adeiras ,, ·Ensarilhadejras, Bobinadeiras, 
<Jor tadt:Ü:as· d~ Cibflfi1H•aia.s · 1~A~v:ra.doasr, ,e. Teí:ie!Qes., regula.ndo-se os pre~o~ 
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pelo seu vérdàdeiro custo :, _s·endo poréll\ arbilrádos por calculo racionavel 
os. preços de todos aquelles qué não se achat·em em estado de o ~alerern • . 
. l V. Que para o paga,rnento da importancia total do Inventarw· desta 
Fábrica, o qual será feito no Cofre· da Real Fábrica das Sedas; 'e Obras 
de Aguas Livres: i-:Je Su·a Magestade Servida conceder a elles C~mpra
dores o prazo de dez annos , que terão principio no mez de Janeiro de 

. mil setecentos noventa e quatro, e continuarão successivamente nos se
guintes mezes de Janeiro dos annos futuros l de fórma qne em dez paga
mentos iguaes fique indemnizada a Real Fazenda de toda a referida im
J>Ortancia, para segurança da qual hypotecão elles Compradores a me~
ma Fábrica, e todos os s~us bens, sem rezerva de alg·uns por mais pn"' 
vilegiados que sejão. · : 

V. Que. para animar os sobreditos Compradores a promover o adian
tamento, e perfeição da mesmÇ~. Fábrica: He Sua Magestade Servida or
denar que por tempo de vinte aonos, os quaes terão principio em o 1. o de 
Janeiro de mil setecentos noventa e tres, · todas as manufacti.lras da dita . 
Fábrica sejão admittidas a Despaeho, livres de Direitos, e emoluméntos; 
em todas:as Alfandegas, ou Mezas de Despacho de!j!tes' Reinos, e Domi• . 
nios Ultramarinos, pelo Sello Geral da mesma ·Fábrica , que sempre se 
ficará denominando = Real Fábrica de Alcobaça de Guillot, Carvalho 
~ Companhia, , = · firma g-eral de que elles Compradores pertendt>m ~sar ;· · 
sendo porém qualificªdas por Provisões da Real Junta ,do Commetcw na. 
fórma costumada, todas aquellas mandfactura's que se exportarem para 
fóra do Reino, ou para os sobreditos Domínios Ult ramarinos, e fi ca rão 
igualmente ·gozando de t~das as mais Graças, e Privil egias ) que

1 
se acbão 

concedidos, ou se houverem tambem · de c0nceder a todas as mais F á
bricas de similhante natureza. · 

VI. Que siQlilhantemente todos os Linhos; Algodões; Fiados; O.ro-
gfls, Instl'Umeptos, . Madeiras~ Carvão de pedra , e todos os mai.s sim .. 
,plices, ou materiaes '· que mandarem vir de fóra, ou de quaesquer Ter• 
ras; e Dominios. destes K.einos. para uso e consumo da pita Fábrica, se"' 
r_ão livres de todos, e quaesq~Ier Direitos nas Alfandegas, e 1\'Iezas a 
que tocarem, pelo referido tempo de vinte armos; sendo ·verificados pe"" 
las competentes Provisões da Real Junta do Comrnercio. · . 

VII. Que sendo a'i.nstituiç·ãe, e creação desta Fábrica dirigida a prO-' 
~over a fiação de linho para càn;~braiás, o1andas; esguiões, e outros te ... 
c·Idos de linhos finos, -e ordinarios; que iV em dos Paizes Estrangeiros ~ El-

. les Compradores serão ,obrigado!'! a continuar estes mesmos ratnos, e a 
promover a sua conservaçãó ; ·e aligmento, quanto· for ·compativel com o 
seu particular interesse ; r.le sorte que o objecto principal das Reaes In .. 
tenções, e a pública utilidade se não diminua:; mas antes se adiante, o 
que farão éerto annualmenle por huní Mappa demons,trativo de "todas as 
manufacturas que fabrica•rem, tanto · cle Linho ·como de Algodão;, suas 
qualidades, e quantidades, · declarandd juntamente o número de Teares ; 
que se acharem em laboração; cujo Mappa será apresen-tado na Real J t:in"' 
ta do Comrnercio, para se conhecerem os progressos da Fábrica, e se e] .. -
.}es Compradores tem dado cumprimento ás obrigações; com que lhes foi 
tra nsmittida. ' · 

VIII. Que. ficará ·ao arbítrio delles Compradores o f'ieget·etn o · Corr~:. 
ge9br, ou Juiz d·e Fóra <fa Villa de Alcobaça; para Sf'rvir de Conserva ... 
dor · daquella Fábrica, pagando ·annualmente quarenta mil reis deordena
d~ a qualquer dos ditos Ministros, em quem se verificar a sua nomea .. 
~~a. 
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· IX. Qne eHes Compr::tdores , s·eus A d·minti•stradores, Cahei.ros; Mes
t.res, Offici::ves, e AprP-n•dizes; assrm .Naciooaes como Estrangeiros fica
rão g0zand0• os llH'SlliJJ()S Privi!Pgic,>s, de @jluegoz~o os éas Fábricas de Sua. 
Magt>s lade , e das mais do•'Heino; e juntamente os qwe pelas Ct,n di~ões 
oitava e no11a se a.e-fuão• C0l'1cechdtos aos €!·a Cov ilthã, e Fundao, co•nfirma
das pdo Alva,r;\ de tres de Jun~!ol :o eJ!e. ~ni l ~-etecelí.ltos oitenta e oito. 

X. Que fall·ecend·o· algum . cl(!)s Socios ac tuaes, ou os que de fl,llUI:ro fo ... 
rem interes-sados nesta Fábl'ica, e n.ão quere.lil'cl(i) seus herdeiros eolíltH:JU?r 
nos interesses de ll ai, se havérá: por fine!la · a St'Jeiedade no ultitno de De
zembro da-C]ue):Je anno ,. t!!m que o dJ1to S@.ci~ fal~~ec:er, em cujo temp@ s~ 
tlat·á h•úll.íl f0nna.J balanço pam t:mr· eJ.J.e .s·e a~~ustar a co nta da mf'sma' So ... 
ciedaJe, e IE>ga lizados que sejão pelo dito ba lanço os interesses· (;}' ~W lhes 
rerl~e ·n .cerénl, tica•t·á a seu arbitttio o continUa·t·et::n o 1.e'mpo estipul'ado da · 
Sncit>dade, pt?reebe-nd'o o mesmo int~resse, ou deixarem a juro . l•od·d a 
referitla. iuJporlancia, de qt.~e se }eg;itim<.H~em crédores at~ cuflílJ letar o 
eJ.i1tu tempo;· e FIO' caso que se detli'rsni.nem• ~venflet•, ou trespassar a h1Hn 
terceiro aqut>Me sea interess'e , o ilào ' p@derão· fazer sem primeiraliHeBI.e 
serem ouvidos os on~tos Soei os em gf'lr::rl 1 e.u cada bom em particular pa-- -
.lfa J'lreferil'em em igu.a.es citrcumsLaFl'das. . 

XI. Que attendendm a s·ell'em os 'FE>rJ!enos e Edillcios, que c®mpõe, 
e hàm ~~e cotnpôr o ~®d& desta Fá\l.llrida· huu1a Pí:(,}pf'iedade indi'Vidt<Hl•; que 
Jl.IO E8SO de se separar, €a Usaria g'l'a'Ve detrit1leott'> , e r)l'ejU•l•ZO ao .Bem 
Público: He Sua. Magesttade Servida @rdenar, fJU~ para s•e conset•vat' in
teiro, e illezo ID es.t.a:bt-•lecitiiJ•enLo da JT;1e'sma FábTidt, não pGderá esta d~s
mt>mbra t·-se em qualquer cJ.as párte-s, e<til qme t>] la se C<'>n·si· ÍtliH~, sPja _p)(:il." 
_f.Jartilh;as de~ herdeir(j}s, ou p~r crédores cl;e quaJqu·er dos Se·':les f"m parti .... 
c-ulares, p o1s pelo <)Ue respetta aos herdeitós-, po~ledio· t>HesjtJintos enotral."' 
a rf'•presenta.t· o 8ocio a. fJUem su~ce<li•Prem, pelaS' qmtntias que lhe fi.ca
F-em pNtener>lldo río ' J n.v.entario; a que- sómeníe d·eve (H<9Ce<.IPt' o Conser
vaci~cH da~1uella Fá'brica, Sf'tn que outro a·l•guln Juiz, e, a•ifl_da o de Orf~os 

•s-e possa embat·aqall' (!:0'11l1: sin~iJbante pflocedhn1en!ío; e o dtto JnverHano-, 
pt>lo fJlle · respeita. ao idLel'esse da Fábrica, se1•á feito cotn ava l i~y)es ele 
Louva dos, non1 Pados pelro m.es rno Conserva.cl:or ; ou pe'las pat·tcs in lt> ressa
das, e findo que seja, se ren'lellerá ao Jui·z0 competente hwm ôoeurilen
to J-t~gal··, · pot· ond·e tnostre <qlunto he o i-nteresse• d0 Soei-o faJI,...cido; para 
qu·e se possa fazer nel le a s;ubdivisào· dos• iril•t.eres-$e'S' él!ll>S S[1'US ç.0mpet-enLt>S 
ht"rlleiros. Quanto porém aos crédore.s de qtl~·lqu'er dos Socios · f'tn parti
cu,lar t>stes sómen~e poderão rea lizar a sua exeéuçã<'> na pa.rle do interes
se, que p•erl:erlcer ao Socio d·evE!'fjlio•Jr; liqu'idado f:jue seja pelo ba lançp 'a 
que se proced~r' mo mesmo tempo , e na• mesma contúrmidade; quel se 
acha estabelecHla a beneficio mo Soe•Ío faHeddlo·. . 

X11. Que em. eonsÚJ<i!ração ás gt'Mldles vai'ltagens que r-esuHarão a~ 
B~·rr1 Cummnm d.estes. N.einos ,, n0 adlial'lta.mentó, e Ji)erC'ição das manu
facturas desta Fábrili!a: He S~t~ 1J,VIag-estade Serl'ida dedawa1' que sempre, 
que nestes importantes ohjectos, e e~eito · das cliligE>ncia-s, applicações, 
e despez<:ts del,Jes CQmpradores se verifique1u os reconheci.dos progressos, 
que se esperão, oS" attcmderá, .e tíemulíiE'rav;.Í por taes serviços, como fc->i
tos á Coroa na fórma. expressada na. Condição vinte e oi,to, corn C]Ue fo-
rão ll'<HlSlli'Ji l tidas ás FáiD1fÍG31S de La>ai fieios da C0'vilhfi:' e Fu ndno. : 

X r 11. Que todas as Gra.ças, e ~ávilegios conteodos nestas Condições 
terao o seu devido, e se entenderão concedidos á Sociedade em commum, 
<" não em pa.rücu.Jar a. ca~a Interessado, ·de sorte qu-e seus hPt'dL'iros- , e 
successores possão do mesmo modo cúntinuar na posse, e Administração 

I , 
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da mesma Fábrica, senda obrigados a cumprir com os mesnros etlcargos 
a que ficão sugeitGs os actuaes Interessados. ' ' 

XIV. Que todas as dúvidiis que se moverem entre os Interessados a. 
respeito da di La SociNlade, e su-as Condições: s~ràa porposlàs n<1 ~e_a·l 
Janta do ComiÍlercio, e nella deeedidas com ass1sténc1a dvs seus Mlms
tros Togados; ouvidas as partes por huma só vez. Palacio de ·Que}uz em 
s de Julho àe 1792. = Marquez Mordomo Mól\ . ·, 

lmpr~ na Oficina dt J. F. M. de Campos. 

F ui-Servida por Resoluçtío de . nove de j ur:í ho deste ariho é in ConsUlta 
.da Junta de ~dministraÇão do Tabaco; Ord'enar que o Superintenden
te Geral dos Contrabandos, e Descaf1linhos dos Reaes Direitos, dê con
ta na dita Junta de todos os Contrabandos, qtt-é correre in resp~ctivos a 
Tabaco; e ·Sabão pelos àutcfs qtte delles se fortiiarêm; e. igualment_e ,das 
Sentenças que sohre o&- mesmos autos se proferirem; á fin1 de que a Ji.u'iJ 
ta com os conhecimentos' dos fadtos; possa cumprir os séus dP.vtsi"<>S. O 
.Conde Regedor da Casa da Supfilicação o tenha as~im f'ntendído -e o fa-< 
ça executar. Palaéio de Queluz em 24 de ·Jul~o de 179~. == Coín a .Etu~. 
bríca do ·Príncipe Nossó Senhor. 

<; 

R:egút. no Liv. 211 dói -Decrelôs 'da' éasa~da Supplica~ 
çácJ a folhas 246. ~ ;I ' 

( r 
Jt c .,i 

,. 

~ , \ < t ....; 

S ert.do-M'e presente qüe por lium dos fataes effeítos do lamenta-vel Tef.; 
remoto do primeiro de Novembro de mil seteéentos cincoerita e cinco sê 
havia entre outros Archivds p-d'blicos incêndiado o da_ Secretaria dos Fi
lbamer_ltos, cuja falta fazia necessal'io o meio de se adn1ittirem docurr:H:?h
tos refqrmados para os Despachos doseu expediente, e que por taritoi'?e"" 
tecem para _se verificar a legaWlãd'é, ~ vtlrdade delles, que SPjão séna, 
e clrcurnspeélamente exgminados, e fiscalizados; e isto não só peJo 'que 
pertence aos papeis; e docqmentos -com que pela Re-payliçãd da .Mor.d_o

-tnia Mó r se coslumão legititnar as partes, q·ue perte'n'dem ob~er ~s T1 tu-
los de Nobreza, que na fórma .do Regiménlo lhes êànipeteril} tffà.s tam~ 
bem pelo que perteqce aos pagamentos; que pelá ines.iiHi ltepartt~no se 
tequetem ·das quantiàs, qlie por fal1ecimer1to tios érlaâõs tlà Mir5hà R e ai 
Çasa s~ lhes ficárão restando dos seus ordenados, e pertencem "aüs sehs 
ha_rdeifos, que para a cobrança dellas se de:Vem m'osttar competenlerhêh"' 
te .habilitados: O que tudo além ~e- se fazer . "indisjJ~tlsav~l qbê 'se reim ... 
pnr:na, e ~e forme o ~egim'ehto da' Mordo~iia .C c~jos exep:1jí'lares sãtt dé 
mmla tà·ndade) addiCionandd-O', ~ cmnpüabdo nefle aS: .muitã_s ordens 
post~riores' que a esta repattiÇão diz~rn respeito., p:Üa rhe s'e-rvir de i'e- . 
gra Jnvariàvel, tem constituído hum objecto muito digno da Mibhà Real 
eonsideraçào ;_para. lbe dar a -mais conveniente _p.rõhcletJcià: ~ou Servida ,. 
ordenar que da da·ta deste em diimle haja hu~ M1nistro àlanôrizado , que 



na' gualida.de de Fisc~l responda em ·todos ·os tequerimentos' ~ e papeis re
]aLivtJs á Mor.domia mór. E !tttE;lnde.Ado a 'qHe o Doutor Jo11é Mauricio da 
Gama e Frt ÍL;as, J~iç.lalgo, de JYiinha"' J{,e1;;.1 ~ Ç,àsa' ~ ·Oesembargadélt· dos 
Aggrayós da Casa da , ~uppl,i,c~ção, t~m ser_:vido por espaço de seis .annos 
de Escrif.ão dos Filha_mentos wÇ..Om zelo, intelligencia, .f3 prestimo, e ad
quirido · neste exer?i~i~ hum caba,l conhecÜinento destes nego_cios: Hei por. 
bem nomeallo para exercer o emprego de Fiscal dª Repartição Cilã. Mor
domia rnór, em quanto Eu assim ohouver por bem, enão ordenar ocon-

. traria. O Marqaez Mordomo Mór, ~ .' President_e do Meu Real Erario o 
tenha assim entendido, e faça executar ·nesta conformidade. Palacio de 
Queluz em 27 de Junho de 1792. = Co1n a Rubrí.ca do Príncipe Nossa. 
Senhor. 

Re_gist. na Secretaria dos Filhamentos a fol. 134 do 
L_iv. l. 0 dos Decretos, e Impresso na Typogra.fia, Sz'l-
vzana. . "' , ' ' J ' 
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F ra'~c .isco Roberto ~~ · S~l.~'~ :~~~;ã~~-~ 1Chfln·~~ii~r1 
d'a' Ril.aÇ,ã.o 

1
'e ·~as.a do 

Pói-Lo ,: .Eu a Rainh~ _vos en~iq .muito, Sfludar. P,ell\. Carta Rell'ia --,de dez 
de · Mar!(O d~ ,mil .s.E:ft~ÇEj. n~o~:; no,~enta , e _, h.!lm , ,Fui, Senida · ,Orden·a,· -qu.e . 
frar;J ,ci~>co de Almac;la: ~~~,ndonça. ; Oese,mbargq~or dessa ~elaç-ão, e. C~r
.t;:egedot· d_a_ c.om~r,ca ~ . ~~nt~nç~as,s~ ,eln ,,R,..elação' çom AdJ';lntos que VÓE; . 
lhe nom·easseJs, os Pl'ocessos de Contrabandos, e , Des.camlnhos:,. q\Jf' e!Je 
formasse, sem que na mesma Carta se pt·ovesse cousa alg·uma sobre Fis
cal que -req wresse .pp.r- part.e do. Fisco -, e Fazenda Re.aJ.,: Sou por tan lo 
Servida mandar que nos ditos Processos .~r.ja Fjs.cal o que o for da Com
panhia Geral do Alto Douro, ou quem seu Jngar servir. Cumpri-o assim. 
Escrita no Palacio de, Quf'luz em 27 deJalho <lel792.=PRINCIPE.= 
Para Francisco Roberto da Silva Ferrão • . 

Impresso na Impressão Regia. 
.l ' ' • < I I ,f J \I ,· . 
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Sendo :pi·~se~1te a : Sua 1 M~gr.st~de ~ · que 1'o: Es1c~l~'ãó,.do.,J\Jizo d·?s Oegrl;l
tlado~ notrpcara á Aótonio Garcia _, . M~stre da G:alera ,, por InVocação, 
1Vossq S";nhou: da, Cqnceiç~o , ~'o Co~tra"'M~s.ü·~ da mesma Gál~rii , de 
que ~he fropnetarJO Antomo Jo~e ele A bt·eu y1a·nna, para conduz1~· os J?e
g·radados, que s~ , J~le ,tlessem 'a .s_r.u hordq' Be .a M.~sn;w. E;eahúra

1 
Serv1d~ 

·isentar os sobredttos ~jroprie~ario, e pfficiaes da rl:lJ~rida .coJaducção: .E 
Ordena 1 q1.1e Voss~.-~~p~l l en_çiâ, ',sempre que h ou v~ r pe15r,adados; me ~e,. 
melta luíll1a H.e làçao oos que estiverem promp.tos , I~diCando .os lugares 
dos seus dE;!stinç>s, .·r,ará,sen;!t,n transportados em os ,Navios de Guerr·a, e 
ou tt•as Emhat·caçêles ' da Coroa , ·a.lliviando a ~aveg.aç~o 'Mercantil deste 
-oppre.sivo t:>nca~go. Peos guarde .. a. Vossa ExceHencia. Palacio de Q.ueluz 
e 11J. 3 de' Agosto cl~ J;t~~. (1) ::=: ·Mar~inho dr M~llp . e Castro. :;___, Senho.r 
Conde Regydor. · · 

1
' • · Impresso na Typogra.fia Silviana,. 

" 
( 1) Vid. p Decreto ' Je 11 de Julho de 1194. 



O Provedor 6 Dêputaà@St da Junta da Admú:tútraçlio da lf1ompi:ílnh~a Gerai 
ila . .Agrric.ultura· das Vinhas do Alto Douro. . 

F azem0s. no1t€>rio: Que· SuaM agestade tbi Serv IC!l a tE' vagar os: A ~i:s08' H('.; 
gios d'e lfi de. ·Fevereiro de l!'i7() ,, & 12 .de Setembro de i77'2, na parte 
sómente, em que c.0ncedil:o aoe Lavradores co~1sideraveis de vinte e ón~ 
co: pipas para. e·i.ma env.asilha.tem e ~omprarem viuhos Legaes dt Embar-. 

. que á bica, s.endo clomiciliarios no Cor:JCelho onde as compras .sP. fiz,s.sern;; 
Esta revoga~ão foi d·@tflrliUÍnada i>~lo Aviso R~gio de 22 de St>!eínbro d'à-
1777 ( lraflscri pto n9 Edital desta J ua:Jla de 29 do mesrno nwz) rwlo <qll al 
a mesma Se<m.h~n·~ foi Servida pE'IrlniHir a todos os Lavfadores · p0.d•ez>r~~Ii 
envasilhar os sems vinhos huns com os outros ·, e comprarem livH:>ment~ 
para attestmr dos seus. toaei:s ~ e áÍnda para revenderem, behPnciandu aos 
Lavraclm·es pobres a fim de terem estes rhaior concorrehcia debaixo .dali 
Condiçõl!s expr~ssas ·nO> tuesn:to Edital. Este benef1cio foi pouco, e . pau_. 
co abuz:ado po.r alguns Lavradores na f:l'rl1onea intelligeneia, de que pele. 
n1esmC? Editai lhes era pertnittido cotilprarein liyreruente á bica todo a 

. , vinho que quizesseiJl , . até se precipitare~n em fazerern coinpras avu,Jta.: 
dissimas, e muito maioreS> compar:Hi\'amente , do . que o vinho proprio; 
que havião recolhido das suas \;inhas. Huns Lavradores .se' propozerão ~ 
eonstituir-!;!p. Negociao tes, ,até comprarem a !)i I11esmos os ''inhos que h a"' 
'V·ião escandéllosamel:lte nmootoaclo aos seus; . e aos das Rendas que toma
vão: outt·os que por exemplo tinhão de suá lavra vinho que ehcheria du-as 
Pipas fizerão con~lruir toneis em que reoolhessf:!m quinze , dezoi.to, v]n.;;. 
te, e mais Pipas de vinho, e ()ulros praticando todos .os detestaveis abu.; 
sos que lhes occorrião <;om o mais escandaloso esqueeim1:>nl0 das ~f.>is, e 
Reaes Ordens , como surdos ás vozes dellas., e colho inimigos (lo bem 
commum da sua propria Patria, cpnspirartdo como insensíveis ás ohriga~ 
qões da boa fé pelos seus sórdidos interesses contra os communs dos bu~ 

. tros Lavradores honrados , e d~ probidade , que obedientes aos Reaes 
M àndauos fundão na boa ordem, e mts disposições dell.es a st>gura'!ça dâs 
filllas r_endas,; e das suas· fdrtunàs, como Sua Magestade tem declarado. 
Notonando esta Junta a Resolução de Sua Magestade de I I de St>t!>lt"i~ 
bro de 1790 pelo Edi-tal de 25 do mesmo lnez , oomo ·a mesma Senhon& ' 
ÍQÍ Servidapermilli r-lhe, Usou da ali toriclade legal concedidá · ne §. 6 da . 
~ua Instituição para tér a su.a de>Vida , e plena:ria execução tudo o que 
ordenar nas ma.terias da $Llâ competencia , como sé pratíca ~bs Tribo'" 
baes de Sua Magestadé, excitan r!d a observaneia das Leis e Reaes Or• 
tleris; qt~e com a . mais abominavel prolervü se faiião esqtiecidàs j1ara fi.ii 
máior phblieidade· ~ e escandalo se ir1fdlilgirem as suas Sabias, e Santlá~ 
VP.is Dlsrosições, ·e sem o menor pejo; nem respeito ás nies ma:s Leis, e 
Reaes Ordens se commetten~ni deli~tos que arra~ta.vão os Lavradores pt•a.: 
bos, e concorriãa á ruína d.e toda a Lavoura tão llllpor'tante· ao Estal'ld 1 
eomo ao. M~nandnl de buoJ Commercio fJUe cunstilue a ina:ior v et:J tur~ dà 
mesrria Lavoúra. No mesmo Edi tfil clecla.,r0u esta-Junta , que a r~v·riga ... 
<(ào indic;1da €im J)arte dos dit,osReae's Avts(')s de lS deFevereÍl'Ode 17701 
e -de 12 de Setemb.r:o de i.·i7a nilG' teve p~f 0~j.ecta outn col:lsa que :nã() 
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fo~se o beneficio dos Lavradores pobres para tE>rem maior nÚmPro de Com
prad(Jres. á bica tawbem Lavradores para ~ütestos dos seus' toneis , e Je 
nPrdwma sorte para outro renrovado abuso' " OU cominercio' pois qu e Sua 
lVJagrstacle exprt:>'ssarnente ckclarou a Graça quf> concedia na. menciuna
cla Permissil.o do Aviso da dita revogação de 22 de, St:>tembro de 1777, 
êo~tfiii·maúdu-Se cnrri o 'parecet· desta Juuta ·na sba Consulta que 'fpz sUbit·; 
á Be11l Presença da Mesr.na Senhor<~;, e que as idéas , e espírito desta 
mesma J untu, quando consultou uão forã~ de- accumular vinhos aos La
v·radorPs poderosos e ricos, nem de fazet· extensiva~ a quantidades gran
des a•s. CGlbpras · á bica meramente · p.ara afite\,to dos "toneis ': p'prmitfi,dLl-SB 
a revenda destes vinhos, que se~ esta permissão serí:~ i ll egaJ.. A con~u-. 
macia na abuziva in lt'rprctaç:w das. Leis para desfig-urar, e inu t ilizar lo-: 
dos os eslilrt,;ns das mais saudaveis , e das ma'is ajustadas , e bf'nt'Íicas, 
Prr.videncié:ls, tPndo p roduzido desde J,~go que. SE" publicou o mesmo, bdi
tal ( reit.eradameple aflixado no annu i111ll.H~.diato )• hunia criminosa des0be-.. 
dit•ncia, como por exe.mplo: hum Lavt·ador qu.e. em duas Pipas ~ talHos.· 
Altrwdes de vinho propriü que tinha em hum tonel o aLLeslnu, lat:~çando-::.. 
lhe dezPsele Pipa,s, e tantos ' A lmudes de vinho Gomprado á bica, yio.do: 
a . servir esta maior quantidade de altesto ·.áquelle. menor, qu•1ndo invf'r-. 
s·amente ; e na melhor accepç.ão da pala,vr.a = altesto = ou ~cabar de, 
encher = as : doas Pipas e tantos Almudes do Lavrador e!'ã.o, verd~Lh· ira
mente o atlPsto das . uezesete Pjpas, e tanlos Almudes do vii:ho cumpra-· 
do á bica do Lavrador ; coní conhecida infracção das Reaes Ordens de 
Sua M•lgt>siade por huma reprovada inte)\,igen'cia ~iamPtralmente oppos-· 
t;a aos bPnig·uos fins , porque a rnt?sma Se9hora foi Servida revogar em. 
parle as mencionadas Reaes Ordt>ns; infracção para que se 1em prepara
dn muitos Lavradores para praticarem esLa especi'e de monopolio n"' im-, 
n1 edíala vf-ndirna. Para se consolidareli1 os imteresses da lf.lvoura, se evi~ 
1arl!m as perniciosas e inveteradas introducções, ~ os pn"juizos que del
];1s, e do:; pretextos com qut> se euhrem , se podem seguir á reputação) 
dP hum gt'nero gue )Wlo Commercio sP ·vai epnsumir nos Paizes do Nor-.
Íf'; conhecenJo tot~O o Agricultor que das compras do vinho á bicá r~sul- · 
ta s<·mpre sPr o .vinho muilo inferior, ' porque o L<IVrador vendedor rlfío~ 
faz ·sPparaçRo da uva , nem dá o trabalho nPc.essario no lag·ar , sendo O • 

seu ubjt·clo ter graNde quantidade para vendt>r' , e- o compradnr quP só 
quf:'l' augmentar quantidades que lhe cubrào as introducções dos vinriQS 
inft>riorPs de ramo , que lpnn e_ outi'O fazem, nào .se IPmbrao da necf's~i
dade da boa q~alidarle do vinho de que depende . a reputação dtille .pPios . 
consumidores Estrangeiros, eujo g·oslo se deve escrupqJosamente procu
rar satisfi:lZ€1' pelos cre•adr!l'eS du g·enero com a ·mais ~mcaz boa fé. E ra
ra ~e h.uma VPZ se cohihirern as abHsivas interpretações qwe precipite . 
~os interprel<clnles, P seus sequazes no leinerario attentudo .de per.tende
l·em pelos seus parli~ulares, e sinistros dictames' ampliar ou restringir . as· 
Leis que lhes tem s1do, e são tão p1·oficuas, como se dellas podessem s(:lL' · 
arhitros quando cheios de reconhecimento de"tifio , co.mo todos devemos 
obst:>rval las inviolavel, e religiosatnenle no sentido Jitteral. F0i SuCI. Mà ... 
gesta de Servida pot· HesollH;ão de 1,3 do actual A gosto tomada em Con"" 
sidta desta J'unta, authorizacla para declarar- por novo Edital, que a pa
~avr a ==·cauada para revenderem=:: se entende ., e . entenda do vinho 
comp!·aJo :i bica unicamente rara attestos dos- tooeis em pequenas quun~ . 
iidadPs , com tanto q,ue se nf.to :atteste senão .huma só Vazilha em cada , 
AdPga , que a compra para attesto não excPda de huma tet·<(:l. parte di.ll . 
di t~ V a_zaha, que o La v radQr nã_o poder acabar de encher do seu proprill 
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vinho: que os Lavradores aevem ter vazilhas proporcionadas ás suas CCi. 

-lheilas, é não as ter maiores para com conhecidú dolb usarem dt>llas sem 
ten>rn vinho proprío para as encher c0rn o fim de o introduzirem inferior; 
·e il legal corn fraude: E mandar qúe todós os Lavt'lic.lores .que forem com
prebendidos em quaesquer destas tr:-~nsgressões, hão d~ ser condemnadvs 
na perda do viniw que se achar nas Adegas, onde se verificá r o dolo, ô 
er~gauo, e a transgres_são, appJ.icada ~m~lade ~do seu valor para as act11aes 
Obt·as' do Hospictal. desta Cidad.e, e a outra ametad-e parà o Denunciante 
Apprehendedor ·, ficamêlo ao arbHrio .dos Juizes imperl:>rn-l.bes mais a peM. 
-pecuniari'a para as despezas da Relaç:ão; em lugar do perdi me o to das v a
úlhas que lhes irr~gão o §. 3 do Alvará de 16 me Novembro de 1712, e 
o sobredito ·Aviso Regio de 12 de Setembrt!> de' I772. 

Determinamo~ aos1 
·nossôs CQmnlissaríos clebaixo da pena da ex

pulsão do~ s,eus OffiCios·, que não tendo a menor pr·eterição, ou descuido. 
na execuqão dos §§. 3, 4, e 5 do Alvará de J 6 de Jant'Íro de J 768 no 
Arrolamento dos vinhos de Embarqúe, <e cl:e Ramo não adrnit tão em hu· 
ma Familia , mais que o Arrolamenlg feit9 _pelo Caheça dP!la em huma 
ou mais Adeg·as , sem se separarem o de Filhos , Irmtíos, e outros Pa:. 
·rentes, ou A d heren tes ; que éom conhecida fraude se propCJem A n ulan.:. 
tes; q1Jê nos Manifestos dos La.vraJ.or.es que envazilhào nào éonsintào dal'
se-lhes este nome, sendo os vintfos vendidos- á bica, fHtra q~e esta frau ;, 
de · nào sirva de pretexto ao outro abuso que Sua Magestadc acàba dé co
hibir; -e que de todas esta-s transgressões~ 'e das. mais d~\s LPis, ·e Reaes 
Ordens t·elativas á Lavou,ra e . Commercio ,dos viiüws do Allo Douro, de 
l!Jlle Sua Magestad~.., se ,tem dignado êncarregar a esta Junta para faz~>r 
obsécvar., Jorro em com,tSellS Escri~àe,s os Processos v~erbaes para qUI" l .lH'~ 
Goncedem Jurisdi-cç~o os ~§: · 8 ; é 9. do Alvar.á .de -J 6 de ,Novembro de 
1772, f> § . . 10 do Ol:llr.!!l-~Alvará <ite . J6 de ·Dezembl'0 de 1773; que envia
rão a esta Junta, para ,malildar <to_ll'létr aE; ·Notas precisas; e s-erem lógo re-" 
mettidos ão· Juizo da Conservat~ria que Sua Magestade foi Servida . con~ 
ceder á nossa Companhia, ficando entendendo, que se por obra, ou p•>r. 
palavra:-lhes fdrem · ~ Oll')a outros q'uaesquerülliciaes desta Companhia cp-1.e 
lhes sejào annexos feitas algumas offe,nsa~ sobre materias dos seus üffi.o 
cios deverão proceder aos Instrumentos, ,Docbthentàs, e Rt>nwssas que 

~ prescreve a Lei para st>rem castigados pelo Desembargador Juiz Cori s f>r-J 
vador cl~~la Compaonia , como se fessem feitas aos Ufficiaes de JusliÇâ 
de Sua lVlagestade, como E-xpressamente determina o §; 4 da Lei da Ins
tituição ; tendo· a mais exacta vigilancia em tratarem aos Lãvradores e 
Partes com · a altE'.!;JÇ(~~o I? • . e ebs·eqtlie devido ás s1uas qualidaçles; gradua-" 
ç,ões; ·e represéntaçà.o. · .J • • • 

· E para (jHe chegue á .no;tic ,j~. de -todos :; e .se nãe possa àilPgâr à 
menor ignorancia , rilandá;n-gs.,. lav~ar . o · presente Edital que· assignámos, 
e fizemos se! lar cqm o S,ellq leg<~l ,dà, nossa Companhia, com o qual se a f~ 
fixarão nesta Cidad·eJ, env Villa Nova d_e G~ya; e em Si ma do ·oouro <:JS 

- seus E~e:mplares 7 im.p:res$_OS• , J)â~Q. ~l€sla Cidade C!lo Porto em Junta de 
22 d.e Aga~sto !de l 7'92·. Leanclr@ ~n!:}staci.o de Carvalho e Fonceca ; o 
s·ubscr~vi. ~ JCPUI a ass:ighat.!ira . .clos ~eputados da Companhia. 

". . "' ,, ,, ·- '1.1" r e ' 
Ímpresso avulsth. 

L 
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Sou Serviria declarar para mais não vir em dúvida, qu'e no• Juizo das 
Capellas da Coroa sub•rogado em lugar do Juizo da Coroa, para eslas de
pendPncias pE>Io· Alvará de dois de Dezembro de mil setecentos nove-nta 
e hum, devem deeidir-se os Em9argos de q(}Ei se faz, menção, e quaes
quer incidf'ntes que ocoorretem, assi'tn eomé' neHe• se deve decidir a cau-· 
sa prioci pai, sf'm embargo de qu:tesqcrer dú'viaas, e opiniões que tenha 
havido, ou possa haver. O Con'de ' Regedbr da Ca~a da Supplioa<(ão o te
nha assim entendido , e faça exf:>cutar. Palaoio de Qoeloz em 23 de A
gosta de 1792. = Com a R umríea- do· Prineipe Nossó Senhor. 

Reg~·st. no Liv. 20 dlls Det;retos da C:asa da Suppli-
oafâà a jdt. 2•481 • 

Deferindo ao Supplicante. Sou 8'6-rvid<,l Dedlarar, que ào O:fficio de Por. 
teiro da Alfandega da Cidade do Pot'lO, compele E!screver nos Feitt's do , 
Mar; e nas dependencias anne:x.as incluídas no seu Til o lo, ' assim corno 
sempre compelia, quánto a esta parte tto·s geus anteoes·sores cumo p:1r·te 
du lllf'SillO Ufficio de Porteit·d, Guárda Uvrós, e Etmrivão do expl-'diPn
ie do Rpgisto. O Conselbo da Faienda ·.ó tenha a!fsiru efltendido? e fr~ça 
eumprir·. P<4lacio de Queluz em lO de· Setembro de 1792. =Com a H..u
brí.ca do Príncipe Nosso Senhor. 

Rerj1"st. 11.0 C(imselho da Fazenda, no ~iv~ 4/' dos De-
cretos~ 0 folhas J39 • ·I ' 

f • •,r 

{ 

-!i!----l!t<.Ó'Õl!E~.f· 

- 1 • • 
I 

. Sendo Info~·mada ~ que na Rér\arliQão d.ó Prota-Medic.ató ~e achão accu
mulados mutlos Processos crimes, de cuja decisão 'dt>pEinde a foi'Ltwa de 
rn ui tos interessados no livtatnentci d0s 1•atJôcét1lt)f!t • e tastigo d®s delin
quentes : E bavf'ndo Considerado, que ' em ta'es .(lftclHtlstanciás d·e 1!an ... 
tos Processos pendentes, e tambem po"" outros., que pode·tn ·occorter, se 
faz necessaria rara a prornptét decis~ó ~ "huma providéth~4n• éx'traordinaria, 
por ni'io ser bastante a ordinária do Regiment'e: S~eJ· Se~'Vid!t, que todos 
os refet·idos Processos bo estátlo em q·t~e se àch.M'-e'ni ; sé 'fej:nettão em 
jg-ual cl .islribuição aos ' dois Cotteg .clotes -<dtj Criitn~ 1.4-c\'G:Itté 1 e aos dois 
Ouvidot·es do Crimt> da Casa da Supplicação , para os processarem , e 
s •nlenciarem em conferencia em sua casa, com os adjunlos quE:> o Rege
dor nomear, e distribuir a cada hum dos ditos Corregedores, e Ouvido
res, nomeanclo tambem a cada hum delles para assistir, informar, e ·vo
tar, hum lVlf'dico, on Cirurgião (quando for proprio) que seja appruva
do. E por quanto por hora póde occorrer algum embaraço em seguir ou-

I 
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tro expeaiente qua.nto aos Processos que .de novo se intentarem ; Orde .. 
no que em,. quanto não mandar o contrario ., se autuem , processem, e 
sentenceém na referida fórma <pelos ditos Juizes de Commissão. O Con'de 
Regedor da Cas·a da. Supplicaç.ã_9 ó tenha assim entPndido, e o faça exe• 
cut_ar. Palacio de Queluz em 12 de Se lembro de 1792. = Com a Rubú-. 
ca do Príncipe No!)SO Senhor. 

Regút. no ·. Liv. 2o da Supplicaçâo a fol . 25tJ. 

) 

' • '*~'Í\1~* ............. ~ 
, ,t F 1 · '·· ' 

f 

·, 

} 

.Sen-do-Me presente o ext.raotdinario ·abuso ·, cotn que ós Militares , es .. 1 

queéídos das obri·gações de tão tespeitavel Corpo ; se em pregão no ver-· 
gonlioso trafiéo lie vender Carn'es; não menos prejudicial aos Djreitos dá 
Minha Real Fa-zenda, que á Saude pública; transgredindo as Leís, que 
occo1'rem áquelles consideraveis incon:venientes ;, com tal escândalo que 
nem · deixão illesa a Disciplina da '~tepa, nem a reputação dos Cornman
dantes pela 'impunidade, •e frequencia com que se tppelem os mesmo~ 
d~lictos' Sou. Servida, que os Militares n'este caso não gozem elo Privi
legio do seu Fóro, : O Cofisellilo de Guerra o tenha assim entendjdo , e 
faça ex__ecutar com as Ordens necessarias. Palacio de Q.ueluz a 2 de Ou--; 
tubro de 17 9 ·2~ · , ·Com a Rubríéa ·do Princi pe Nosso Senhor. 

Impresso na O.ffi:cina de Antonio Rodrigues Galhardo o< 
. ' . 

/ Eu A .RAiNHA FaÇo saber àos qu~éste ~1v~rá. coin forÇa de LeLvÍrein ~ 
. Que sehdo-Me présen te em Consül ta da :L\iinha Real J un tà do Commercid 7 

Agricultura, Fabricas, e N:avegaç.ão destes Reinos, e seus Dominios, os 
gravíssimos prejuizos, que ~em experimentadoos M·estres, e Fabricantes de 
Seda da Pr.ovincia do Minho, de se lhes penhorarem; e ai:rernàtarein por 
setis Crédot·es os Teares, elnstriltlléhtos das ·suas O!Eciriás; contrâ oes4 

pirità das B.eC~;eS Ptovidenc_ias 5 com que tenho promovidd as Artes; e a 
Industria, que fazem o oli>jecto da felicidáde pública dds Meus Reinos, 
e Vassallos, e com que já f<ilJ:ão _réservados, em beneficjo tia A' gricultú...: 
ra, os Bois, e · Instrumentos dià. lavou ta: Qt1erencld océorrer a desord~m, 
~ ruina, qtie resulta ás mesmas Fabricas de similharites procedim entos; 
conformando"-Me co111 o parecer d1a mesma Rea'l Junta : Sbü Servida d~ 
<irdenar não so ein beneficio do·s . Mestres,' e Fahi>ÍcatJtes da Pr9~ir:iciq . d<J 
Minho, ma:s· geralmente de todos oê mais ~~tàbelecidos nestes ~eus Rei.;. 
nos' que 0S Teares' e fnstruinentos da laboração das suas Fabricas. se--.) 
3~o_isentas,, e reservados de todas' e qii.aesq'oer _penhoras ', ee~eellÇÕes; ' 
assun, e da mesma sorte que d são bs .Bois, e lnstru~entos dá lavbura; 
pela Ordenação do Li v. III. , TiL LXXXVI. §. XXIV. E · porque .não 
-sería justo, netn he da· Minha Real IntM~ão· perjtJdica:r aquelles Crédo"" 
rel'l , : que com o seu dinheiro auxiWírão, e promovêrã.o as mesmas Fabri ... 
~as, concorrendo com emprestinios pará a!:Fcoinpras dos mesmos 1feares, 
e Instrumentos, e que,. co·nfarme aDireito 1 tem nelles espeéial, e ·par'-

. L 2 
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ti.ct1lár hyrmtlreoa: Hei outrosifn por- bem llle' ordeDar ,, que.,_ vevi6ca-nrle~ 
se {.eg.ahHt>nte o<a~e~li~0'S U:es1a- 'natm•t··ez.a, sejão- os (if~tos ... Cr~-tlones. emhol
ttados tlás s.~tas cJ,t vtclas pela 6erça pa1rte ch~ luCirds d<!>s F abrteanlt>s deve
durPs, avaliande-se p·ara Psse e·ff~j!~tY por Lauvados perit·os, para Eel·em· 
p~nhu'rodos rlàs J3rOpl'ias mães <i}.{9S JticsmGsi Deveu!,ore-s, que ricar<1o por 
Deposi la rios de Juizo, e corno tae>s obrigados · a rfesporHit:r ma. fórma. da, 
L~i pelas quantias depositarias ao tempo do séu venciiJJento. 

Fero que: Ma111Jo á .Mez·á , (t<5· Deslembar-go- do Paçu; PresidPnle rlo 
Meu Real Erario; Regedur da Casa da Supplicação; Cunse lhl>s ela Mi
nha Real Fazenda, e Ultramar; Real Junta · do Comrnercio, Agricultu
ra, Fabricas, e Naveg1ção d.es.tes Reil:ws,. e seus Dominius; LVJ za da 
Consciencia, e Ordens; Governador da Relação , e Casa do Purto , 011 

qqem seu lugar servir; e a todos. os Ministros, e mais pessoas, a quem 
o €onbeoimetltl> deste Alvará pt>l' t<?noér, que o cmnprão, e guardf'm; e 
fação c.umprir, e gu·ardar tãu ·invio:1ave1mente, corno netle se contém, 
sem dtiviila, ou PrHbal'g'? algum j quãlq~H:r que elle seja. E ao· Doutot• Jo
sé H.icalde 1'1ereira <le CastrG>, do Meu C<imselho, Desembargador do. Pa
qo ,. e Chanceller M0t· deste,s Reinos, 0rdgFio ~ que o faça publica!' na 
Cbaricellaria, r.t>gistando-se em todGs os· lugares, aonde se costumào re
gislar similhantes Alvarás 1 P. ·g!:larclandg-se, o Original m.> Meu Rt'al Ar
chivo da 'ferre do -Tombo. Dado nu P~taoio de Quéluz aos ~ de Ont u
hro . de 1792. =Com a Ass-ignaiura, dG Ptin(,}ipe Nosso Senhor, .e a dQ• 
Mihistro~, 1 

R,eg1'st. na Seerietar~·á ,da. Real Jurnta do Comrn erâo 1 
Agricultura, Fahn'cas, e N ave.qaçáo destes Reinos, 
~ seils Dorninios 1 a foi\ lO vers. de Liv . . ele Rer1isto 
de Alvarás., e lmpressu na Impressão Regia. 

*--'--*<e->*-* 

O Provedor e Dep-uiadGs tla iu11tà da Àdministraçi1o da Companhia Ge
t·al da Agricultura das Vinhas do Alto Douro • . 

'l \ndb-;se empreht=>tidido evitá i' os desgraÇad~s N aufragios tnui fr~quen~ 
tes na. Navegação do Rio Deuro 'r faz notor.ias pot· J~ditaes de 30 de Julho 
de 1779 as beneficas Pwvidt!nci'as com que S~à Magestade foi Servida 
ê11ca n·egar a esta Junta, da I nspeçção da obra necessaria para fazer mais 
focil, e menos escabroza a mesma N:lVegaçào, e da arrecadnção da in
significante cor.üribuiç~@ ue hum vintem por Pipa, pagb pelos Arraes, 
e ou l ro pelu propl'ietario «!lo liquido. ConvericiGla d·e que só a Arte he ca
Jlaz de emendat· os defeitos da. Natureza; venceo a difficuldade de ani
quilat· o Cach~o da Baleira, ou de S. 

1

Sa lvarlól' da Pesqueira; dando a 
Navt=>gação este passo, qu.e lhe e.stava vedado clesde a sua ínvençfío .. Mas 
.a mPsma Navega_<(ão era Jmp.ratJcavel desde o ljonto da Ripaoça, na~ 
~go~s altas do H.to DoUI'O, dJ~cultando-a, e fazendo-a perigosa os mui
,tos A<(udes, Azenhas, Pesq·ueiràs, e Násceit-os edificados no Alvês , e 
nas margPns do mesmo Rio. para sê éonseg;uir a utilidade da mPsma, Na
.veg·açàu até Locar em T€'rras do Reino de~CasL€'l l a: Foi Sua Mag-Psta.rle 
S.ervilla por Rf'soluçã.o de 7 de Setembro irnmf:'diato, tomada em Cunsul
.ia desta J ·unta, Ina.t:ldar; qu.e á custa da sGJbreJita aoulribu.ição se de-
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m1rlão·, e arnze~ 1r0d~s oo ditos: Açtlcl•es:, À:?JenfiaS', PesqHéitas, e Nas~~ ' 
C'e'Pi!C!lS·;, qu€dizerern a liDE'nor oppressão<, -e. impedíuíerHo á Nrav·f>gnçào df'fll-' · 
tr(j)l dr(i)S limi.tt~~& <Jr.es te· R!erilf.l(j)' 'db- e.xiníncto Cachào p>ara' cima : E atn•j)liMl
do:, e lllieCli1àranclo as Di . pusr·~ões do§: l4 du Alv·aFá· ele 16cle O'ez~ll'l~ró_ 
de _l'7f7iâ @l'Jet~aq. or._ae u~1da~s as Pes<'jueiras; e Nás'ct>iros, que· f,•1'tol~1 pre.:. 
judrciaes á s ~r~r;toit;a!. N•a:vegàção do l{!io, Duuro desde esta Cida-de do Por-· 
to a·té- o sí1íio em qüe e~is;til!l o <Bàchão f~itas an-tes do D'ilo Alvará, sejae• 
demoiPdôs w cust~ Q}a Iillencionada col'l~Í'Íbtl'içãb, 'e os ·faol'ícados depuís dQI 
so~r·edito Alw'tr.á< á! custa de seus donos; con'eedendo J urisdic·çao aó De.:. 
S'é't:Sbarga.di!H' Jluiz .Conservador desta Com'panhia para mand~-r tlt:"molir t0iri 
dás estas, e as q.ue 4e TIOV0· se fa-hJiÍCalr,érll"i' e (l€'rrriitt<ilndo •que f'S·ta· Jl!ll'l:f 
ta f.lca publicar por EdiLaf's a sobredí ta Real Resól·uçào. A t:>.s'l·~ fini uran.<: 
dan1k l'aV'rat' o presen-te Ed'i•ta-t, ql'le · àssignamos, e fàz.-r.Ylus · st>llâr c, rn 
o Sello IJ.gal da. nóssa Companhia, corn o qual se 'áfllx.at"ào os se'us e.X.Pm""~ 
plareiil impressos: para que chegue á nótíci~ dé todos ' e SI-' rtàv P·l~:>à 
ai legar ignorancia. Oado néstél Cidad'e do Port~ e·m Junta de 5 de Oú't u; 
bro Je 1792. = Leandro A nastaciu d~ Cat·valho e Fonctrca; ó subsbfevi;: 
== Ü.Hn a assiguatu~a d?s Deputado's da Compànhia~ . 

.. ' !rnprúso·. avulso • 

$ endà óhÚt~ conf.:>r~e ~ bÓá · ·~r~E"ri'L, é i~gti•aÚbde · dô. sehri·Ç.ó', ~\.i.'e HQ1 

Coq)o dos. Engenheit;os do Meu Exercito se crie homá ·nova Class,e d-e 
Officiaes ~u bàlterrlos; coliT & der)ouiina~ão dt> Segundos Ter\ e h les; ):lssiui 
eórrio se praticou IWS Corpos de ArtiHit:>'i'ia; que ultímánierite. se crei~rãó = 

Hei pót· bell} d:e es ta·ht: l.,cer ~ referida Cl-asse Je Seguridbs Tenén tes nó 
mencíonàdo Co!'liO ' ,cÇ)·m o iiiesnlo soldó que. co·mpeli~ àos Tenentes dci' 
lnfauterià do M 0u, E){e·!'cito átites da Nuva Regalaçàó 1 ~m q~ànto subre 
esta niàleria riào fur sl~i'V·iuá <)ai: novas próttidencias: E o.btr(Jsiin orde~ 
no ·; que U>cl,>s os úffi:ciàés d'ó t'liesrtio Cor·l1o ate agora detlorninádos Aju;. 
dàhtes de Irifatjte,·ill, ~uni exrúkio de Engenheiros, fiqueni sehdo ch·a.:.; 

I mados para à futlinJ Primeiros Ten.ent€s, com à rrieslna gr.aôuaÇão ~ . e 
soldo, que actü<ll rri en te lhes córripetP; O CoiisHHo tle Gui>l'fa otf.nh~ as~· 
sim entendido, e f:tç~ executàl'~ Palacià de · Queli.ii .a 3 de Noternbra 
cle 1792. =::::, Cotti à. -Rubrícà do Principe Nossd Serihor. 

· Ímpressó na Imprêssâo R:egía~ 

o So;liéit:i~or ~às Jt.istiç':i~ da Corte' ho~lflque a ~odôs os Escrivã~ .de 
Autos do JU1zo Geral , Jial'à que não àcce1tem , Penhoràs, Embargos, 
S~qtlestros; Cít:ações , oti qut.r.;:is gi:ia:Psquer. Diligehdas qde tenhão sido 
fe1t~s por Officia-·es que não forem do ·Ju-izctGeral, 'dos qúaés lhe será da:.. 
da .h;1ma Lista exact~, ' para qtie não âllegue~ igriorancia : E outi'Osim_ 
notitiq ue a todus ds Distr!Otii dàrfls elo C i VE'l e Cri me para não accei ta rem 
na Distribuição de seus l'especÚvbs Juizos-, b.íligencia alguma feita por 

/ 
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Escrivães de ;Meirinhos de quae13quer Tribunaes, Contractos, ou outros 
Juizus pai·ticulares ; porque a estes sómente tocão e lhes he permittido 
f<1zere m as Dili.aeocias que perteoc13reni aos Tribuoaes em yue servIrem, 
ou Conlractos de qu(~ furem Olliciaes , e lhes ser prohibido por diversas 
Lt>is fa&P.rem 011 igencias geraes, com pena de q.ue sendp primeiramente 
esta Minha Porta.ria intinHtda aos sobreditos Officiaes, os que contravie-
1·em a e lia serem suspensos de seus Officios por tempo de dois rnezes, ,sen .. 
do proprietarios, e os serventuariof) , .de niJ,o se admittirern mais ás ser
ventias; e o Guarda Mór da Relação, registará esta no Livro da mesma 
Casa, e affixará Edital no lugar costumado que tambem registará. Lis-

' boa em 3 de Novembro de 1792 . (I ,) = Conde R~gedor. 

Regist. no Liv. 20 da "casa da ,Supplicaçáo a fol. 258 . vers . 

. ' 

.Eu .A RAJNilA Faço saber aos qúe este AlvaJ·á de Conflrmação vi
rem : Que sendo-Me presente em Consulta da Real J unt.a do Commer
cio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos. e seus Dumi
nios as Condiçt)es fonnadas, e ordenadas com o Meu Real Consenl imPn
to para o, estabelecimento da Fabrica de Pescaria , e Salinas na Capila
nía, e ' em todo o ~stado da Madeira , e Praia chamada , Formosa, a 
que se propõe Thomaz Eduardo Watts, e seus Socios: Conformando-Me 
com .o pareeer da . referid,a Junta: Hei pof bem, e me Praz confirmar as 
di I as Condições , (jUe serão cot-p este assignadas pot· José de Seabra da 
Silva, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Reino, como se 
I?es le Alvará fossem insertas , ou declaradas, para (jUe se cumprào, E:? 

guardem inleit·amente como ri!3llas se contém ; sem embat·g<? de (jUaf's
quPt' Leis, Ordenações, Regimentos, ou Disposiçõt:'s, que Rejão t,>rn con
trario. Monificaodo-se com turlo na Condiç~o Setima toda a expressão, 
ele que pos:>a inferir-s~ ser permittida a esta Fabrica a livre exportação 
do Sal para os Portos do .Brazíl , e have'nd.o-se por não escripta na Con
dição Decirna a permissão de ter a Fabrica Pe~·soas pr:i~icas, e destina
das .para o provimento de toda a qualidade de Cetaceos, como contrar·ia 
ao Estipulado a huma Companhia de Ba lêas nas Condições Quarta, ' be
zeseis , e Vinte ~ <iuatro do Contr~to com ella celebrado. E gozará de 
todos os Prlvi legÍos , <:jUe se achão concedidos á Companhia das Reaes. 
P escarias do Reino do Algarve. 

·Pelo que.: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente do 
Meu Real Erano ; Regedor da Casa da Supplicação ; Conselho da Mi
nha Real Fazenda; Real Junta do Commercio, AgdcultUJ'a, Fabricas, 
e Navegação destes Reinos , . e seus Domínios; e a todos os Tribunaes, 
e Pessoas, a quem o conhecimento deste pertencer , que nssim o cum
prão, e guardem, e o fação cun'lprir, e gua'rdar com a mais Ínviolavel obser
vaocia: E Hei outrosim por betn, que este Alvará ~alha como Carta, ain
da que não passe pela Chancellaria, e · posto que o seu eft'eito haja de dura r 
mais de hum anno, não obstantes as Ordena~,ões , do Livro Segundo, Titu
lo trinta e nove, e quarenta em contrario. Dado no Palacio deQueJu~ em 

---------------------
( l) Vid. a Portaria de 14 de Janeiro de 1794. 
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·~o de NovembPO'- de 1792-. (I) Com a Assignah1ta do l?~·ineipe Nosso Se~_ 
nlwr com Guarda. 

. . ~) C Q N D l Ç Õ E S ; E P RI V I L E G I O S , 

Qom que Suct Ma_qest(i},de lia por hem crmceder L~'cença a Thomaz Eduar
do Waus , e seus Sooii@s , para que possâo estabelecer delôaixo da Swi; 
Real Pl&tecçáo k·unta Fabrica de Pescári(Jl; e Salinas na Ilha da M.a .. 
deira-, e Praia chamada ·, Formo:sa. 

Primeira.. Q11e esta Sociedade se <denmnina~á Re.al Pescaria , e Sali-•· 
~tas Insulanfl.s 1 e para o seu. estaií>elecimeJ!l;to podel'Ú o sobredito Thomaz 
. Eduardo Watts convocar os Socios· , que bem lhe parecer, debaixo das 

' dausulas, que e!il(Fe si acordarem ; sendo poréHJ. obrignç<'io expressa de 
se nã'o extrahirem os fundos , com que se interessarem ha dila Socieda-~
de, e·rn quanto e!la e:ústit·; podendo sórnenLP. os setis Pl'0priel arios ven- . 
dér, traspass-ar 1 e gi·rar as suas acções, como lhe for mais conveniente, . 
assim , e da m:~sma sur te ., q 11e fui declarado a rt>~pei ta das exlinct.as 
Companhi·ás Geraes do C<!liilltne1·cio; e para este effeito serão os fuados da 
mesma S(i)'C>Íe~alíle divididos em Apoli.ces. iguaes. 

Se,gunda. Que o J túz . de .Fóra. da Ilha da JY.Iadeira será Conservador 
da referida Sooiedade ootn Jufis.dicção €.li:cJusiva para conhecer de todas 
as suas dependenciüs.~ e causas contenciosas civeis, GU crimes, .ena que. 
fol'em Auctores , o.u RéÕs ,as Pessoas empregadas .mo ~erviço da 1nesí.rHt 
Socieúade , daodo appellação ; e aggravo para o Dese·I'.F\'bargador J wiz. 
Gonserva,dof das Fabricas do Reino, @ além das assignaturas , e emolu~ 
mentos , qu-e a L-ei cdetermina, vencerá de seu ordenado Lril.llta mil· reis 
á custa da Sociedade. 

Terceira. Que devendo- a Sociedade pl'Ovet·-se de Arn1azens ; e Offi~ 
cinas necessarias · para: o estahel1ecin•!ento, e trafico da sua Pescaria; as• 
sim como de hum sili0 accomrnodada , e tnais prqprio para a constrilc~ 
çi'i.o das ~alinas, e :assento das Machinas Hid.rau'licas, Tanques, e Aque· 
duetos , e oovel.ld@ uriicarnente .em .toda aquella MaL'imhÇl hmna Praia 
gr~nde des.o,ccupada, e ·separada de .e,dificios particulares, . a quat he pro"' 
pna rle Sua Magestade : He a Mesma Senh0ra Sei·vida Conceder-lhe. li
vre de. foro, 01il pensão àlguma aquella· porção da mesma Praia, q~e ne· 
çessana for para os refed~?s estabelec-i"mentos. , e que j,ucl.ioialmeilte s.e 
demarcar, grnal'dada !l S'ervidão ·td·o Púbhico ., e pra1ica·dos tGrl<os os mais 
actos legaes, que são i.ndisp~nsavei<s em sitnilhant€s adjucli.caçõe·s, 
. Quarta. Que em con~id·erar~ão ás ·muitas, e avultadas· de.spezas, qtH~ 
devem necessariamente resultar deste Ínipo,rtan,te estabele€Jtl'lenlo , tia 
coustrucç-ão das Machioas, Tanqu.es e Otllcinas de ·ql1é elle careee: ' ' . . He StJa M.agestade outrosil.n Servida Conceclét' ao teferido 'Erector Tho"' 
maz Eduardo W atts 1 e séus So.dos , e Herdeiros o Privilegid exclushrg 
por tempo de v.imte an.no·s, d'ura.nte os qwaes· , nenhuma outra Pessoa pci · 
derá estabeiecer Mari:mhas dé Sai ·na clita Ill'la da Madeira;· e find\1 o di.-; 
to p-razo, fic•at.ãG corÍ~f(t·lvados •má posse do · T~rrE!n'o , que lhf>

1 
fo1· atljbdi.., 

cado, ass-im como no Domin~o · mas Obr·as, 'I'afl'qnt>s , e Edifícios, qu·e 
®ellre tiverem C011!Stru..idos; para ·que p'0ssà't~ então cont4nuar no livre u.so 

· (1~ . Vid. 0 Al.v, & g d<! 1Jezem·br0 de 17·97,-· 
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das suas S ·tlin::ts cumul \tivamente cnm qu .1.esquer outras Pessoas, a quem 
Sf'r:Í. lieir.o hum similhante eslabt>lecim e nlo. 

Qaiut.a. Que pdo mesrrio espa<(o de vinte armos st>rão livres de Direi
tos por entrada tudas ;ts Machinas, lnstrumenlos, e Materiat>s, que 1~
gitim ;unPnte se mostrar-e m necessarios, tanto para a construcçào , e la
l>oracãu das relt>ridas Salinas, con1o pat·a o trafico da Pescaria, SPUS A pa
relho~, t> Embarcações, cuja lt->gitimação dt>verá fazer a Sociedadt;! pe
rante o .Juiz Ja Alfanth•ga rla dita Ilha da Madeira. 

Sex ta. Que não obstante o Prjvilt>gio, de~ queactualmente goza oPa
trão Mór da llha do Funchal, poderá livreuwnte a Sociedade lf'r Barcos 
J)I"Oprius numPradus, e marcaJos com a Insígnia da mesma Socit:'dade, 
os quaes se empi·égarão no tmns.porte de tudo quanto for da producç;:lo, 
e sPrviço das Salinas., e Pescaria ; e ainda mesmo do ~ai, que .lhe fur 
n..::o'ssario, e fizer conduzir deste Reino; porque, sendo iotroduzJdo de 
Paizcs Est rat)gf"i ros, ficará nr>sle casQ considerada a Sociedade cumo os 
outrus Habitantes daquella llba. 

Selima. Que em contempla<(ão á distancia de huma lf"goa, que vai 
do Por lo da CiJade do Funchal ao sitio, em que devem ser estabeleciJas 
as Salinas, e por ser o mesmo Porto tempestuoso, e falto de ancoradou~ 
ro, ser.i p -' nnittido aos Navios, levando Guarda, ancorar defronte das 
mesmas Salinas, sómente em quanto c:arregão Sal, sem que alli se pos· 
sa carregar·, ou descarregar mais cousa a lguma; e carrf'gados que sf:>jào 
purJt .. rào com a Licen<ia tla Alfandega sahir, ou reverter defronte della. 
. Oitava. Que para. evit,l r todo o abuso, e fra.nde, e fixar de h .uma v~z 
a boa fé, de que muito se carece nas medições do Sal, como já fui re· 
commeodado no Decreto de 18 de Novembro de 1757, st>rào as mPsrnas 
medit~ões pr·aticadas pelos Operarias da Sociedade, e por fangas af:ft>ci~ 
dn s na Comarca respectiva, sendo igualmente os Barcos afferidus p11r Pa
drõt>s d t> moias para a entrega do mesmo Sal) a bordo· dos Navios, faci~ 
liLanuu c.le :.; la sorte a sua expedição. 

Nona. Que para mais animar· este util estabelecimento, e facililnr a 
propagaf(ão do 'Commet·cio ~ e da Marinlra, de que re~ult:io muitas van~ 
tagens ao Estado: He Sua Magf'slade Servida. ExLend«:>r, e Ampliar a 
Disposição do Alvat:.í. de 18 de Junho de 1787 , para que seja livre de 
Dir e i~os todo o Peixe, que se s~car, e salgar nas P«:>scarias da llba da 
NJadeJra, e se transportat" para este Reino, e Dom ínios Ultramarinos; 
assim como lamhPm para que dagui em diante se fiquem sómenle cobran
do metade dos Direitos do Peixe fresco, que se consumir na mesma Ilha, 
isentando ouLrosim os Pescadores da Jurisdicção da Almotaçaria, para 
que possào vender o dito Peixe fresco, e salgado, corno bem se convPn
cionarem, sem restricção, ou taixa, e da mesma fórma, que se pratíca 
nos M(~rcados desta Capital 1 · • 

Decima. Que devendo os Erectores deste estabelecimento concorrer 
quanto lhe for possível para o augmento· das Pescarias Seca, e Salgada, 
teràu Pessoas prálicas, e ~estinadas pal'a o aproveitamento de toda a 
qualidade de Cetaceos, que apanharem, ou derem á ·osta na dita Ilha 
.da Madeira, e em consideração ao referido: H a Sua Magestade por bern 
Conceder-lhe a Isenção de todos os Direitos, que lhe competeri ào tanto 
dos ditos Cetaceos, como dos seus produclos. 

U Jlrlecima. Que est-e estabelecimento ficar ;{ inteiramente subordinado 
ú ~{ea l .Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Naveg·aç :1o dt"s~ 
:tf's f,, einos, e seus Domínios, par·a fiscalizar, e promover a sua conser~ 
v ação, e fazer cumprir, e observar estas Condições, decidiudo, ou con-
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·sultando ·a · Sua Magestade de todas ás rép.resentaqÕes; que pela Sci~i~-; 
'clade Jhe forem dirigidas, ficando obrigaua . a aprtist;Jntar na ni@~tha R~al 

··Junta h uma exa"cta Demonstra~ão do estado da referida Pescaria 71 e Sa~ 
'linas, para por este meio se conhee~rem os s~us , progressôs' e utilida-
des. · 

E nesta conformidade ha Sua Magest.aclê por ·beni Ápprovàr; é , 
confirmar os onze Capitulas destas Condições' para que t_enhd:o d seu lde
vido effeito, e validade. Salvat~rra · 4e Mqgos ' em 21 tle J~1neir9 dé 
1792. = José de Seabra ·da Silva. 

.\ .. Regist. na.Secrt:tar_ia de . Est~do . dos.Negocio_s do Reino; 
no Liv. 9." da Real Junla do Comrnercio, Agricul-

1 tura , Fabricas ; e N aveyação destes Reinos , e seus 
Domínios; , e impr. na Ojficina de Antonio Rodrí:. 
gues Galhardo; 

S en~o-Me .presente à dtividà, que rio Jui~o dos Fe_ito~ _d~ Iriconfi4en..: 
tia se excitou sobre se competia ao mesmo Ju1.zo a J urisdiCção para conhe..: 
ber de todos os Feitos em que de . alguni modo tives~e, oú houvesse d~ 
vh· a ter interesse aMinhá Re.al Fazenda qtiáodo erão tratai:los et:Jtre par.: 
tes, ou como taes pendião nos Juizos- Ordir.iai'ios ; -moti~ando a tlúvida. 
os Letigios gue verção ~ntre Jose Pedrozo Victoriano Gaspar, sbbre o 
dominio u~il dd prazd de.bominaÇlo de ' Lindà . Pástorà = tfúe cori-iào 
hum nd J úizo Eccl~siastiêo, e outro nó d,a Corteiçãd do Civel. Ôá Cort-e~ 
do qual prazo se estão devetido vencimentos .â Minha Real Fázei:úla: Pa.-:· 
ra fazer cessar a rriesiria dúvida; e fixat• para 9 futuro outras quáesquer 
de~ta qualida·de. Ordeno que rio dito Juizo ôa InconfideJfCÍ<.l se CQnheca; 
e decida sobre as d.Has Càusas que a elle forem avoead,~S ; j1brqtJe trâ~ 
tando-se do direito da aquizição do Dorhinio ulil , á Mihha Hf>al Fá~ 
zénd<i: tern interesse; como Senhora direCta; gssilíi parà a t obrabta dd 
<JUe lhe lie devido, COr{JO pàtá OS mâÍs effeitds que possão resUJ (àl', ~e g·e.: 
ralmenle em todas as Causas' a.inda <JUe ~:fejão inteii !adás entre t)artes . 
na:s quéiE'S' J)!ossa irllervir; ainda éo_risequeniemente interesse; OiJ preji:Jizo 
da Minhá Real Fazenda pela Repartição da Hiconfidencia; poderá o juiz 
Relator avocc:dàs p~rá se âecidirein rtb in esmo Juizo; assim tomo he i-e·
gulat· _nás piàis da Fazenda Real. 0 Cqrtde Regedor aü Cas_a díi Sbpp!P 
.cação' ou qu~lli séu cargo ser~ír' b te'flha assini êríterididb e faça exe
cutar. Palacio de Qoeluz e in 3 d~ Dezembro de 1792 . ..:.._ ConJ a Rub'rícá 
do Prin:cipe Nos~o Sertlior. . · 

' ' 

Regist. no Liv. 20 dá Casa cf~ SuppÍica§à.o à foZ. 2~1: 
~~._:-

*_:.___:_*,_;;;::~~ 
I 

Au~ndendo â Justiça' com qtH~O Real Corpo dos Engenheiros do -Meu 
~xer~!t~ in e surr!icou a Me'~<::~- ? a i9ua}ação dos Soldos, qpe percebeiri 
es Oflic1aes effecuvos dos Regimentos· de lnfanteria · e Ca:vaU<lria domes-

M ' 
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mo Exercito: Sou Servida ordenar, que desde o prirne>Íro de Janeiro de 
mil St'Í L:Ce ntus novPnta e tres em diante séjào com efJ-'eito igua•lados na. 
p~-'rCt'J1<( ÜO dos Soldos, e bajão ele cobrat· pelas Thesourarias Geraes do 
Rt''in o , pela Jnf'sma larifa e>stabelecida a favor dos Officiaes pfleclivos de 
Infan!ária, e Cavallaria dos Regimentos do Meu Exercito. O Conselho 
df' Guerra o tenha a sim entendido, e o faça . executar, mandando PX• 
pedir par·a o dil.o f'ffeit<'l as Ordens· necpssarias. Palacio de Nossa Senho
ra da Ajuda a 17 de Dezembro d~ ·.lt7192. _ Com a Rubríca do Prínci-
pe Nosso Senhor. 1 

Impr. na OjJicina de Antonio R(;}driguei Galhardo. 

( I 

I 

!' 
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/ 

o Sollidtador das JusÜcaei' qtiê §e acha encârrPgado póf. Portaria fvii.;; 
~ha, de notificar aosOfficiaes, a queni .he pro-h_ibido.fazer . Diligenci~sdo 
Geral; notifique ta~pbem aos dô Juizó .dos DE>g~adád«.JS, A gosl:iiJHo Tro.: 
cato de Oliveira; Felis deV~lvez da Silva, el\'la-noel daSilva, fJára gne 

\ as não fàção; visto serem priv~tivos pará ás Diligencias do rf>ft>tid~ J ui.: 
zo; e- riàà mostrarem Documento por. onde de~ã0, ser re_ph.l!iclbs do GerJII; 
sem e·moarge de serem .n1etLitlos nâ Lista dus Officiaf:is ~o Gi:>rhl, que j1a~ 

>r!! esl?> effeito lhé mandei dar júhtainente com a ôiL!l Purtatia ; e ser a 
mesma Lista copiada das antigas tlesd~ o ternr)o do Duque Heghlot, j-wr 
constar agora pt>lo tt>rmo de Decl.araç.ão que fizerãp de, ql,ie nfio lt>,in Tie 
tu lo suUicienle liara fazer~m as svbreditas Dilig,~iiGiâs doGer~l ;,· ~ C.stá 
se registará nos Livros da Relactào. Lisboà H de Janeiro ae 1793. :::::j 
l3onde Regedur. . · , ' . , . .. . 

· Re.gist; no Liv: 20 dá Casa da SuppHc~çáo a fol. 26Ç 
VU$i ~ 

·'"' 

E ú À RAINHA Faco saber ~.h~ que este Àlvàrli com furÇà de L~t ' 
~-irein : Qu'e pela Real Juntà do Cúminercid ~ - Agricultura,_ . F\.~~ricris, é 
Nãvegação destes Reinos~ - e -~éds_ Ddminios; Me fui preseiitt:í ~ Assentd 
fieira tomado' o qual lie do theot sf>guinte ! ; . ' .. 

I 

;; . A as doze d ras· do. m~z, de Nb~eínhro . de ~iil ~~t~únt.ds olthta eJ 
~; nove . ria pr~sença ·do lllusl!risslm@ . e ExcelÍÉÚJ~issimo Senhor Vi ·conclel 
~~ ~otdo.~o Mór-; Mir,ístr,o, .e Secreiatio, i:l~ Faze~d~• '· J ~specti)r O~raJ; 
" e PreS'H!ente da Real Juntét do Corn.n'lerc:w; Agncúlturà' F~1bncas~ 
.,; e Na,vegaç:'ío OPStes- Réinbs ~ e seus .Domi_rliôs; e perii.!'lte bs Ministros 
?' âo ~esmo. 'l'~ril:>'unal' abâixo. asslgnhd.~)S ~ - .lern' bonsequel)ci~ d~ hum Re- \ 
,; tpr1et:imentol' cle João -Cados lVIorão Pli1hdrf) ,' Adv6g·a:dp:. do NtÍmero dá: 

M2 
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, Casa da Supp11cação, veio em dthida : Se a acceitação posta em hu
" ma Letra da Terra á Ord em; assim chamada, por ser o Acceilante, 
" e Passador da mesma Praça, tem a mesma força, e obrig-ação, que a 
, acceilacão posta em qualquer Letra de Cambio a .favor do Terceiro en
" clossado·~ e possuidor, que a apresenta? E unanimemente se assentou: 
, Que as sobreditas Letras, pag-avei5l á Ordem, ou ao Portador, em ra
" zão de s.erem neg~v-e-ffl. , e gÜaiem ne- Comm.e.rcio , são .as Letras 
, Mercantís, de que falia o Alvará de vinte e oito de Novembro de mil 
, se tecentos quarenta e seis, nas palavras::=; Heí por bem ordenar, que 

daqui em diante todo o gue acceitar Letra de Cambio , ou qualquer 
outra Mercantil , fique indispensavelmente obrig-ado ao pagamento 
della, ninda que no let11po em qué a acceitou, ou depois de a accei
tar, fallecesse, ou faltasse de credito o Passador; assim, e na mPs
ma fórma, que se observá nas Praça~s do ~9rte. == " E que nos ler-

" mos cl f's ta Lei se dev-e reger, e decidir a acceitação posta nas Letras. 
, chamadas da Terra. E para que esta materia ni!o venha•mais em dú
" vida, e ass-im se observe em Juizo, e fóra delle, se tomou este Assen
" to, para subir á He al Presença de Sua Magestade , e ser authorizado 
'' com a Sua Real A pprovaçào. E oufrosim se assentou , que para mais 
,; consolidar a boa fé , e segu ran<(a das sobreditas Letras, tão necessa
;, rias, como uleis no giro do Commercio, seja Sua .Magestade Servicia 
, de estabelecer, como regra fixa, e invariavel : Que as Letras passa
"' das , .e acceitas den~ro da mesma P.raç.a , sej ão consideradas, e repu
,; tadas co111 a mes ma força, e ·vigor, ,q ue tem as Letras de Cambio, as .. 
,~ s-im para se t elir~arem os prol t'!'stos. , por faHa de aoceitação, ou pag-a• 
,, r.nelHo nos seus· d~ vi4.os empos , co.mo para todos os mais recurs.os , 
,~ pr·Í vileg ios i e acçõé-S , que pot Direito compelem aos Portadores das 
j}. L ett:1s .cf e 0 :-Hl'l_lfrio ~ De que tudo se lavrou o presente Assento, que o 
,; E xce ll @ll).ti s.s i mo Y Fs.conde Pres1d e..n te assignou com os Mjnistws do TriJ 
,,. b unal. == Visconde M ot·do.mo Mór Presidente~ == Theotonio Gomes 
,,. de Carvalho. ::::;:: MMcello A(l.,tomio Leal Arnaut. == José Mauticio da 
;; G a m a- e F re itas . == A ntorúo Joaquim de Pina Manique. = Jacinto 
,,. F~rna nd es B atW!-e ira. == Doulort Luiz Machado Teixeira. =João Ro
,; t]Ue JGrge. ::::;::; ~ming-os V andelli. = Jacome Ratlon. ~' 

E atle ndendo a que no genuíno, e verdadeiro esp.irilo da Dispo~ 
sição do Alvará de v.inte e oi lo deNovembro de miJ.· setecel'llos quarenta 
e sE-i s , se acha comprehendido o caso do referido Assento , que não es
tando especi6cnmenle declarado paréi se p1·at.icar como regra fixa, e in
variavel nas Praças destes Meus Reinos, e Domioios, exigia por isso que 
fosse anlhorizado com a Minha Real Approvação, p:ua ter inteira obser
vanda: Hei por bem robora1', e firrriar o solJredi to Assento, orde nando, 

·como Ord eno, que com aulho~·iuade, e força deLei se cumpra, e guar-
de, para que não venha em dúvida a Questão nelle decidida. 

Pelo que : Man ào á M eza do Dese mbar go do Paço; Preside nte do 
Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação ; Co,nselhos da Mi
nb:l H.eal Fazenda, e do Ultramal'; Real Junta do Comrnercio, Agricl'll_. 
tura , Fabricas, e Navegação llPstes Reinos, e seus Dorninios; Governa
dor da Relat~ão, e C <1s a do Po!'tO, ou guem seu lug-ar servir; e a todas 
as rwssoas, a quem pe-rtencer o conhecimento, e execução deste Alvará, 
q 11 e o c11mprilo, e guardem , e fação cumprir, e guardar tão in~iolave·I
mPnte ·, como nelle se conté m, sem dt1vida, ou emba1·go algum, qual~ 
qu e r qu e elle seja. E ao Dolllor José Ricalde Per.eira de Castro, do Meu 
Conselho , Dese-mbar-gador do Paço , e Cbanceller Mór destes Reinos, 
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Ordeno, qae o faça pu.blicar pa ChariGellal'ià, régistá?do-s.e. em todos os 
ll!.gaves, onGl>é §e costumãQ regislar ~jmilhantes Al.v~ra~ ; J~ ·.g~é!.rdahdf;~-se' 
o. Orig.ir:tal Q~~t@ q.~ Meu Real Archt1vo da Ton:.e po f01;nbo • .lJª?u no Pa
hlCio de Noss6\ Se.ohora <;l;a Ajuda a 16 d~ Janeirro de 1793, t::==;d.)um a As.J 
~gRatura do Ptünci.pe Noss9 S.enhor com Guarda. . . ( . i · · 

R~g:ipt. na S.eóret,a.rlá da Real janta do Cqmmere!u ; A
, gricu:ltuh;t , Fabricas ; e N a,vegaç.ao_ destés , R:errtos , e 

S.eU~!i Dominios; a ful; 14 vers. , e zrnpr; na Impres:. 
~fio Regia. · 

'. 

· Se~dd coristarite pei@ progresso ' e ad·iantament0 das Fabricas NàcÍd.: 
:ilaes de Vidros, que nella_;; se fãbricão cotn abundancia pa;ra Vid·t aças to
dos os. necessa,ri<ils aq tonsumo do Rúrio! Sõu Servida, em be uefjcio das 
Fabrlca!!j, e da industràa, e c6mmf])do dos Meus Vassallos 7 probibit· da 
data deste em diante a introduc~ão 1 é Oéspacho de Ch·apas para Vidra_. 
~as, fabricadas para fóta do Reino; ficando inuül; _e de nenbum. efie1to 
a Resolução· de 5. de Fev:enú.ro de 1790 ; subst,arictada • ~a .Pnn•,.Jsào da. 
J~unta do Comtnercio de 3 de Março de 17-90 'I .e mais ihex:equivel à ou;; 
tra P~:ovisão de 11 de Ma.io i 792 : Confiando que nas mesmas Fabricas 
se ha de trabalhar,; Jí>arca que. as Chapàs se fação hão s·6 bbas, como são., 
mas para que ellas tenhão todo b mellioran)ento , ·e pei'feiÇão 1 para me..; 
recenhn es~e heneficiG ;. ~ as gr~ças; q~·e· Eu houver p@r bem coJ,Jcéder..; 
lhes: provendo porém áo ..darnno ,- . qu;e p0dem e.Xperim.entar os Commer-~ 
ciantes, que na boa fé da P rovisão de 11 de Maio tlvetertl mandado vi~ 
d e fóra algumas partidas de Chápas para Vidraças: Ordeno; que si:> lhPs 
dê Despacho, vindo a -qualgug.i:' dos Pórtos deste Reino, até o tlia !.0 de 
Junho do corrente a ri no. O Conselho da Fazenda o t~ilha assim enlenrli
dp_, e o f~ça e~~eqt~r. PalRcio ~e JNoss~ .S.fl~ .florç:~ da Aj.,uda etu 24 de olJa.; 
neuo d~ 17l13• ....,:.;: Cam a Rubnca qo Pr.mc1pe Nosso Senhor. 

' I I. 

Imp'l?esso na Typográ}ia Silviàna; 

.. 
l 4 

~os 7 .~e .~eY.ereiro de 1793 ; ell~ Meza Gia-nd~ J~ êas-a à a SuppJÚ:!a"' 
t;.ao.; o JlfustriSSlmo' e Excellentissimo Senhot José de v áscopéel los e Saci
~~~ Üol'ild~ de PorumeíJo, do_Co~selh0 ~~~o~ ~~àgesta;dê . , ·Càpiti'íb da Sua 
G11arda B.e!\l, e .sel1 -L..u,g·a'l.~-Teiil'E:>n-te n,o êle Regeilm', ·clas ' Jpstiças, 'propêz 
~~s Deseril hargado~es ;a~abço aS'sig·n'iHjós ; . q ué por Avi~Q (la Secreta da de 
Estado dos Ne,gocros d~ R@fnü> tíà data ' Ôe ~~ de Novembro do antro 
p,ro;xi mo.' fõrac a M e'sma $en-l~·ol'a 'SérVi d.a Ordeíiiii-, _q u~ ·sg 'fix:asse fJàF- A$'.;; 
s~nto ~ l~l~ll_ig.encia do_§ . . 3: do AI vara d~ J I de Ago.sfo ~e p~ t ~ · péfO' 
Cj JaJ se autbon.são OS V1_nte ~·, quaft~Q' .ÁftÍgóS ' CJUE1 ~ .0 resf.abef~cirtJeiJtd 
da ~a-sa .dos.-8-eguros ~e ft~tm~rãe pàrá ~ 1 reg~HaÇãq Cle'Jl~; e qué havi'ão sr-' 
do _?Jlpxo;vados •pela Ji!esol~·~ãe 1,de• H1 ·.de ·:J(1lhq d.e o5R t-m Coilsú lta da; 
antiga Junta de Commérei'~· ; visto ·q~ê-'se' b\avia decidido com váriecladé 
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a qllestão. excitarla em diver~os pro~essos ; de ser ou niio cornpetehte ê 
pnvalho o Juizo de India eMina para o éonhecimento e decisãp das dú
viJas, que occorrerPm entre Segurados e Seguradores nos tetmos daOr
dt>na~fío do,L·iv. L TiL 51.§; 3. e do Assento de 17 deMàrço de 17927 
ou se o conhecimento, e decisfío. das Causas sobre Seguros erào absoluta 
e iudistinclamenl'e privativos á dita Casa, em conformidade dos ditos Ar-' 
tigos: E t'nàndatnlú o dito Sé'nh0r RPgedor; que se votasse .soBre a J·efe
rida qucsUlo, se Vt>riceo a pl4ralidade dê votus , que depois da publica
çi'io do di_to Alvari de 11 de Agosto de 179 I se devião julgar privativos 
á dita Casa dos St'guros o conhPcimento e decisão das tilúvidas occorren
i'es entre Segurados e Seguradores sobre a legalidade e observancia dos 
contractos dos St,guros., e bem assim sobre a fórma de processar, e de
cid 'it as mt:>smas dúvidas; pois que pelo reft>rido §. 3. do dito Alvará, em 
atlenç<\o á boa fé e sPgurarH(a de taes contractus , e à causa pública do 
Cornl'nPr<'io, se hav1ão authorisado os cHlos Artigos com força de Lei sem 
dist Ín!'Çflo alguma ; ·e ·com cler0gação de tudo .que lhe podesse obstar, 
<j'Handu antes sómente bavião sido approvados pela dila Resolução parti_; 
cular; o que c0m tudo se não devia entender a respeito daquellas Cau..; 
sas ~ qut'l ji PSl a vão prorostas no dit(1) Juizo de lo dia .e Mio a ao tempo., 
em ql!le se publicou o ' dito Alvará: E para não vir mais em dúvida, se 
fez es-Le Assento, que o d·ilo Senh0r Conde Régedor assignou com osMi
nisf ros, qne l"'t=>lle vótárão. Gonde Regedor. = Ganhado.-. = Azeredo Cou~ 
tinlw. = Rtbeiro de Le•mos. === Botto. = Mouzinho. = Fari·a. = Me-. 
<n·ezes·. = Gama e Freitas. = MeU@ Breyner; === Có1·rea. = Borges. =:j 

Pina lJilanique. '= Doutf!Jr JJrlendes. = JJtlattos. = Caldeira. 

Em o Liv. 2.? da.Supplic(Jçáo afol. 180 , e ~mpr. na 
Collec~:ão dos AsseutoB •. 

*--· *LO>*~* 
)1~u A RAINHA Faço saber ads que estê Alvará ·virem : Que sé'nclo: 
MP prPsPntt~s os prPjuizos ; que se podém segnir da mulliplicidade ele 
gracl1tações para a boa ordem, e disciplina do lVIeu Exercito; e devendo 
~~u precávtir h1im sim.i)ban..te inconveniente, e pôr hum terrrio fittàl em 
tal ma teria: Sou Sf'rvida decJatal', gue do dia primeiro de Março tleste 
prt-'sente aono etn diante ficarão cessando todos os despachos de graduá~ 
çt1Ps, que alé ag·,d·a se coslumavão e:x;ped~t: pelá Repartiçãd dos Negocias= 

t oa OuPrra nos ditferer:Hes Corpos do Meu Exerci lo, des,dé o Posto de Al
fetPs alé b de Coronel inclusivalllente; reservando tão sómente para os 
Officiat>s; e CadetPs da Regimento das Minhas Guarâ.as de Cbq)o htúrja. 

. . . • . I' 
s1mrlha~1le prefmJOencJ~. , 

Pelo que: Mando fiO Conselho de: G-uérra; e ao M arech~l Gene
ral dos Me~IS Exerci tos' General junto i Mihha Real Pessoa o tenhão as
sim entendido; e o fa<(ão cumprir, e guardar pela parte. que lhes cort1:.. 
pelir. Dado no Palac,io fle Nossa Senhora r]a Ajüda àos 20 de Fevereiro 
,de 1793; ==Com a Assign~tura do Ptinc1ipe Nosso Senhor com Guarda. 

J • ... • 

Re_gisl; na Sec,r;etaria de Estado dos Negoc·ios Estranqei
tos , . e da Gt;.erra ,do Li v. t},e reqisto de Cnrtas, Lús, 

, , e Alvar:á.~ afol. 111 vers. _, e ~·mpr. na Officind de An
~onio Rodrigues Gf:l.lhanfto. 
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por justos motivos' que lVIe farão presentes' e que se .fizerão dign~s 
da Mio ha Real Consideração: Hei por bem perdoar a todos os Dest>rlo
res dos diff0rentes Corpos do Meu Exel'cito, e ainda áquPlles 1 que per
pétrárào o dito delicto para fóra destes Meus Reinos, e Domínios; C11In 

tanto poL·ém que todos, os que se acharem d·entro· delles' se apresenlf'm 
hos seus respecli\los Corpos no preciso termo de hum rnt>z, contando dó 
pr~méi.ro de Março deste presente anno em diante; e que todos os mais' 
que se acharem ausentes fóra delles, riu ainda. nas Ilhas dos A-çores , e 
Madeü·a, se apresentem impreterivelmente nos seds Regiilientos atê o 
dia vinte de Maio pwximo futuro, para gozàtem. deste Meu Real Indul
to: E outtosim Hei por bem perdoar a tddos os indivíduos das Minhas 
Tropas, que se ~charem prezas, e mesmo sentenciados pelo crime de 
primeira. deserção (não havendo nêlle circutUstartcias mais aggra\'antes) 
todas as penas, em que se acharem incursos , e Mando que .st>jão l(lgo 
soltos, e remettidos áos Regimentos aonde pertênceren.l, para que nelles 
sejào novamente incorporados. O Conselho de Guerra .o tenha assim en"' 
tendido, e o faça executé\r 1 mandando publícar, e affixat· o presentf' f?e-' 
crelo em todas as Províncias deste Reino, e Ilhas Adjacentes. Palacio 
d·e Nossa Senhora da Ajuda a 2ô de Fevereiro de 1793. == Com a Hu.:o 
bríca do P1·incipe Nosso Senhor. 

Impr. na Officzria de Antonio Rodrigues Gal-hm·do~ 
< . 

'Eu A RAIN,HÀ Faço saber aos que este Âivard virerli, que aifen .. 
dendo ao que Me ft,i presente por parte do Arcebispo Primaz: Hei j)or 
bem, que o Corregedor de Br·aga seja Charià!let na Cidady, e em tôd~ 
-a Comarca; e que ·o mesmo Arcebispo possa deai: burh Officio de Escn:: 
vão para a Correição da Cidade, qcaodo para a Coinarca, o que ;-ra dus 
Cautos~ _e outro Escri·vão para a Provedoria' assim coiiiO os mals ~m~ 
çiaes subalter·nos, qtie deverii sf'rvir cori1 elles, e que julg-ar necessanos. 
E Hei outrosim por bem, que dds seis Escrivães, que havia perante o 
.Juiz dé lf'óra., lhe fiquem tres, e outi·os tres passem _para d Juiz do Cri
me .. E este .Alvará se cumprirá, como nf'lle se contém , e valerá . posto 
que o seu effeito haja de durar mais de liutn anno, seri1 embatgo da Or
denação do Li v. 2. Tit. 40 em contrârio, rf'gistãndo-sé em iodas as par .. 
tes, áonde necessario for~ Deb fianÇâ rio liyro primeiro dellas a folha i 36 
verso, a pagar os Direitos que se achar, deh·,r df'sla Í!Jercê. Lisboa 4 
de Março de 179:3. = Com a Assignatura: dd Príncipe Nustio 8t:úhor. 

Reg1'st. nà Chancellan:a Mór da Corte é Reino tto hv. 
dos Officios e Mércés a foi. 320 , conforme se encon
tra nos Manuscritos de J. de ]}fello Freire. 
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.:"'ffEu A RAINHA. Como Governadora, 'e Perpétua Adrrlinistra<:Inra que 
Sou do Mestt·ado, Cavalleria, e Ordem de Sant-Iago da Espada: Faço 
saher aos que este Alvará, e Regimento virem, que merecendo a Minha 
Re.al Consideração o melhor estàbeleci menta, e regularidade do Mostei
ro de Santos da Ordem de Sao t-Iago da Espada, tanto pela antiguidade 
da mesma Ordem, e Serviços; que os seus Gr. M'estres , e Cavalleiros 
fjzerão aos Senhores Reis Meus Predecessores em acrescenlámento 'do E~
tacJo, Homa da Nação; e Seryiço de Deos.; e .Me:u; corno porque o re
fNido Mosteiro traz a origem do Reéolhi menta, q ué a Ordem , mandou 
edificar na Vi H a da Arruda ·, para nelle assistirem com decenciá, e ·: res- ' 
guardo .. as Mulheres; e Filhas dos Cavalleiros, que sahião a combater os · 
i:nimigos da Fé; havendo occupado sernpt:e desde os annos de mil duzen
tos trinta e tres os Lugares de Commendadeiras, Religiosas , e Moças 
do Coro do dito Mosteiro, Pessoas de muita prudencia, e exemplares> 
virtudes, e grande qualidade por seus antepassados: Refl«:'ctindo por hu- · 
ma parte, que o Regimento; porque actualmente se governa o referido 
Mosteiro, e que se lê escripto na Definição sessenta e cinco das Defini- · 
ções, e Reformação da Ordem de Sant-Iago., fôra tr~balhado ·sobre hum. 
papel de apontamentos, que offerecêra no Capitulo Geral celebrado em 
mil seiscentos e vinte e sele a Commend.adeira, que então era, .por já. 
não haver noticia do que lhe fô1·a dado pelo Mestre Dom Jorge; e por ou
tra, que o mesmo Regiment<;> informe não só i:'ra .diminuto, inas nem d~
via praticar-se em toda a sua extensão , pois sendo accbmmodadb ás 
idéas; e costumes daquelles tempos, he muitas vezes oppostb aos do pre
sente, pela alteração, qt.ie n('lllas, e nelles tem havido: Querendo pro
ver sobre tudo como pedia a importancia do objecto , e a gravidade da 
materia; em beneficio do mesmo Mosteiro, do Estado, e Serviço de Deos; 
HouYe por bem; que a lVIeza da Consciencia; como Meza das Orde.EJs 1 
Conselho do Mestre; e substituída ao Capitulo Geral Ídi'maiizasse hum 
novo Regimento proprio, e accornmodado ~ís aclua~s circumst.ancias; 
acrescentanJ?; explicando, e moderando o primeiro, r>ara melhor gover-· 
no; e authondade do mesmo Mosteiro; reeommendando muilo especial
mente ao Conde Presidente da mesma Meza a direcção do sobred_ito Re
gimento; E_ altenclendo ao que pela sobredita Meza Me foi proposto , e 
consultado, e a outras reflexões, que se fizerào dignas da Minha Real 
A pprovaqãa: H L" i por bem, e Sou Servida Ordenar, como por este Or
deno tJara o dito Mosteiro de Santos, da Ordem de Sant-Iago da Espa
da, o seguinte Regimento. · 

' 
t. I v R o I. 

. . 
C A P I T U L O· I. 

Das qtialídades da Corrim~ndadüt·a, e da sua Nomec:çilo. 

I. A PrelacÍa. deste Mosteiro será púpetua: E pClr qd.anto ao seu Car
go pertence o g·overnár, . e pr~sidir a h uma Corpot·ação de Pessoas I Ilus
tres em Sangue, e eui Vil'túdes, cunipte, que ella ·tenha tambem estas 
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mesmas qualidades; e que sej_a ófiiàdà , dê t~da~ às que se hfqu~rt-m p~~ 
ra bem desempenhar as obrigáçõés 'de huh. Enipr&go d·e tanta át1Lhurida.:. 
'de, e confiança. Chamar-se-ha Commendadeira; mas não _podt:>rá deno.:. 
minar-se assim' neril ' tlló po'ucó ehtêhrlér no gov·e.rn·o d'o Mu.tilf'trO c não 
tendo para isso esp,ecial Ordem Nossa) antes de ter. Provisão as~_i_gnadá 
po·r Nós, e ·pá'ssàdà petá Chancellàriá dà Ordern. Estatitlos 'du Mostei'ro 
'da Enca·rn'açáó; Liv. TI. Cap. ll ': e lll. Decreto de ia 'de Maío 'de l78d. 
·- li. , A Nós, e aos Sénhores Gr. Mestrês, e Gov~rnad'óres Noéso's Su·c.:. 
cessares pertence privativam~nte . ~ nomeaç~o; e 'escolha da-P~ssoa ; que 
houver dê sétVÜ' est~ Cargo. E pois que para' elle podelnOs tiVremetJteno ... 
mear quem ·bem nos parecer~ assin} de dentro, cou1o dt> fóra dti Mos te i r o ~ 
para que melhor~ - ~ mais_ st>gura~1ente proe'edambs em huhJ Negocio de 
tanta ponderação; e consequ·encla: Ordenamos? e Mandámós, que a~
·siru qu·e yagàr o Lugar. de Commendadeíra, ó PresiJeríLe üà Meza das 
Ordens, que he ó Consell:lo d·o Mestre, nos dê logo conta pela St-crf'ta
ria de Estado; irifórmand0"-n0s jl!lntamenté com a 1haíor índ iviJuaçào, e , 
imparcialidade sobre o merecimento, e qualidades de c~da h11ma das RP-:.: 
Jigiosas, e dec'larando ha mesma lofónnação as suas resr)ecLivas antigui.; 
dades. Estatut. da Ordem de Sant·li.igo; Cap. XXXVI. no fim. E'Sta
tut. da Encarnaç-ão, Li?P. ll. ;· Cap:· JJ; ; §. I :Resol. de J 1 de JJ.Iuio 
de 1620. . ., _ . 
' III. A Commendtld~irli por Nós rlom~adà he provída; pelo Titulo-dô
seú Cargo, em 1Commenda com o Habita de Sant~lago. E ·pór quarito 
:póde acontécer que l'lão. seja Pessoa de ·detürt> do Mosbeíro; Ordenamos· 
que, nesse caso, s"e lhe· exfJessão pela Meza dás Ortl'ens ·á Carta, e Al~ 
varás c;ompetentes p_aJ'a tomar o Habito, e Jlroft>ssar: E outrósim; que 
n:ão st>ja obrigada a fazer a prehabilitaçãó requerida pelos :Estátutos' neni 
a ter 'o anno de Novicíttdo; pois que P.m bulná , e oulra ctJisà Haveh10s~ 
por be-m dispensar. Reg; do Mestre D; J.org~ no Temporal. . 
· IV. Lógó que a Co1iimendad~ira nomeaJa se ache p.roii.iJítã jJãra pto-' 
ft>ssar, o fará saber á Meza das Ordens, para que assígliàndo-se:.Jhe ô 
tlia., se façãd logo expéd·ir pela Ihesma Meza âS Ordens necessarias ad 
Prior-Mór de Palmella, á quem pertence lançar-~he o Habild; fi -. jJrofes~ 

-sallà, , para qu,t! nb dia assignadt> se ache rí~sta Ctirte pará faíei· aquellã fun .:.:· 
ç~o.; E succederidti qué elle tenha legitimo embaraço ;l dar~ lbgb conta 
d1sso á ~ifeza; ·e esta riomeará algum outro Freite da Ordem authotizadd 
para suppl'ir a suà falta: 
. v. A Cortllílendáttei.t:à; bein como todas as PessoaS' qüe d:iíh i) Ha-

bito possuem Bl:!ns, e. Rendas ~a Ordem; serli obrigada a_ pa~:,li· ~; arlt.es_ 
de tomar posse; á meta ahn~ta ~ que ~em a ser; ametade do rendJinerit.~, 
de hum anno; comprehendehdo-se nelle tuclti o que recie>bé ~lém (lo ma_n..; 
. timento. Isto P?t~m só ,hav~rá lUp-à~ ,_quando pat·li,este Cai'~? f? r, n? _tli,ea~ . 
da Pessoa de fora do Mosl~Ho; porque no caso-de o ser alguma das Re
ligiosas delle j ._qde como tal tenha pago Já à sua meia arli:íatá; então pa: 
g ará ~ÓUJ énte S paJ't~ · c()rr~spondenl.e ao àCrf>SCli::tiO~ qUe Jh('i àóonteCP t 
-em razão da Di_g-nidadé de Comri:iebdadeira. Alvará de 8 de Abr·il de i 693; 
Estat. de Sant;.Jngo, Cap; XXV~ nó pn'n_c. , e §.E os que titierem. J!.,'§:. 
tat. da Encarna§âo ; Liv. 111. ; Cáp. XL ; §. I; · 

' . 
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c A p I Tu L o IL 

De conw se ha de dar posse á Commendadeira• 

J. Pelo mesmo Alvará., qtle· sP. houv~r · de pa'ssar á ComrriendaâE>i1·a, 
se commetterá ao Prior-Mór· do Convento de Pahnella o dar-Jhe .a posse. 
E ne_ste acto sé procederá pela rüáneil:a . seg·uint~:. JQnto d~ Grade do Co
ro debaixo, da banda da Igreja, E>stará decentemente preparada hu ma 
Credencia; e sobre ella: em .hum a bandeja de ·prata o Li v r~ da Rf-'gra; 
os. Estatutos da Ordem, o Sell@ · gr>andtt . da Comqtunidade, e as chaves 
da Igreja, e do Mostei.t·o. O Priót·-Mót· l!evesotido c0m . P!uv~al, e Estolla 
branca, e com as I nsignias Po·l\llificaes estará seht&do em hum a ca<l ... ira. 
junto da mesma Grade com G\ Mitra na cabeça. Na falta do PriG>r Mór., 
o Freire (jUe fizer a~ s4as vezE>s pt·oeedeNÍ Jíla,sobl!edita fór.ma; usando pq
rém só dos paramentos, que lhe foremJ:J)I"Ç>prios. E ·vindo depois as Fn~i
ras, e Moças do Coro, duas a duas, e[l1 ·Proci$são stlm Cruz , e oo fim 
a Cummendadeíra eleita , entr_e · a Vigaria í e a Fn,ira n;wis antiga do 
Mosteiro, feita ' reverencia ao PriQv-Mór, a ·Conunendad init lhe t>nlrega
rá o Alvará, porque I me M andam@s dar · Jl>Osse, para qne elle o dê á su~ 
devida execução. O mesmo Prior'-Mór o mandará ler por hum Freire, 
que pat·a este firp se acha-t·á alli junto delle eom S"brepeliz, e Murça; e 
~candu em pé o ,J;IJesrpo Freire, sentat·-se-hã§l todos; e a Commt>ndadt>ir~ 
eleita com as suas assisten&es es1tat·ão ju·nto d·a Grade, .. da pa1·1e do Evan
gelho, em hum. J:?anco deceFJtemente coberto·, e eom alcatiFa . .f.slútut .. 
da Encarn. L,iv. , IL .. , Capr. IJ[, no ph.nc. e §• L 1 · . • 

fl. Depois de se ler o Alvará' ajoelhar·á 'a Com.rn-eodacleira eleita jun_. 
to da Grade; e .te.l)dQ dii;in,te de si em huma ba:n<íui'eha o1Li·vr·o dos Evan
gelhos aberto, e sobre ell~ huma Cruz, fará · a.protlssãd da Fe, c<:)IJ[brm e 
o B.rev e do Santo Padre Pio I V., e postas as mãos sobre o Liv.ro presta-
rá o Juramento, que vem no fim da rnesrw1a Jí>rôffissão.· . 

III. Ot>pois c;lis.to levantar se-bfio todos, ficaf!do só a Commeildadeira 
de joelhos com as ~~ãost juntas -ao peito? ,e o I?r~.o~t~Mór? Otl qoeru sw.as 
vf'zes -fizer, enl 1 -p~, e C(\)lll a Caheça . descofuerla eÜI'~ a Ora~·ão ce~n pet Nl

tP: Dita a Oração 1 o me&.rno.Pri@r-.Mór tol'liia·uá o• :Livro da, Regra , e os 
Estatutos, e os entr<;>gal'á: á Commemdacl'eir-a; e betn a·sslm as chaves das 
portas da lgn~ja, e do Mosteiro, e o Sello grande,- e clepoi1s disto dhá a 
Oração costumad_a. Levantar-se..:liJa então' a <Commen,cJa,deira, e feita re
verencia ao Prior, irá ~en•tar-se jt!ll:Jto á Geade Q'a parte · cla Epístola, on
de para este fim dever"c:f. eslar prPpamda burnà •Cadre-it a ··de veludo carme
·zim sobre buma a_lcatifa 1 e cc!Híl sua almofada. aos pés . . Estat. citado , ê 
Liv. li ,, Cap. ·III., ~· 11:, e III. - · · : , . 
. IV. lr<í. depois a Communidade toda prestart-llbe obf'diencia ; e em 
.qna~to a Vigaria, e mais Freiras professas, e ·M0~·a:S du ·, Ctl·ro lhe heijão 
a mão, 1.o<~a l·-se - ha o Orgão. Acabado este act(!),· s~ reco-lhe'h'lo t,eHlas ao 
Capitulo, cantando o Te Deum Ldudamu·s; no fim õl.o ~ual dirá a Viga
tia a Oração compete o te; e .depiDis irão. toclas_ aedmpalllh:.t.r a Cumrl1enda
cleira, até o seu aposento. 

v. No m~smo dia. de tarde' ,ou no sf'gdjmte' e nas hbl':ÍS' ·que berra 
lhe parecer, Iri a mesma Commendadeira tori1ar posse de todo o Mostei• 
ro, Cap•'llas, e Officinas; e de tudo se fará hum lnstrdmenlcj aulhenti
co, que se g uardará ~o Cartorio. Estat. Cit. Liv. II., Cap. IIL, §.final• 

VI. Dentro de qutn:ze dias primeiros seguintes, depois da posse, man"' 
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dará a Commenqadeira fazer Inv~n1adó J~ t~~os .os mJ_vei.s do Móst~iro ~ 
e tambem de todos os Papeis, e Til ulos do seu Cartono ; r~gulaudo-se 

·.neste novo Inventario pelo que tiver fic 'adtl da. sua Antecessora;. e man
'dando; qúe nelle se fação todas as dedaraçB>es , altera~ões, e emendas' 
que parecerem rieces~arias, supposto o estado àctual do Móstei.ro: E . es
te Jnventarío se fará :ga presença da Vigaria., e d<;> Prio~ do Mosterro; 
que assigoarão com a Comm~ndadeira; à qual in andara que deste Inven
tario geral. se extrahão por ~ópia outres Inventarias particulares do qoé 
pertencer a cada h uma das Officiilas; para ·pot elles haveretn de ser, en ... 
tregues as Officiaes. respecti~as de tuda o que teca-f á 'sua Repartição~ 
Defin .. LXV., §. LIL . . ., . . . . . . . : . . 

VII. E por quan~o o· Priot-Mór de. Palmella he Prelado ne Espiritual 
de todas as pessoas da Ordein: e a elle como tál estão sujeitas a's Reli
giosas deste Mosteiro, a ell~ he que deverá sempre recorrf>r-se em tudo 
o que respeitar. ao foro da Consciencia ; cotno ~dministração de Sacra
mentos, absolvição de censuras 1 cas9s resei"Vados, e quaesqu~r oulras 
coisas àe similhante natureza. De".erá pois ~ Commehdadei ra; Jogtl que 
t.omar posse do seu .Lugar; pedir-lhe, que lhe dê por- escripto _todas as 
faculd~des, que julgar co.n~eiliente; e todas as que por eHe JLe foreui 
concedidas as publicará em Capilulo, para que as Religiosas, tendo dis· 
to noti'cia, possão livrar-se de qualquer ~scrupulo. Estat~ cit. Liv. 11. ; 
Gap. I. Reg. do Mestre D. Jorge. §. XXIV; 

é Á i? í ± ti 'L ó 
I J. 1 

III: 

Do Vestido ; e Habita da Commendadeira ' e do seu lugar rio Coro; 

Í. Sendo a dommendadeira; como na v·erclade be ' h\lma Rf'ligiosài 
professà 5 cumpre; que até no .seu ~rag~ resplandeçá aque!la mpderaÇão, 
gravidade, e modestia, que deveLn ser inst>parilvt:i s do seu E1:tatlo, e 
l>rofissão. E pór esta rázã.o; quando for ao Coro, ou àssiétír à _quaesquer 
outros ·áctos de Communidade; e sem.pre que.ápparecer em público ~ usà.: 
r!i df vestidos negro.s ~ Interiormente trará o Bentinho brancô corri a Cruz: 
da Ordem; e ~xterioi:mente u.satá da rn~sma Cruz de oiro no meio do 
peito; por sér Dígnidaâe da Oruem; e deverá esta Cruz ser a)gúrna coi_. 
SFi maior que a das outras Freiras. o Mànto de que -usar serã fechado por 
diante i e ao. meio .. do ,rei to, pela mesma .razão de ser . Dignidade da O r._. 
clem; terá _huma Oruz de se.d'a enê:ü~ada' Ç>rla~a dé oitq, E~tat; éit.;. 
Li v, I I.., Ca.p . VL ,no pri!lcip~ , Estat. de Sani-Ia_qo ~ Difin. 1(11 L 

. 11.- Nos Ve~tidos pbderá .,usar de Cauda; e qu.ando E:int.rar. no Coro ate 
c.hegar á sqa Cadeir;1, .nas Procissões ; é. nos mais actos de Corinnunida
de, Ievar-!he-ha a do I,Vlantq h\ui1a criada stlâ: O qb.e to~a:<'ia .não pra
ticará no di~ de Seit.a feira de Pa'i.xão; e in que .o deverá l~var solto ; qúan
(lo for á Adoração da Çru'z; nem tá~bein na Quintl!Jeira Santa; ~n1 que 
he obrigada a fazer o Lava-péS' eil~ Capítul9 com Manto, porqtjfi uest~ 
a~ção p deverá trazer prezp,, e tom·a:d,o. Estat ,da E,ncarn. Lív; iL 7 
Cap. VI. ReqiY(len~o dº" Mestre, D. Jofqé, §. XLVI.~ . , , , 

~II. O 'l·l!gar da .Cornméndadeira po Coro será na Ca,de~rá do irieio; 
?- . ~ua~ po_r ~isti'ncçà? deveJá ser m~{s .ampla' e corn rna_is . hum degráo: 
Pode~<l: tatnbem sentar-sé juntó ô~ . Grade pára ouvtt o .serm.ã_o; e qila'? ~ 
Ço ma1.s. lhe. par~cer: Pa·ra este fim deverc;t sempre estar alh ptepa:rada! 
h uma Ca·aeaa: de veludo carmeúm, o·u roxo,, c_on:forme os tempos~ sdbrê 

. .JN 2 



]00 1793 

hum a alcatifa; e com sua almofada aos pés. Estat. cit. Liv. li., Cap. 
I X . 

C A P I T V i O tV. 

Da Jurisdicsáo da Co,mmendade~'ra. 

I. A Commendadeira, que por Nós, e pelos Senhores Gr. Mest res ; 
e· Govern adores N ossos Successotes for nomeada, fica Jogo com perpétua 
J urisdicção, Admini straç ~o , e Governo : Não poderá com tudo entrar 
no Pxercicio destes direi tos , antes de ter tomado posse do Lugar , e o 
Habito da Ordem. Estat. cit. Liv. 11. , Cap. J7. no prina. Estat. do 
Jt-l estre D. Jorge no .Temporal, §. J. 

JI. A.' Commendadeira pertence todo o governo interior do Mostei ro, 
e o promover com a maior vigilancia, zélo, f! a'ctivldade à inteira obst>r
vancia da Reg ra , e dos Estatutos da Ordem no que forem applicaveis 
ás Religiosas delle: Não poderá porém a mesma Oommendadeira disp~n
sar em ~dguma das suas disposições , nem ainda nas deste Regimento, 
ou de quae sqoee outros, que pará o diant~ se fizerem : Nem mesmo Jhe 
será permiLtido interpL·etar, modificar, ou ampliar qualquer determina
ç-ão das referidas Leis, f10L' serem feiltts por Authoridade Apostolica, e 
r eservada privativamente a Nós , e àos Or. Mestres Nossos ~uceessore9 
esta Faculdade ; e bem assim a de as emendar, revogar, e fazer de no
v~,_ se bem Nos parecer. Estat. da Encarn. Liv. li., Cap. V. no pn-n-' 
Clp iO. 

IU . Terá pois a Commend.:1deira toda a authorirlade necessaria para 
poder cas ti ga r as suas subditas pefas faltas , e eulpas , que com mel te
rem, proporcionando sempre a severidade do castigo á gravid ade do de
Ite ro: Qua ndo poré m as fallas forem leves, e occtl'ltas, bastará a admo"' 
es tação , on re prehcnsão em particular: Sendo mais graves, oo públicas, 
terá ~\ in d a l'1 ga r es la mesma demonstraçãd , trtas em Capitulo ; e neste 
caso a s ubdi t a que for reprche-nclida se le-van tará , e ouvi vá a reprehen .. 
são em pé , e com toda a humildade. D~n. LXV. §. X XXIV, ' 

I V . As faltas de obediencia, propriamente taes , não devem nunca. 
re putar-se cu.lpas le ves. S uceedendo pois, que algum-à das s,ubdita~ ~a 
Com mendadetra lhes desobedeça; deve1·á logo ser reprehendida pol' Ella 
em Capitulo ; e poderá t a- ni be rn privalla ela liberdade de ir á Grade pelo 
tem po, que bem lhe pét recer; e até prohibir-lhe o sahir do seu' aposento, 
excepto p-ara_ ir a~ Coro: O que tudo hàverá lúgar sempre que as culpas 
forem de tal gravidade 1 que peção huma demónstra~ão mais sevéra. E 
não bas ta ndo ainda (o que não he de espel'~r) aqu e1les castigos, a Com
m endadei r a convocará a Communidade, e com os vo'tos della lhos pode
tá ngg-rav ar ; procedendo até a reclusão no carcere do Mosteiro, se as
sim parecer conve nie nte. Mas quando <.lestes ultimas procedimentos não 
res ulto_!> ef:ft> iW, que deve esperar-se, Nos dará c onta immedialamente, 
e procederá na fó rrna, que por Nós lhe for ordenada._ D~fin. cit. 

V. Se mpre fJIIe hou·ver 11ecessidade de se tratarem negacios relativos 
ao gove rno do Moste iro, corno prover os Officios da Casa , nom-ear Pro
c u·aclores , lan çar Ha bitos , fazé r Profissões , t:! outros similhantes , a. 
('ommendad eira fará. C apitnlo ; como he costume , e obrigação do seu 
L ug-at·. De:fin. cit. §; XXXllf .: 

V I. Deven do a Pre lada deste Mosteiro zelar sobre tudo a conserva-· 
ção do r espeHo, e deeó-ro delle, á mesma P.celada- pertencerá privativa-
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n1ente o dar licen§a ás Freit·as, e Moças dó Coro para irem faltar á Gra.i 
de ; é sem preceder esta licença ; nenhuma o poderá fazer com pessoa 
alguma sem excepção. Defin. cit. §. XXVII. Regimento do Mestre D. 
Jorge JW Temporal, §. XXIV~ . . · . 

VII. E a Commendadeirà; de modo ordinario, só lhes concederá si
Iililhantes licenças para fallarém com seus Páis; Tios, Irmãd"s; e Cunha. 
dos. Quando pórém occorrão circumstancias , e motivos 1:1rgentes pa~" 

- que hajão de extender-se estas licenças a algumas outras pessoas; a Com
mendadeira o poderá fazer ~ procedendd todavia nesta materia sempre 
Com a maior circumspec~ão ; . e prudencia; pelo muito; que nisto inte· 
réssa o decóro da Casa, de que lhe está confiado o governo. 

VIII. As licenças para _entrarem, e pernoitarem i:lo Mosteiro as pes
soas de fóra, que a elle vierem visitar as Religiosas, Moças do Coro, ou 
Seculares recolhidas , tai?Jbem pertencem privativamente á, Commenda.
tleira; que as poderá conceder 1 nã~ só a Paren,tes, mas a outras quaesc 
quer pessoas' que entender que as merecem; no que sempre pr.ocederá 
com mogeraç'ão; e prq.den.cia, IJeji:n:. cit. §.XXXV. Regimento doMes ... 
tre D. Jorge no Temporal , ~; XIV. . , 

IX. He ~ambem da Jurisdicção deste Lugar o eleger , e nomear a 
Vigaria, e Porleirás do Mosteiro; d Pridr; e os Capellães que servem na 
Igreja. E outtosim lhe pertence tambem o acceilar, e despedir, quandd 
bem lhe parecer, os criados, é criadas da Communidada. Dejin; ât. §. 
XLIII. Regimento do Mestre D. Jorge no Temporal, §. XLVIII. 

X. A mesma Commendadeira sempre que! entender que ha nr cessi..: 
dade de alguma providencia exttaotdinaria, nos dará conta imtnE>diata
tnente pela Secretaria:, de Estáclo da Reparlição, apontando a flUE' lhe pa.: 
tecer mais pt·opda' e dándo as 'l'azões de assim ÇJ jnlgár; para á vis·ta dà · 
sua Represerrta-ção' e Parecer, Resol:vermos o que mais cumprir. Aviso 
de .8 de Outubro de 1791. 

XI. E porque sendo muito recommendado em muitos lugares dt>ste 
Regimento, que assim a. Commend~deira, como as de mais R e: l!gios.as ~ 
âe quem for confiado (!) gcn•erno da Communi<daâe procedão coin o maio~ 
zelo, e actividade no eiercicio das suás respectivas jurisdicções; he igu ... 
ãlmente da Nossa Intenção , q-ue no ·case cle appressão; ou grav'-àme fi .. 
que sa·lvd ás Religiosas, e mais -Pessoas do Mosteiro, o direito, e úwul~' 
tlade do Re~urso: Ordenamos_, que pará conservação da pai, é sbc~Ô'go 
da Com_m_umdctde, e dos direitos q"ue competem a tódos, e a cadá hum 
d.os IndifJduos., que -~ c~mpõem, se e>l:isérve o seguinte : Dos exc-t?:kiso~, 
·e gravames feitos pelas Officiaes Suba! ternas recorrer-se-ha a Viga ria nd 
que couhe·r nos limites dá suá Jurisdicção ;. ~ eiD ~udo o mais .á Cominen• 

· da:~leira immédiatamente: Da Vigaria haverá recurso para a Con1il1~nda .. ' 
·âeua : E desta _pa-ra: ' Nós, ou immediataménte pelà Secretaria de E sta
do' ou pe'la Meza das' Ordens : A ·qual' t:lepois qe ouvir J)Ol' eseti pto a 

-Commendadeir~, ~os consultará o que parecer; pa'ra que sendo-nos tu.; 
do pl'esente HaJamó'~ .de ~esolver o q.ue ·mai's Nos parecer: Aviso cítái1oJ 

. . 
v. .1 

! . { 'i .. 

De comb se 7~àVe1·d a CórMnenâçdeirá ;;o Go~eritd, ( 
. ' 

I. . se·n~o' a ·primeira ~íbri.gação .(la Prelada' o óhser~àr ,' e fazPr qu; às' 
suas sabd1~as observem mv10lavelmente a RegTa , que· piofessá·rão·;· é. ô& 
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Regimentos, e Estatutos , a cuja observancia t>stão tambem obrigadas; 
co11vém que a mesma Commendadeira seja muito instruída em todas es .. 
tas Lt>is, e dellas tenha · hum pleno conhPcimPoto. Acontecendo porém 
ofi'erPcer-se-Jhe alguma dúvida sobre a ob:servancia da HPgra, COllSUllau\ 
o Prior-.Mót· de P~;~lmeJJa , por ser aquelle Convento Cabeça da Ordt'm, 
e oude a nwsma RPgra está em maior vigc·•r. Mas quando a dthiJá, qud 
occorrer, versal· sob r«:> a intelli-gPncia . dos Estatutos, en t<'io de,·pféi, a ('<-tn"" 
menJadt-ira recorrer :i Meza das Ordens , a qual Nos comultar.á; para 
que em vista da mesma Con<>ulta hajamos Nós de Hes<..]vPt' o qut> b,...tfi 
Nos par<>cer: pois que só a Nós, e a Nossos SuccPssort>s cumpl'le pri va
tivamente a interpretação dos mesmos Estatutos. Estai. da b'11carn. Liv. 
li, Cap. VII. . 

I L A mesma Commendadeira vigiará com especial cuidado sohrP a 
Policia Claustral, Clausura, e cumprimento d.ns obrigações das Fr ... iras, 
Muças do Coro, e das Officiaes do Mosteiro: Para tlste fir11 pode~,·á ir ao 
mesmo Mosteiro todas as vezes qwe bem lhe .parecer, e nas horas, f' oc-' 
casiões em que menos possa ser esperada , se entender, fJU~" assim c .. n
vém: E no modo de tratar as suas subditas se haverá sempre cflm aquPI· 
la civilidade, amor, e caridade,. que he de esperar de hum a Pt·elada de 
tão d~stinctas qualidad<>s, e qqe sem di.mint!lir a stla Au.thoridade, e Hes ... 
peito possa conciliar-lhe a estimação, e (3bediencia <,la.s mesmas ·subdl{as. 
Estat. cit. Liv. li, Cap. VIII. . 

I 11. Quando ;;tlguma H.eligiosa, OlJ Moça do Coro 1he for pPdir licen
ça, não consentirá que esteja ele joel:bos; e succeclerJ(Io 1 que per ruai , r 
civilidade, e r«:>speito, alguma assim o pratique, rnandalla:-ha ll.gr> kvan· 
tar. Quando porém eslas lil~t'OC(aS lhe furem pe(lidas em Cé!pitulo , ontle 
as Religiosas estão . sentadas p~'>ln ordem da sua ,pt·PfPrencia , ~astará, 
que aq _u<>lla que a pedir, se levante no seu mesmo Jugar. l:!:stat. cit. Liu. 
li., Cap. XI., §. L 

IV. No cuidado das doP!lfes eleverá ~er exf'rnr1ari.ssima; e para que 
nfio aconteça; que se llws falte; ou deixe de acodir prompt ameutf> C111TI 

toJos os soecorros necessarius do c01·po, e cl!J esp~rito, a Cum tnf'ndadei
ra as visitará pessoalmente, e a miuJo ~ gunrido lenha emharaçu para as
sim o fazer_, rnandalas-ba .visit~ ·.pela. Viga ria, _reconHn.:>nd~ndo-lhe mui-
to, que oiJide, com a mator v1gtlancta; em t.udu o que respt-'itar ao tra
tamento das mesmas doentes; e a informe muito miudamente do Sf>U es7 
tado. E quand? alguma doente deseje ouvir em .Jnn'la, ou <]ne lhe a Rsis
ta aJ.gum Med1co, que não seja do Partido do Mosteiro , a Cummenda
deira lhe dará licença para que o manJe chamar, pagando-lhe <:1 sua cus
ta a mesma doente. Estat. cit. no mesmo Liv. ; e Cop; .Difzn. LXV. §. 
XXXVI. 
, V. Querendo alguma doente confessar-se a Confessor de ió1·a, a ('óm ... 

mendadt=>lra lho peçmi_ltirá; Sendo esia huma das lj'ac,uiJades, que .ciL·ve
rá supplicar ao Prior-Mór, logo que tomar posse, para este,. e ou lros si-

. milhantf>s casos: Porém .a absolvição, e Jubileo para a hora da morte, 
lhe ser :i sempre conferida pe1o Priol· do Mosteiro, Freire da Ordem ; e 
na falta deste pelo CapeJlão Sachristão, tambern Freire. Estat. cit . Liv. 
11. , Cap~ XI. §. I. 1 . • . . 

VI. H e tam bem da obrigação do seu Lugar fazer a função do LnV':.i
pés na Quinta ft>ira Santa; para o .que irá sempre D!l'luel.lé di~ a Capi
tulo: E em todas as solemnidades, em q11t> o Prio1·-'Vhr de Palmella he 
obrigado a. çari tu) ar 1 o será ta,t.nb~m a · Coml~~n,Jadeira. Reg intento do 
Mestre .D. Jorge . 
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C A P I .T U L O VI. 
Da Sepultura; 'e Enterro da Commendaaeirá. 

· I. Sepultar-se-ha a Commendàdeirà ná Capellà Mór da Igreja 'do lVIos.:. 
teiro, e no Carneiro que para isso está destinado; e o seu enterro se fa
rá com a maior decencia, e com a pompa correspond·ente á qualidade dà 
·sua Pessoa., e á , Dig·nidade do seu Emprego. 

II. Na mesma Campa, que cubrir a Sepultura, s'e gravará hum Le
treiro, em que se declare o seu Nome; o ct·ia do -seu fallecimento, e os 

- L armos que governou ; é no Livro d_a Matripula junto do Titulo da suá 
profissilo se porá Verba; em que se declare o · dia, rnez, e armo, em que 
(oi eleita; e em que falleceo. Estat. da Encarn. Liv. li., Cap. XIV~ 

· L 1 v. R o n. 
C A P I ·T U L O i. . 

Da Viga_riá. 

· i. A VigáTÍá do Mostéiro he' á ,Prelàda irii-ni~diata á C~miri ·endadeini; 
E por quanto este cargó he tambem de Slumma unportanc1a, e (rabalho, 
deverá ser sempre eleita para servillo hlima Religios-a de grande cbnfian• 
ça, e exemplo, e das mais antigas do Mosteiro; inas d.e tàl jdade, que 
possa: seguir continuadamenle o Core, e os ma-is a c tos ·de Communiâade. 
A sua eleiçàcr pertendéfá privativamente â_ Comniendacleira ; a qual as..; 
sim que a eleger, a fará pllblicar em Cap-itulo-, par~ corno tal ser -reco
nhecida, e óbedecipa na Communidade. 1Jtjin. LXV.; §.XLIX. 

li._ O seu Officio consiste principalmente eir1 ajudar a Cotriinetidadeic 
ra, e supprir as suas fàltas , sempre que ella estiver légitiinainente im
pedida pam satisfazer as obrigações do seu Cargo; não deverá com tudo 
apartar-se em cousa alguma das Ordens 5 ·que r~teber da mesma Com
rnendadeira. Estat. da Encarn. Liv~ IL, Cap. J{VI. 

III. A mesma Vigaria capitulará em todas as solernnidades, em que 
b Superior de Palme!Ja o deva fazer; e nà ausencia da Cointnendadeira, 
presi~irá sempre .qo Coro, e em todós bs rnais aCtos de Corumbilidade; e
o seu lugar ; em todos elles , será ó irrimediato á Commendaêleira, e á 
sua direita. Ainda estando a Cortmiendadeira presente nos referidos actos, 
pertencerá sempre ao Officio da Vigaria o observar o modo ; 'porque ca: 
da humá das subditas cumpre as Ordens, de que à Coinmeildadeira par
ticularmente lhe tiver recommendado a obsérvancia~ Estat. dt; Liv; IL; 
Cap. XVII. , §. V. . . . 

. IV. Visitará com rlmitá f~equericia á Portaria, li! Casas das Grades~ 
pat·a -\>êr , ti observar se à~ Ordens ~à Com!I.Jendade'ir~ 'sã0 âlli pontual .. 
incnte executàdas: Achando, que ha nisto algumá falta, 'ou relaxaÇão, 
applicandó priri1eiro todos os ineios que lhe ·parecerem propordbnados pa.: 
ra a eme11da-, e não se seguindo esta, dàtá _logo conta ~ · Colnmendadeic 
Ta , para que ella eccorra com a:s providencias ; . que julgar necessarias, 
He tambem. da ?brigação da Vigaria i quan~o algutná doente se quizer 
confessar, ir acompánhar o Confessor até o aposento <la doente, e espe~ 
rar que elle saia pa·ra o acdmpanhar até á Portaria. Estat. cit. no mesmo ... 

I 
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Li11. , e Cap. ,) §. III. Reqim. do Me·slre D. _. Jorge no Temporal, §; 
XXX. Defin. LXV., §. XIV~ , _ 

V. Quando a Comrnendadeira sahir f6ra, ficará a Vigaria com ames
ma Jurisdicção~ n'las não p.oderá dar licença a pPssoa alguma para sahir 
do Mosteiro. E em tudo o que réspeit::ar ao governo delt~ s~ n<ío apat'ta
rá <las Ord«;>ns, nem e.x.éederá as faculda'des; que tiver r~cesido da Com.
IDf'ndadeira : .E pelo qu.e toca ás. despezas; :nào terá a Vigaria authuri
dade para exceder as ordinarias , estando a Commendadeira aust>n Íf'; e 
no caso de assim o não o,bservar, , jncorrerá na pena de as 'pagar eDl do-
bt·o. Estát .. ci't. Liv. II., Oap. XV!L, §. VL . , 

.. V L Vagand'O a Dignidade de Con)mendadeira recabe o Governo do 
Mosteiro na Vigaria, e as Officiaes continuarão em seus Officios; e sPm 
Ordem Nossa não se procederá a nova eleição, posto que chPgue o tem· 
po, em que 9e modo ordinario se devêra fazer. Estat~ cü. no 1nesmo Liv. ,, 
e Cap. , §. VII. ~ . . 

. VIL Em quanto durar a vacatura, não poderá a Vi gari a, nem outt·a. 
alguma Freira, ou Moça do Coro, s~hir fóra do Mosteiro. E a Vigariá 
fará observar inalteravelmente os estillos da Cas<\, e as Orden:s, e pro
videncias estabeleddas pela Commendadeira. d~funta ; e nào a ceei I ará, 
nem proporá Petição alguma para os LÚgares de Freiras , ou M.11ças do 
C oro ; sem expressa Licenç.a Nossa. Estat. át. L~v. 11., Cup. XVII.' 
§ •. final. 

V lll. Não poderá tambem a Vigari~ fazer despeza alguma além .das 
()r~linarias, nem mandar começar obras sem Licença NossQ 1 it titzPntlo o. 
tentrario, não se lhe levarão em conta taes despezas. Estat . cit. no nies-
mo luga1·. · . 

IX; ~uccedendo _€>ccorrer algum negocio da natorf'za daquelles , 'ern 
que .a Corilmendadeira . d~veri~ recorrer immediatamentf' a. Nós na con• 
formidáde do Capitulo IV. §. X . , a Vigaria rec9rn•rá ' á MPza das Or
dens, e lhe dará conta, para que pelo seu Expediên le se dem as provi..o 
dencias necessarias , ou t:esolvendo , ou .cqnsullando-nos , s~ depender 
ela Nossa ,immediata Resolução. Estat. eit, Liv. lL, Cap. XVJL, §. ul.O: 
li11W no .fim. , 

ê À p Í T tJ L ó li. 

Das Porteiras. 

, I. Haverá no Mosteiro duas forteiras. , é rertenc~rá a ~iia eíeiç~o ~ 
Commeodadeira pri,vativamente. O !?eU O.fficiq he de summa importan cia 1 
~ c~nsideração, p~lo muito q,ue deJie dep.end~ a conservação , e guarda 
da Qecencia, ~ . Decór'o dé;l Casa, Elegerá pois a Coromemlaç]eira pata o 

/ sNvirem duas , R!3ligiosas das. mais an.tigas da S~é;l maior confian la, e da 
maior authoridade, e respeito, que houver ria Commuuidade, e dP sau
de robusta ; e logo ·.que forem eleitas as declarar.á e~ Capitoló. E para 
que . melhor ,: e mais commodamente po~são CUJVprir ~S Sll~S ohrigaçõeS 
serv)rã9 alternil.tivament,e . ~s. semaQas .. Regim. do Senhor D. I-Ienrique, 
§. J(VJI1. Defin. L;KV. §. XL!7:Il1. 

H. He ~a ~brigação d9 ~eu, Officio abrir ~s J?ortas do Mosteiro pellà 
manhã d'ep01s de Prima, fechaJlas pr:>las Ave Mari~s, e P.ntregar as cha
ves á Vígaria, que as conserVará Pm seu poder a:té o outro dia pelas mes·
mas .horas , e11;1 que deverá torn~r a entrPgar-lhás. De.fin. cit .. § .. XXY'. 
Regirri. do Mestre D. Jorge no Temporal, §. XXIX. 
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HI. Torlo'S MT dias' á hor~ clo j~htai', que ser~ d:o meio. dia pnra a hu.
nlll ·hora , fecharão as Portas d:o Mosteiro ; ~ conservar:..se·h~o fechadas 
~té se tocar o segundo sino para· Vesperas; e nos dias, em que hou· 
ve1· Missa. cantada,. ou V esperas mais solt>n)n~s ; terão cuidado c}e ns 
ft>ch::t-r an.te.s· de ' Tercia· ,- e não as tornarã.o a abrir sen~o depois de 
Vesrer:as. _Q.uaindo porém· ac.onleça., que naqut>llas rnesmas h@ras; em que. 
as Partas clt::vem estar fechadas ., haja h,uma neePssi(lade urgente de se
administrat· algum Sacramento', ou de vit• o Medico; ou Cirurgião vêr al• 
gurna doente, será da obrigação das ;porteiras ir promplarnenLe abril! as~" 
mas Jóra destes dois casos , nunca as abrirão a taes · horas , sem · On.lem 
expressa. da Prel.ada. . i : · . • · · 

- 1V.. o seu lugar será na Casa da rortarta em parte donde cotntnoda-
-mente possão vêr, e observar o que se passa na Porta; e na I{oda, qué 
·deve haver -na mesma Casa; e ahi terão hum a C<~deirà ~ que tlstêmÍ posta. 
·sobre ;bom eslradô, Não consentirão~ que pe-la Portar·ia entre h Jme~ ar
,gum, salvo os que forem absolutamente indispensaveis para servir o Mt,s.o 
teiro, ot:J cornduzü para elle tudoaquillo, ·..que pqr causa do sflu pPZO; não. 
possa ser Jev-acl~ <la Porta · pelas criadas do Mosteiro. E ãs mesmas; t)u~ 
e serv·i-re1n defJr·a não deverão entrar nelle, nem mesmo na Cas~ da Por'"' 
ta·ria, ·e só pe>la Roda poderão tallat com as · Pes·soas •de dentro, Pela tnes.• 
ma Roda se -passarãQ para dento11o todas as coisas; que dP fóta víert-m pa• 
r a as ReJigi0sas, 01:1 ·outt·as quasq!ler Pessoas do ConvPnto; e édli lllf'SUlO 

i-rão ·as ·criadas r€ceber o que pertencer a-suas Amas. E para lJUe as cria
das que servem na P·ortaria possão mais commodanwnte ser avisadas; ha• 
verá na mesma Portail>Íà hum sino ; com que se fação os diflerentr>s si-
gnaes, a qne carla ht:t:m:a deV(>rá acodir. Avis(:) de 8 de Out4bro de 119l •• 
Dejilh cit. §. XXX. Regimento do JJ[estre D. Jorge no Temporal, §. 
XXIII. .' . 

V. As Pessoas que trõuxetem alguma coisa para vender, .poderffo en
trar na Casa da Portaria pal'a que as .Religiosas 'mais commudamenle se 
prov~\o (lo que lhes for precisn: e as Porteiras terão cuidado, rm que nis
to se fll'ooeda cotn a maior ordem; é decencia que fiJr possivel t . e que à 
f'orta estf'jil sempre ft>chada de maneira, que as prssbas qúe estivereiU 
de fóra não possão vêr as ql!e se acharem na. Casa ,da Portaria. .. · 

VI. Não consentirão, que alguma Freira, ou Moça do _Cotq sedemo.;. 
re na Pm·taria não tendo necessidade para isso. Terãd cuidado em que 
se não demorem nas Grades depois de começàr o sino de Comple~a ; e 
VPndo q~e se de~orão as avisarão; d_e quG sãq_ horas de fechar a Gr;Ide. 

· Difín. c·tt. §. XXVI., e XXVII. Regirn. :do .IJtlestre D. Jorge no Tem ... 
porol, §.XXV. , . 

V li. As mulberés, que vie.rem ao Mosteiro; pata visita( às criadae 
oPIJe, 011 das pessoas que nelle vivetn , não poderão P.l)ssar da Casa dá 
l'orlaria; e ahi lhes virão fallar. Regimento eit. §. XXV lU. 

ti v íi o nt 

b Á P I T U L ' O i. 
Jjó modo porqu~ sé hão de fazer ~s ·EZeifá'es das O.ifici'aes do Mosteíto. 

I. Â .Éleição das OfficiaPs;: q~e hãQ de s~rvir· Qs Qfficios da- Casa; de .. 
v e ser fe1ta em Capilulo; é votándb ntilla todas lls Religiosà-s ptofessas pot 

o 

/ 
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vói~s se'cf~to:S · , r "e peJfa .,maneit•a ; e· fórmà· segúihte . .. Dtifin 'LXV .. ~ ··§. 
XLVIII: Estat. da .Encarn.r Liv , U:., 5Cap~ XV. · 

I L l)e tres .- em tres ano os no dia . de S. 'J'Oão, depois de V esperas irá. 
a (;om mendadeira ·a :capittilu; e estaFI'do alli junta~· todas as Religiosas; 
tomando cada ''hunra d lugar; que lhe cempetir; e h~vendo-se preparado 
no mesmo Ca•pi~ulo , c'om a decencia cGstumada·, a Cade.i.na ., ~m que a 
Commendad'eira se ha· de sentar·, •e ~~anca: sobré que de·ve éstar . o Li-· 
\"'ró dus ·Evangelhos ', e a ca"ixa em 9ue!rse hã0 ·1 de lan.ç&r secret~menre 0s 
votos; a mt>sma C.<!>tTIIíflendade}ra rfá,rá •signal á'smais .Religiosas para• que 
todas se ·sentem: e depois 'lhes fa1rá: huma ' breye falJa .. ,: ~xhortando-~s~ a• 
qu~ votem com tt;>cla a imparcialidade, e inteireza , . n'ãe haven!!lo respPi
t"d Sf'Oãp aO mereci ntlen to, el(ljllalirefade's neriêssarias· patra 'Ser-V ÍL' .os r f' feri
dos Oflicios, pelo mo~lo que mais cumpre ao serviço de. Deos, e bem dt:J 
mf'smo· Mosteiro. E_sl(J,t.,. e /Jtijin. cit. §.· Ih . 

III. E vindo ·cada hum a pela ot·d,eu:í da sua gmduação·, e alíl.tigriida~ 
de, chpg·arão j on lo do lugar: da Colnmendadejra, e postas as Í)'Jàos sob1·e 
o Livro dos Evangelhos, assim ' ojura'rãn. Prestado .que,sPja aju-ramento, 
o que todas farão e,m pé, di'r-se~ha Jogo o Hy-r.nno ·Veni creator Spz'ritus, 
que pl'incipiará a Cantora-MóF, e ·contínuarão todas as · mais Religiosas1 
de joelhos; e dito pelas dua~ mais modernas o Versb Emitte Spz'ritum ,, 
dirá a Corhmend'adeira . a Üral;ão· Déus qtâ ttJfrda; e assim ·o Verso, eo ... 
mo a Or:=~ção se dir~ ení pé. Estat. át. Liv. H., ·Cap. XV~, §. li. \ 

IV. Deverá depoi·s a Secretária distribuir por• todas as . Freüas huhs 
pequenos maços de bilhetes, todos db mesl'flO taman!ho, e feitio, em que 
estejão escriptos da s'ua mesma Iett·a os notües .de todas eiJas: e quando 
os entregar os lerá, e contaJ'á para· ·ql!le; se veJa, etue_ estão todos ; e ·.de 
ef-!.da hun1a a qúe· os for ent,.regando; irá logo rec.ebPndo aqu.elle; em flUe 
estiver t:scrip to o seu 

1
'nome ; . e irá lançando estes bilhetes em hum a urn.a ,. 

para que ahtt>S de principiàr-se ~ v'o1a:F.; se veja, ê éxamlríé se nella _es
tão todos ·os que devem estar; e havendo ,algmna equivocaç:io, ou enga.:i 
no, se possa logo desfazer. Feito isto, e entregue pela :me'sma• -8ecretiri~ 
hum dos rf'fe1·idos maços -de hilbeles á Commendadeira, sein nenhuma 
d·i tferen-ça dos que houver <tistribuido pelas ou~ras F't·eiras, pi'Oporú a Com~ 

. m<>ndadeir-a ·o Ofliçio' ; eni que se ha de vo(ar~ , e la'nçar.á o sei..1 votb na 
cai-xa'· 'ó'u' urrta, para . i~so destina~a '· tendo o cuidado de gobrat ptdmei· 
to o b1lhete, . de maneiJ'a que se não possa ver o norae; e· isto mesmo fa• 
Hio _as mais .Religiosas. ' Estat. cit. no mesnio lugar. . 

V. Depo1s ·de todas terem votado'~ lançârá a Secretária sobre ·a Ban-' 
ca todos os bil·hetes-, 'que e,stiverem na urna ,- ·e corri a · CorrhnendadPira 
regulará o escrutinio; conta.ndo os votos, e vendo, se a letra elos bilhetes, 
h e a mesma, ou ditferente; e at~hando-se'~~ q'ue• oo .escrl!ltinio não ha 'vi:
éio' ficará eleita a que tiVe!' ·a r~lutalidacle MOS votos. ,; No caso pO'l'_éni ' d~ 
s.erem iguaes ·em número. ; será a1· Commenclaclein obrig'áda :a ·declal·âr' 'a 
seu voto; e aquella, por quem a Commendadeira houver votado, es.sa SJe
rá a eleita , pois que o seu voto~ he ele qualidade, como 6ca dito. De 
qualquer modo - qu~ a eleiçit€> se faça-;- á .Secretária. pertence o publicaiJa, 
Esl. cit. no mesmo lu_gar. . . 

VI . A pparec€>ndo tn::lior núme1·o d~ vot.os:', do que for o das Vogaes, 
fica a eleição nu lia , e se procederá ~outra cmn as cautellas possi·veis; e 
suâe<ierido, que 0 segundo· esâu:tinio ioróe a sánir tcom o mesmo vicio, 
av e l'ig·nar-se-ha qual fosse a Religiosa, que maliciosamente para isso' con ... 
-corresse; e sabe'ndo-se' set·á privada __ \le voz ·aeliva; ~ -pass'iva; e não s~en .. 
'do .. pessivel descobri'r-se que~ fosse á que ,viciasse o e,sorutinio, ficará · a 

I 
' 
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e1eicão devoluta á Commendadeira. Estt;zt· cit. Liv. ü.; Cap·' XV.' §. nt 

v't L E por quanto t~as eleições se devera ~;etri'pre proceder nà fórma 7 
'que ticà estabelecido, todas aquellas; em que esta se não óbservar' se 
rt'putarào oullas, e de nenhurb effeito. E logó que pela 8ecretária forem 
puulicadas, cada huma das Olliciaes eleitas prestará juramento nas m ãos 
da Cummendadeira, de ~m servirem seus Ollicíos, 'e cun\prírerh as obri
gações porq·ue ; em razão delles , ficão respbnsaveis ~ Estat. ·át. De.fin ~ 
LXV., §. XLVIII. _ 1 _ 

. V 111. Nenhuma Freirà, que for eleita para alguin Officjd; se poderá 
E-scusar de o servir, sem ter para isso causa muito justa: e nesse caso 
pedirá licença á Connnendadt>ira para a )lropót em _Capitulo, e deJ)ois de 
a propor sahirá para tora-. A Cbmmendttdeira mandará volár em escruli
~io fechado, por favas br~ncas; e pretas sobre a lPg-itimidade da escusa, 
e ven·c_endo-.,;e pela pluralidade dos votos ser J'egitillia; proéeder-se-ha á 
nova eleittão para o mesmo Offieio; e succedendo não ser havida por le
gitim .-t; será a Eleita obrígada a servir o Officio, não obstante a causá 
que houver allegado para eseusar.J.se. Estát: .cit, no mesmo lugar. 

C A P I T U L -O if. 
D'a Meslra das N-oviças; 

Í. O Cargo da Mestra das Noviças he de summa conslderaÇã~, ê im::: 
p'ortancia ; e por isso cbnvên1 que para o servir sej~ sehl}-l :-e t>lei I~ .nu ma R e.: 
ligiosa de grande coofiànça; e exem pló, mui to i hstruída nos R1 tos , t> Ce
rcmonias da Ord~ni, e capai de ensinãr âs Novi_ças, e Moças tio Coro as 
suas obrigaçõf's. Estát~ 'Cit. Liv: li. , Cap:· XXI. no prinCipio: ' 
'- I L Terá grande c_uida,do em instruir í.is Noviças, e d_eCiarài·-Ihe~ co"! 
todü a exacção, e miudeza as obrigaçães á que ·fiéão siljeilas pela profis
s_ão: TraiJalbari, ·porque não faltem nunca àos .Exercicios da OraÇão pe.: 
la mànhà , e exame de consciencia, regulando-lhe para ~sso teinpb; quê 
bem lhe parecer; e às persuadirá _, á que se conf~sserri geralmente antes 
de tomar. o Ha_l:Htú. Es~: Jit. no .fint dó mes·rnd Cap. _ . ' 
. III. Pcirá toda à dilig~ncia em lhPs inspirar, e influir ii1aximas de vir
tude sólidà, e propria da sua P rofissão? e Estado; pr~curan _do ao mesmd 
passo, que em ~odas. a~ suas acçõe~ externaS resplande~ão ás' virtiides de 
qCJe devem ser Interwrmerite ornadas. , . 

~ IV ~ Hu'ma ~ez e.m ca9.a semana , parécendo-lne nécéssariq' nná ~~2 

:rntul.o; para emenda; e refdrtii<ição das faltas, em que as achar comp1:e· 
hendidas: e ahi lhes imporá pelas mesinas fallas as penitentias que . jul-_ 
gar mais .saudaveis; e conveni~htes; que de ôrdinário se limi.ta_rã~ . a ai~ 

. gnns actos, e exercicios de devoção; e piedade, prudentemenCe regula~ 
dos .. QiiantJo poréib as fáitas fure~ graves, declatallas~~a a. ~e~~ra n? 
9ap1tulo das Professa·s, para Iielle sereirl corregidas. Estat. czt: no #tes-
mo_ Eiv. , e Cap. ~ §. li - _, 

V. Pareceudo á Me~tra que alguma das NoviÇas ? oii Moças do Corô 
tem defeitos, de que não pó'de esperar-s~ emenda só pelas suas admdeF 
ia~~es ; e a~Hertencias ; dará pinte á Co,mmerid,adeita , que usar~ dê 
:tnews mais fbrtes , ê mais etlicazes párà .hãyer de tohsêg uir.:.se áq ~ellé 
~esmo fitri . Q-uan~o J)oré'm succedà' que àln?~ estes não ba~leiri' â mes.:! 
tna: c.~mmendadeira Nos dará con·ta Jmmediatamente , e. p_rocécletá íiiA 
ruane1ta) que por Nós lhe for ofdenado. Estahtto cit .. § ~ 111~ o 2 , 
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C A P- I T U L O IH. 

Da Cantora-Mór , 6. qa Sub-Cantora. 

_ r: Para e lugar de Cantara-Mor se eleg.ená ·aem.pre humà Fr.eiltta , ou 
Moça da Curo, das que tiverem melhor voz , maiol' sciencia de Canto
cbào. e Ce,·ernonias , assim Romanas, como da Ordem. Deftn. LXY. 1 
§ .. XLVIII. · Esta~. vit. Liv. li., Cap. XXH. · . 

li. Ao seu Offic1o pf;'rteuce, o gcwer,no de} Cqre , assim pelo que .res
pei la ~r Can toJ'ti a , como pelo que taoB! ás Ce11e me>nias li_l.U~ ne:He se de vem 
praticar : e oulrosim éui<lar.á em que alli não ÍQJte cousa alguma , das 
que fo.reriJ necessar i as para que gs Officios Diy.jnGs se fação com a ordem, 
e regularidade q.,ue co,nV.ém. Esta,f. cit. no rr:uts~~.Liv.., e Cop. Regim. 
do· Mestre- D. Jor_qe no Tempo.r.a(, ~. JÇKXlrV. . 

lU. Todos os Sabb.ados ltffi.urá huma J>auta na Per.ta de Coro , erq 
que se declarem as obrigaçõJ~s deUe > que na Semana seguinte pertence: 
rem a cada huma das Religiosas , e Moças do Coro. E quando a este 
respeito lhe occorra alguma dt1vida , consultalla-ha com o Prior do Mos-
teiro .. Estat. cit; no mesmo lUf!ar. _ · 

IV. Para reger o Coro, e fazer todas as mais obrigações da Cantora
Mór , nos seus impedimentos, se elege;á lambem huma Religiosa, ou 
Moça do Coro, que se chamará Sub-Cantora. Estat. cit. Liv. IJ., Cap. 
XXII. . . ( ' .· 

V. Succedéndo haver no Mostei'r.o algumà·. -Relig·ies<!J , eu Moça do 
Çoro , qup, por insigne em v o~, e e~ Súancia de Caqtechão, e Mus.ica, 
fosse acéeila_: esta será seropré a Cantora-Mér ; e terá. a obrigação de 
dat liçào ás Noviças, e Moças, d'Q. Coro na hora que para i-sso lhe for de~ 
tern1iúa lilra pe[a Cou1mendadeira. ~ efl_l ta,es Q~illeurnstancias m€a sendo · 
desnPcessaria a eleição de CantOJ;a-Mór , e faF-se-ha sómenle a de Sub-' 
Çaotora, para. ser:vir nos seus impedimentos qomo.fieatiite.~ D~fin.. LXJT. ~ 
§ .. X~X:VU~ · 

C A P l T U i. Ó lV• 

Da Organista. 

I. Convém qüe rlel Mosteiro haj_à hum~, Ort~an~iía · ~ e ~ue para este' 
fjm- se eleja buma Religiosa, ou 1\loç_a do Coro, qu~ seja capaz de acoin
panuar no Orgão as Missas , e. Officios de maiQr solemnida~e. E neste: 
Officio haverá lugar o mesmo que fica estabelecida no§. V. do Titolo an
t_acedente a respeito da. Cantora-Mór ; pelo 't.Ue- toca. ás. eirc.umsta.ncias 
em que vem a ser clesn.ecessaria, a ~ua eleição. D.eftn. c.z·~ •. 

11. Posto que a obrigação propria, e privativa do Officio da Organis
ta seja toGar o Orgão quando for necessario ; será tambem responsavel 
por tu.das aquellas, a que geralmente estão sujeitas todas as outras Re_. 
ljgiosas:, . QU M0çp.~ dq QQtO• dQ MQ~teito . .I).lffin. .. cü•.. , 

., 
' 
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CAPITULO V • 

. Da $aolvirs!JIJ,. 

I. Par~ ó OÓicio . de SaG•lt~ttist<l: dev~rá elteget•se llt:ufia-Religiesa da~ 
inais ·antigas , e qu(;} tenha a . iristruc~ào , e conliecimen~os necessarios 
para bem o servir. De.fin. LXV.; §. XLVlH. Estai. cit• Liv. li., Cap. 
XIX. · ~ . - ~· -
. . II. Terá cuidado e~ que os Sign.a~s para o Coro; e m~is Ôfficios Di
VInos se façàó sempL·e no tetitpx} deV>Ido ~ que ds orham·entos , praj.a ; e 
iuais alfaias, que se guardão na Sachristia, . estejão sempre a bom reea..: 
tà, e ·ào·ln a aceia.,; e decencía q11e conv~m ; e que assim ho Coro, co
wo nà Igreja b-ão fa lhe• oousa algum:a das qlile possào si:-r necessadas para 
a perfeição do Culto Divino ; e porque nãb he súfficiente o número dhs 
~lerigos tló MQsteiro para que ha Sema.nà San ta se 12elebtetq. bs Officios 
DivinO$ oom á &le-rnnidàde ,. e CerP'ln'ONÍàs; que orde não as l{ubrícás dQ 
Missal ; poderá eom approvàçã'G>- da. ComrneAdadeira convocar outros de 
fóra " aos <quaes: se .pa'gará pela Fabrica d<Y Mostei>ro. Ou_trositn cuidará 
~m que, as Pia-s. da, l'geeja -; ~ a que de ve ha-ver no ante-Coro ; eslf>Jãd' ,/ 
~mprre. p·rtllMÍ~as dfe, agoa-ben ta-. liJs:ta_t. de: ;no mesmo Liv. , -e Cap. .Re-
gtmento do Mestre. D. Jo.rge no . Temprgrat, §. XXXI L . 

III. Fará qllte o Saéhristãill> sej·a muitG CUÍ1dados6 no ·aceia; . e · Iimpez_à. 
~os AltÇlres, e da Ig~ejlél; e q•ae l!lét, Satth~tistia háj•a sem-pre hut'na Folhi~ 
ilha de Reza , para por ella se regulat·. <Y S!lcbFisLào a respeilô das co-res 
dos paramentos , com que deve ornar os Altal'!~s , ê a Igreja cadà · dia. 
E stat. ât. no mesmo luqar. _ , · 

IV. !erá todo o cui01à·do eÍi'l quE: nà'Sachris~iá-, e em lugár onde. pos
sa ser VISta de todoS OS que aJ1i ehtrarein , esteja selílpr_e ·pendente bu..; 
ma Pàuta., em .que: eslejã(!:) es.é·.riptos .cad:os os anniversarios 1 da Ordem, e 
Missas de 9brigaç~o; para que não possa haver falta, ou descuido êm _se 
dizerem. EstafJ .. cil. no mesmo lligar. · . . · 
. V.. C~.:üdoará co:~» partieúla111 \ligi.lanciá; erti' q~ue os btnàméntos, e W 
das· aS: alfa~as da: lg-rej.a. s'e cons:eneril: sempt•E! na Hl_a,ior çltecenci::i, e aceio? 
~ - muitq espec.ia.lmeo,te as rodpas , que servirem nos Aj;t&res. Para este 
fimfará vêr., e · e~amioar todas ris.vezes que bem lhe paretet (e ·que nãp 
poderão ser menos de duas cada anno) o .estado dos referidos Ornamen.:: 
tos ' roupas ' e mais alfaià$ da fgréja'; e segundo b que achar' âai·â 
promptarnente todas as pt·ovidencias ~ que lhe parecerem necess<nias. 
Tambem terá cdidado em qae na Saéhd.sriã haja:_sempre bom gt.iizamen. 
td. Estat. cit. no mesmo lu_qar. . . 

V[. · Não- llie será porérri permittfdo emprestar cous~ a'lg"t:irna da Sa ... 
christia para fóra do Mosteiro, sobpena de pfiviição do OfJ:ició; e .de voz 
~~ti V~l, e pas~iva por temp'o de hrtni étÚOO; OU por fuais, segundo a g·rd~ 
VJdade da culpa: Esta~ cit . . no f!tesfiio l-ugi:tr ~ - , · . . , 
. VIL E por quan'~o o Offiá(f) da Saclí·rist-à Ire .fntiito. láborioso, pois tem · 
de prover a: tl!l'd0' d qn~ fo.f n.eC'éssàrio pari! o Culto Divino , serviço dd 
Coro, e Sachr,istia ; noôrear-se-h'a bu:ma fias ~-riad-as ·do Mosteiro pata· ã 
Set·vit· ' e ajudar em tudo o que for elo seo Officio •. Esiat. cit. nd mesm~ 
lugar:. . 
· VIII. Todos os m'ó~eis,. e alfai-as· da Saebristiií tle-ttein es-tar inventa .. 
l'i a das , e pelo I nve'Jilt<llrfO ré~p~ctH•ó deve in• tocht's ser en tregue's A ~a c h ris· 
tã anLes de come-Ç?l"- â servir o .seu 0ffiO>Í0'. E desta entreg-a s-e ·ravrará 
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Termo, que a mesma,Sacbristã assigna1•á; ficando deste modo responsa~ 
vt>l por tudo o que assim re•ceber : é por este mesmo Inventario se Jhe 
tumará conta , uu se fará entrega no fim do tempo a quem Híe succeder 
no Oilicio : e tudo o que faltar, ou de que não der conta dentro do re
ft>rido tempo, pagará ao Mosteiro pela sua Fazenda. Defin. LXV., §. L. 
Estat. cit. Liv.' Il., Cap. XIX.? §. penultim@•. 

C A P I 'r U i. O Vi. 

Da Secretária. 
1 

l. Para Secretária eleger-se-ha sempre huma Freira ' que saiba es-
~rever bem, e qua tenha a capacidade , e inteJJigencia necessaria para 
bem servir este Emprego. • . 
_ 1I. Assistirá a todas as eleições, que se fizerem em Capitulo; e ahi 
fará tudo· o 'que ao seu Officio pertence , na fórma declarada no Capitu
lo I. deste mt>smo Livro. Estat. cit., Liv. III. , Cap. I. 

IH. Térá huma das chaves do Cartorio ·, e quando acabar de servir 
o Oilicio, dará conta de todas as Escripturas:, e Títulos ' · que no seu 
tempo houverem acrescido; e bem assim executará tudo quanto pelo Re
gimento da Fazenda lhe for determinado. Dejin. LXV. §. LI. 

IV. Al.ém disto servirá o Mosteiro em tudo aquillo, que for necessa
r.io pat·a o bom governo delle , e lhe for ordenado pela Commendadeira. 
Estat. cit. , Liu. li., Cap. XXIII. 

é A P I T U L O VIi: 

Das J.ltlordomas da Fazenda, e da Escriv~. 

I. Para os OrEcios de Mordomas da Repartição da Fazenda , e sua 
Escrivã," ~e escolherão sempre aquellas Religiosas , que furem mais ca
pazes de desempenhar as obrigações delles ; regulando-s~:> em tuclo peld 
que. se achar estabelecido no Regimento da Fazenda. De:fin. LXV., §• 
XLVIII. 

L i V R O IV; 

CAPITULO I. 

1Jo número das FTeiras ' e Moças do Com do Mosteird; 

I. Em quantopor Nos não for determinada outra cousa , regu]ar-se
ha o númerd da Freiras, q~;Je hão de admittir-se no Mosteiro, peJas Ren
das do mesmo Mosteiro : Para as Moças do Coro , tambem não haverá 
por ora número certo ;- e poderão ser acceiLas todas aquell as que possão 
ficar decentemente accomrnodadas dentro do Edificio do Convento. Re
gim ento do Mestre D. Jor_qe; § . . JT. 

f L A Nós, e aos Senhores Gr . Mestres, e Governadores Nossos Suc"
ce s 1res, pertt>nce pi-ivativ<~ mente a eleição , provimento , e nomeação 
da s pessoas a quem se ha de lançar o Habito; mas pela g1·an~IE' estima
ção em que t~mos à Commendadeira , e mais Religiosas do Mosteiro 1 
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Ur-derram~s· : ' "q~é t<"H:Ias as vezes ·; ~ti~ vagàr algünl lugar ~ e se :tratar -dG 
seu Pre,vimento ,r as P'ertendentes { que iSémpré dev.eràa ser- Pt>ss,)as 11~ 
l.ustres ·,· e nascidàs de• legitimo Nfatritnoa,ÍID•) ·recorrão á ·Cemmendadei ra; 
·a cqua}. depois cle;· às p1·ópôr em Capitulo· ; ê tomar s·ecr.etaürente os VCJtlls 
de· tódas as .Hieligiosas pl'Oféssas, Nos dírigirá 'i•mmediatamt-'nle i)f'!a s~
·erétat:ia de Estado a proposta con\19 ·s.elí ,Jmreceq declarando Juntamen
te ·o modo, ou 'occasião? porque vagou o lugár; ·a· f!ebessidacle que ha de 
pro~er-se; as qualidades das Pertendentes ; ·e o númerot de vmt<~s '; que 
cada huma teve da Communidadé; para que sendo-nos presente tudo o 
rPfPrid·o, hajamos de prover o lugar em quem bem Nos parecer, .De.fin. 
LXV. § .. XXXVII. Decr"eto, de 26 de ./ltJaio ile 1780• , . 

:- I li. E po1· qqanto supposta a veracida~e, ~ exactidão dPsias informa~ 
ç·ões, fiéão send0 1desoe'cessarias as prehaôilitações na qualidade' a que 
IJar :fó~ma dos Esta'tiltos das O _rdens . sã0 obrigadas todas as pPssoas , a 
quem he concedida a ·graça cl;e. tpmar o Habito eni -qtwlq-uer dellas: Ha-

, '\'el11os por 'bem declarar; que ::} .disposição dos sobredítos Estatutos a t'S~ 
te respeito .mais se não praCiqu~ .com· as P~ssoas, a quem Fizermos Mer• 
cê de algum dos refedlilus L~gates; e jsto m~smo deverá il;· express;unen· 
te declarado no Oeél'ftó de nomeação, qu.e se lhes pássar_, para cpm el.; 
le reguer'erPm pela Mf'ia <:las Ord~ns a Carta, e Alvará: comJp.ete.nte pa.;; 
ra se lhes lançar o Habito; e · profPssareni. . . 
· IV. Nos Lngares, que vagarem de Reljgiosas, poderão ser prov::idas 
as _ Moças do Coro pela' <)rdP.h'l d'l su.a' ántiguí(larle; ·e . n!l) ·caso de os ppr..; 
tt>nderem Pilas ; não poderão ·ser ~dli'Ji ·trtidas Pt>rt.endéntPs de fóra. E a 
Commendadeira, a ,quem para iste se 1.leverá ser.npre requt>i'êr ,_ propondo 

· a Pertendente em Capitulo , e t(o)lj)ando , se·cretaménte o.s votos de tod<ii 
as Religiosas ptofessas ~ Nfls dará conta immediàtartJente . .pela Secr~taria 
de Estado .na _fórma sobredita ; , pa~a .que , seoclo:..nt~s p1·e~ente a !Uesma 
conta, HaJamos de fazer Mettê do L!ig·at· áquella,, que houver sido pro•· 
posta; ou antes ma11dar qüe se nós proponhão inaís Pertendentes, ou se
Jão de 'dentro·, ;ou de fórà do Mos~eiro: e sendo de ~ódas t:'ela 11'iesma ma.e 
neira ihfornúdos , Faremos Graça ~o Provimento do Lugar áqut:>"lla _que. 
Entl:'ndet·.mos qúe mais <:> merece~ Reg"imentp do Mestre D. Jorge ne Tem.;. 
porryl, §. XJI.; e LI. . Defi:r.t. LXV. ;" §. XXXVII. . . 

V. : Por qriantd os Offici~s de: Canlórà, e Qrganista devem sei' proví
dos em Pessoas ; que tE~rihão · as q.ualidades necessarias pàra bem pode
tem cumprir as obtigações _delles; isto he, 8C<ienGia de Cantochão, e de 

....._ .lVtusi.ca' e boa voz; será necessario qüe se attendãodaml!>em. estas qua
lidades' quando se trata.r da accei.tação' e provimento das Pert~ndentPs 
aos .~ugares de Relí&·íosas, e Mo~~s · t~O - Coro ~o M.osteiro j pois qu~ , d~ 
algumas destas duas O~dens he ·que hao de ser t:1le1tas ·as que buuverem 
cle occupat os refe~iuos 0fficios J:?ifin. cü: rio ·mesmo .§ . 

. V I. Não poderá e.orrl tud~ a Co.in•rilendade'irà ~ em attenção ás sQbr.e.; 
..Jitàs circumstancias· da Voz, e da Sciendw, {Jrope~r- para os Lugures de 
Freiras, e Mdças do Col-o mais de duas; oti .tres Perti:iildehles; ~oi' ser 
este nfJ t11e ro basta h te fJár·li · h a ver ~o Mris•tei.r:d. qÀ1Jerri pjossa si?rtdr 0s te f e. 
tidos Officios ~ e qnandGí a Çorrimehdadeirá Jis· ptopozeit e i~ <Capitulo; . Lo· 
rhará os v0tos rle , tod1as as ·tteH.giosas -P~:bfessas ·~ e co til i o sf>u parecei' Nos 
dará conta iltn:tíediatament.e .; :e com informàção da sua t:Jilalid'ade ; que 
•Jílodetá mandar tirar ( :pelo Pd01; do M'oslleiro } para que· á -vista dê tudo 
Pbs~<írrios fazet-lfue·,lVJ.ertê ·do Lugar; · e airlifa ·disppnsiü· ila qualidade, se 
Nos _pateé~r' f]·Ue assim ' COllV~m. Defiri.: cit; no mesmo §· ' 

V H. Posto. que às Moças ~do Coto; falla:ndo ge1:almente, ·tenhão a cd.; 
~ -
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mo fica dito, o direito de Nos serem propostas para os Lrrgares de Reli
giu.,a~, com preferencia a outras quaesquer Pertendentes de fóra ; isto 
só hav~->rá lugar a respeito daqueilas , que tiverem todas as quaHdades, 
qu e por eslt' -Regimento se requ~rem nas mesmas Religiosas ; e as que 
nao sP ~c-h arem em taes eircumstanci-as, não poderão já mais ser propos
tas pat·a os referidos Lug_ares , · não havendo precedido licença NoE;sa • 
BPm entendido que, exceptuando a legitimidade, em todas as mais qua
lidddes .devem humas,. e outras ser iguaes. 

"\ 

C A P I T U L O li. 

I. No dia, em que qnalquer Noviça houver de tomar o Habito, de
ver;\ confessar-se, e comrnungar; e havendo precedido esta prPparal(ào; 
irá a Noviça acompanhada da sua Mestra•á casa do Capitulo, ond"" es"" 
tará a Communida<1e junta, para ahi mesmo entregar á CommendadPira 
o Alv,1rá. de Mercê do Lugar , que ella dará logo á Secretária para que 
o leia. Ot>pois de lido o Alvará , a Commendadeira lhe fará buma brPve 
prática soht·e as obrigações , a que v-ai sujeitar-se , e;xhortando-a junta
mt>nte .ao q.nnprimento dellas , e á observancia da Regra, e Estatutos. 
D~fin. LXV., § . .XXXIX. Regimento do Alestre D. Jorge no Tempo-
ral, §. LIH . . 

H. Do Capittuio irá a Communidade a9 Coto de cima, onde a Novi
ça junto 'ua Grade, e a par da · Commendadeira ouvirá a Missa do Espí
rito Santo. Acabada a Missa irá a Cornmunidade ao Coro de baixo ern 
Procissão com tochas accesas, cantando o Cantico Magnificat ; e a No
vic(a, que devedt já ir vestida de negro, levará h uma Serpentina de tres 
Jumes , · que a Sàcbrisiã terá cuidado de ter para isso prPparada, e que 
~ ov-iça receberá da Commendadeil'a. Defin. cit. no mesmo §. Reqim. 
do llf eslrc D. Jorge no Temporal , §. LIV. 

11 I. A mesma Commendadeira a levará pela mão até junto da Gra
CP. Ao pé da mesma Grade da banda da Igreja estará o Prior do lVIos
iciro, que lhe ha de lançar o Habito, com Capa de Asperges, sentado 
em huma Cadeira entre duas tóchas accesas. 

IV. Alli lhe entregará a Noviça o Alvará, que será segunda vez lido 
em voz alfa, e intelligivel pelo Capellào, que para este fim se deverá alli 
achar : Depois -d-isto -o P.rio,r lhe lançará oi Habito com as Ceremonias, 
que manda a Regra; benzerá o" manto, em o qual estará a Espada cdrn 
;JS duas jlOlllas Ua flor de liz nos lados recolhidas para dentro; e }ho lança
rá, e concertará na fórma, que he costume trazer~se. E a Noviça com 
ellc vestido beijará a mão á Commendadeira de joelhos, e logo se levan
tará para dar a pa~ á~ m_ai.s Religiosas , _e Moças do Coro. Estat. da Or-
dem, Cap. VI.' no prznctpzo. Defin. Clt. §. XXXIX. 

V. Por esta maneira começará o anno de Noviciado~ em que as No
viças servirão os. O~cios mais h~milde~ do Coro; . ~ em todo aquelle anno 
não podPrã.o ·.sahlr fora .do Mosteiro. Fmdo que SEl.Ja este tempo , ou ha
vendo Nós dispensado· em alguma parte delle, mandará a Commendadei
n tocar a Capitulo, e ahi mandará que todas as Freiras Professas votem 
por favas bra~cas , e pretas, pa~a que assim. o possão fazer com t~da a 
inteirt>za, e hberdade, que convem. Defin. ct.t. §. XL. 

VI. Jurvto do Lugar da' Commendadeir..a, sobre hum pequeno Bofête, 
estará h uma t!U'Aa , onde as Religiosas, pela ordem das suas antiguida
des, irão lançar os seus votos. Depoi$ disto, regulará a Commendadeira 
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o Ê·~crutinio com ·a Secretária ~ · a qual, suc~edendo qQ~ a No~íça fique 
.approvada , publica-rá _o Escrutínio , declarando a quah_dàde da mesmá 
appro.vacão : No caso porém de reprovação , não o pubheará a Secretá.:.· 
ria; netb 'tão pouco aNoviça secá logo expulsa doMosteiro; mas a Com-

. mendadeita nos dlará conta immediatarne.Qte pe~a Secret~ria ·de Estado, 
expondo as ·c·ausas, que sol..lbffr' ; '" ôú se -persuadir tér hav1do, para a re
J>rovação dà Noviça, depois do que , Proveremos no caso, como melhor 
Nos parecer. DefiJ1:. lJXV.; §. XXXVIII. · . 

VII. A'ates d'e tomareliJ;l o Habi to, pagarão a r1leia anil a ta correspon:.:. 
dente ao ren<timento da meia ração; que percebem em quanto dura o 
Noviciado e depois de professar deverão pagai' a outra metade pela ra.:. 
ção inteir~, ·que do dia da Profissão em diànte lh~s fica pertencendo; 
que aliás não p'Odem perceber, antes de pagar a meia annata correspon
dente ; e Quere'l'lH'lS , qtw estas meias annatas_ se appliguem para a Fa
b'rica do Mos-teiro, ·na fórma que; a respeito das que ha de pagar a Com
ll1endadeira, deixamos determinado no Li v. I. , Cap. I., §. X. deste R e• 
gimento. Alvará de -8 de .Abril de I 693. Estat. de Sant-Iago., Cap. XXV; 
Re,qim. do Mestr-e D. Jorge na Tempor-al; §. XXXVIII. 

. VfiJ. As B.eligiosàs na ·SUà entrada não serào' obrigadas a pagar coti .... 
sa algúma, além das Propinas $eguintes; a saber, á Commendadeíra seis 
rui! e quatrocentos; a cada huni.a das Religi?sas Professas tres mil e du"" 
zent.os; ao Prior dó M'Ost·eitG quàlto mil e 01 tocehtos; aos Capellães tres 
mil e duzentos; mil e seisceritos áo prÍtllreiro Sachristão, e oitocentos reis 
a:o segundo. E -Havemos, e Declaramos poL· abusivos todos os usos, cos
tumes, e observ-ao?ias que e~ .con t rario forem; pesto que sejão antigas;. 
e se reputassem ate agora 1-egltunas ~ e fundadas. Decreto de IB de Ahn'l 
d-e 179.1. . ' 

- IX. Ordena·mos outrbsim ; ·que re§ttÍngidas; e limitadas Iü\ sobnedi
ta fótma as despezas, que ate agora fazião as Religiosas na sua Entrada; 
figu-ern cessando absolutamente as da Proilssão; á qu_al Mandamos, que 
se proceda em tudo, e por tudo gratuilarnehle; o~ maneira que mais se 
conforma com o Espirito da Igreja , e qe suas Santas Lejs. E para que 
assim se execute, Ha,verrios pot derogadas todas as Definições, Ordens; 
Estatutos, e C?sturnes eiíi coht~ario, p.osto que tenhão sido approvad_os, 
e authorizados, e corno taês estivessem actualmente em observancia. De.;;; 
ereto út. 

c Á P i t b L o iíí. 

·na Pro.flss&o das Nóvl:ças·, e da mddd 'fo.rque se ha de procêder. n.esiê ai:iõ~' 

I. Publicada â. approvaçtío na · f6dnà dH~rmináda riO Capitulo antece .. 
tlente, dirá a Commendadeir'a em Capitulo llo mesmo dia destinado parâ · 
â Profissão', que a No.viÇ.a tem coinpletado o seu anno de Noviciaao, oú 
obtido de Nós dispensa, e qu·e tem votos para ser adü1ittida á Profissã:o:: 
l'ntrndará, que a Vigal'ia êoin a Mestra· dà:s NoviÇas vãd buscar a NoVi~ 
~a , . a quál Jogo em entrando no_ Capitulo se porá de jbelhos diante da 
Comrnendadeira ; e el,la a exhortará á observancià da Regra; e Estátíi..
to~ da: Or~em· ; depois ·disto sãhircío todas do Capitulo em ComirJunidade; 
e J'rão pava o Coro de, c·imà, onde a Noviça toi!Jara o seu lugar' ; e com 
a Coinmunidade ouvirá a Missa do Espírito ~a:hto ; e acàba'd'à eHa ; a~ 
'Religlo'sa'S, e- Moças do· Coro se éneaminharão pÍ'oce~sio.ilalmente ao Co .. 
rq debaixo eomCr1!lz adiante; e tothas · accesa~; c junto áGrade dome$• 

p 

• I 

·., 
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mo Coro da parte de dentro, estará em hum a pequena Banca hum Mis
sal, e sobre ~ue . hum Crucifi.xo. nq;_.;,.. LXV., §. XXXIX. I!.egim. 
sf,u iJtlesjre .{). Jorge no Temporal, §. XXXVL 

J f. Q ;1 b~ud.a de fóra , .e a pa.r d,a .mesma Grade, e~tará o Prior do 
Mosleiro paramentado corn C9pa de Asp.erges, sentado em huma Cadei
.ra f'll! re dtJas lochas accesas ; e recebendo da mão da Noviça o Alva1·á 
do Mestre, o mapdará tornar a ler em voz alta pelo Capellào, que para 
estt-! .tin~ se deverá alli achar. Depois dislo perguntará oPrior áCommen
.d~J~tl'{l)lf~ he cont~n te, e as mais B.e}i.gios,;Js, de q.ue ~ Noviça seja ad
nHtllda á Profissão, e se se ac)la p.;1ra Í$so approvada : E respopdendo~ 
lbe a Comrnendadeira que sim, far.á o mesmo Prior á Noviça as pergun
ta~, que a R egra manda; e depois disto _a Noviça com as mãos sobre o 
j.yJJ~sal, e o Çruçifixo, fará a mesma Profissão, que fazem os Cavalleirus 
da OrdPm. Por fim lhe lanç.Má o Prjor o manto sobr.e qs hombms, já com 
as flores de Liz da Espada desembaraçadas nos lados: E logo a Noviça, 
~companhada pela Mestra, que ~m lodo este aclo a deve dirigir, bt>ija· 
rá a mão de joelhos á Commendadeira; e levantando-se logo dará a paz 
a todas as Religiosas, e Moças do Cor.o: e todas voltarão ao Coro rle ci
Jna , cantando o Te Deum Laudamus , e ahi lhe darão a sua CauPira. 
D':fin. cit. §. XL. Regún. do Mestre D. Jorge, §. I., e Temporal, §. 
XIII. 

Ilf. E para que a todo o tempo possa constar por hum modo legal, 
e autbentico do dia , mez , e ani'Jo, em que q11alquer Religiosa bouv~r 
professado, Mandamos, que haja Livro de Matricula, em que se matri
culem todas as que professarem; e que neste Livro, o mesmo Prior. que 
fizPr a Profissão, lavre hum assento, em que se declare tudo o referido. 
E para que isto se faça com torla a legalidade , que convém , dPvPrão 
ser fostes assentos assignados pelo mesmo Prior, que os fizer, pela Com
nlPndadeira , pela Vigaria , e pela Sacbristã do Mosteiro. E o ruesmo 
Prior lbe passará Certidão nas costas do Alvará, em como lhe fez a Pro-
tissão . .Estat. citado, §. LVII. Estat. de Sant-Iago, Cap. IX. 

C A P I T U L O IV. 

Das llloças do Coro. . 
I 

I. As Pertendentes ao~ Lugares de Moças do Coro , que por Nós fo· 
rem approvaJas, na fórma que fica estabelecida no Capitulo I. deste Li
v,ro, apn~sen(arão á Commendadeira o Alvará da Mercê do Lugar; e ella 
o fará ler em Capitulo pela Secretária, e lhe destinará o dia para a sua 
entrada. Neste dia, log·o que a Entranle chegar ao Mosteiro, irá imme
diatamente ao aposento da Commeodadeira acompanhada pela Mestra das 
Noviças, a qual, rfppois de lhe apresentar a nova Subdita, voltará com 
ella rara o Mo~teiro a visitar a Vigari;;~.. Dahi irá a Noviça acompanhao· 
9o a Mestra até o se~ aposento, e não consentirá que esta a acompanhe 
mais; e quando se recolher ao seu, então as outras Moças do Coro irão 
pol' civilidade acompanhalla. 

H. Na entrl:lda serão obrigadas a dar cem mil reis. pelo pizo, e além 
disto não pagarão mais cousa alguma; a titulo de prqpma , ou por qual
qnPr outro ; porque todos os declaramos por ::tbusivos, e insubsistentes. 
E os cem mil reis acima ditos se.rão 11.pplicadçs para as de~pezas da Sa--: 
çhristia. 
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III. Além da obediencia ~ e sujeição ~ Commendadeir-a, ele quem sã.o 
subditas, a · deverão te1· tambem ~ Viga ria , como Prelada immediata, e 
á Mestra das Noviças, a quem ficão tambeni subord'inadas é.i:n razao dó 
ensino, ·e instrucção, qüe della hão de recebei:- sobre as pbngaÇões dos 
·seus LtJgares, e sobre o modo de as cun1pril:; e tratarão as de(pais R e~ 
l.jgiosas com todo o respeito; e attenÇão que convérp.' E rios to q1:1<'i rJem 
façtio 0'3 votos, nem professem a observancia da Regrà, e Estatutos, co
mo as . Religiosas; conformar-se-hão todavia no Coro ; e em todos us rriais 
actos de Commur1idade , e 11b que respeita á Policia Claustral _; ' éom o 
<:JUe se ac·ha estabelecido neste Regimento , a cuja observancia ficar;1ó 
responsaveis, logo que entrarem para o Mosteiro, e em qua.nto p.dle :se 
-ee:>nservarem. Estat. da Encarn. Liv. 11. , Cap. XXI. 

, . 
é Á r i T ú i d V~ 

Das Recolhidas Seculares~ 

í. Nerihuma Pessoa de qiJaiquer estado' ôu cdncÜç~o qne st=>ja:; porYe~ 
tá ser admittida a residir dentro do Mosteiro sem especial licenca .Nossa; 
E logo que alguém a obtiver ', o fará saber á ComliienJádeth.1 ,· ~~ CjUPrrJ 

estão sujeitas todas ás pessoas, que. n.~ll_e habitã0 ; e lhe t>eui~· <1 licençà 
para se recnlher a el!e rio dia,_ que bem lhe parecer. Estat; da Entarnu:. 
sao' L-i v; III. ; Cap; Y;XXIJI. I ' . • . .- . ' • 

· H. Na entrada pagarão as Recolhida~ ünicaínente ce1i1 mil reis pel? 
pizo ,. os quaes serão applicados para él Fabrica do Mosteh-o. E$lat. cit~ 
~ I. . . I 

IIL Dentrd ao mesmo Mosteiro terá tada huma o seci aposento sê.:: 
parado; e náo lhes será nuncá permitiido estarei:t1 de corhpailhia com âi;;. 
guma Rt=>ligiosa, ou lY-fqça do Coro. . 

1 \T. Posto que às Recolhidas ?ecutafes não estejão lig,adâs com a o~ri- , 
gação dos votos, nem tarilbem obrigadas á bbservancia dá Regdi, .é Es
tatutos, . on a seg-uir. os actos de CoriJmunidade , dt~·velii corri toqó viver 
com muita edificação, e decenc!a no ~1o~teiro; e não jjoderão ~ahir del- . 
le, nem receber visitas , nei:n fallar na Grade seín licenÇa da Coh1.men
·dadeíra; e guardarão erri tudo a PoJ]cla ClatJStral; portàndo-se erri todas 
as suas acções de maneira, que possão servir de exemplo á inesinii Com·• 
1nunidade. 

• ., 'lo 1 

. ) 

' -
Da~ C~iadas. 

t .~.,. • i ' ' '. t: l I t . I { ' { : ,. \ • ~ , I • 

. I. Nenhuma Freirá.; iJ'u MoÇa do Coro do Mos.teiro terá mais de tres 
éria~~rs; e' não a:s p\}derão a~c~eitar; n~ra d s~.u ~epi~o .~em pr~c,eder .ap'pru
vaç.ao, e lrce.b·~a da' Commendade1ra: a ~uql .t~m . tam be~ au thondade, 
e p'O'der pat·a as desped.i·r, s.emp're que e_nténá~r que a.ssim ~onvém. D~
jin: .

1
LXV. ~ §. XXllL Reg~·m.. do Mesti:é D; Jorge nó Témpofal; 9· 

XVJL '· .· L. . ,. , I ' . 

li: Pata ç serviço' do Mos(ei't:o haverá qu:;~tro criadás; dás quaes, trfis 
servírào na< Portaria:., e. . farãó tucl'o o q-ue. a Porteira lhes· ordenar; h uma 
dellas servirá de Rodeira ; é as outra~ ·doa(d~ á_6ob)panhar as pessoas, 

' p ~ 
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que Pnl r arem dentro do Mos tt>iro; e todas sE>rão pagas á custa das RE>n
das d,...JJe; a outra criada do Mosteiro servirá na Sachristia, e fará tudo 
o que pela Sachrist3: lhe for ordenado, ou seja para o serviço da Sachris
tJa, ou do Curo , ou ainda de qualquer outra Officina du Mosteiro, E>m 
que á Sachristà perteuça entender privativamente. E a Comrnendadf'ira, 
que he só quem as póde acceitar, e despedir, terá. hum especial cuida
do em que, além das qualidades necessarias para bem servirem os seus 
mini~t(•rios, t~nhão tambem aquellas, en~ que mais pócle ÍJ;teressar a de
CPn~Ja, e decoro da Casa. Regim. cit. §. Xf7., e XVlll. 

J li. .Nenhuma das criadas, que servirem den~ro do Mustt>iro, ou seja 
de JMrlJ~ular, ou do commum , poderá sahtr fóra sem licença da Com
menuadeH·a. Esta mesma licença será tambem necessaria par~ que as 
ct·iadas, qne sE>rvem de fóra , possão entrar dentro do Mostt>iro . .E is to 
se.e nl enderá tambem haver I ugl\r a respeito daquellas, qu(:: forem ao M"s
t.euo em companhia de suas amas, pus to que essas a oblives::.em p ... ra si. 

L I V R O V. 

CAPITULO I. 

Do Coro, e Ojficio Divino. 

I. Pois que neste Mosteiro está em costume rezar-se o Officio Divino 
confi1rme ao uso Romano, Ordenamos, e Mandamos, que isto mesmo se 
cunliuu~ a praticar, e que nesta materia se observe, e siga, Pm tudo, 
e por tuclo o C)Ue esLiver em observancia no CunvPnto tle Pé.dmell(;l, Ca· 
õeça da Ordem. Nos dias de ferias, e Santos simples, rt>za1·-se-hãu sem
pre no Coro as horas menores do Officio de Nossa :::)enhora , confurme a 
Rubríca geral do Breviario Romano. De/in. LXV., §. I. 

!L .E .por quanto a regularidarle do serviço do Coro interessa em que 
haJa LE>i particular, que reguJe o tempo em que ne!le se b;1o df' re->zar as 
horas Caoonicas; Ordenamos; que a este respf'ito se ob ~erve o seg·uinte: 
L ogo depois das Ave Marias rezará a Communidade Matinas, e Laudes, 
e para que i!';to se observe com a exactidao que convém, deverão as Re
Ji~iosas, e Moças do Coro achar se já dentro deite, quando acabar o se
gundo sino; de manPira, que no mesmo Coro rezem já as A Vf:! Marias. 
Defin. cit. §. J[ Regim. do Mestre D. Jorge, §. X., e XIV. 

Ill. P elas setP horas da manhã no Verão, e pelas oito no Inverno, 
se rf'zará Prima: haverá depois hum iotervallo de meia hora, findo o qual 
toruará a Cornmunidade para o Coro para uezàr Tercia, e assistir á l\1is
sa, que se sl-'guirá. immediatamente. Acabada alVIissa, rezar se-ha Sex
ta, e Noa. As V esperas no Verao, que vem a ser desde o dia de Pascoa 
até ao da Cruz de Setembro, entrar-se-ha pelas tres horas e meia de tar
de; e no Inverno pelas tres, come~ando no ~nesmo dia da Cruz de Setem
bro, e continuando assim até á Quaresma; porque neste tempo se deve.:. 
rão rezar logo depois de Noa, excepto nos Domingos, nos _quaes se reza
rfio sempre á hora regular. A Completa comE>çará pelas cmco horas de 
Inverno, e no Verão pelas seis. E neste regulamento não poderá haver 
outra alteração, que não seja a que provier do Ri lo, e Liturgia particu
lar de cPrfas Festividades do ólnno, em CJUe, segundo as Leis geraes da 
h-rPja não he praticavPI buma tal dislribuição de horas para os Officios 
Divino's. Dejin. cil. no mesmo §. 
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IV. ·Todas às .segund·as fe·i~as· , rezaoi·áJ a Communidade no Coro, lo
go depois de Laurles, hum Nocturno dos defuntos pelas pf>ssoas de obri• 
gação, em lugar dos Responsos, qué pelas mesmas foi costume rezar -se 
nestes dias. U que só terá lugar; não havendo Festa de nove Lições, 
p0r.que nesse caso· ser rezará o referido Nocturna no primeiro dia desem• 
bara~ado. Dtjin. cit. no mesmo §. _ · . . 

V. Em quanto se tóca o segundo sino, juntar-se-ha toda 'a Commu• 
nidarle no Coro i e qualquer das Reljgiosas, ou Moças do Coro, que cbe
gat· depois de se haver começado o O !E cio, ficat·á em vénia á porta do 
~oro, até que a Prelada ,lhe faÇa. signal para entrar: E em pena da omis~ 
são, que teve em se não achar no Coro no te1vpo devido , · irá primeiro 
ao fim do mesmo Coro ajoelhar ao Santíssimo Sacramento, e depuis toma .. 
rá o seu lugar. Dejin. cit. §. IIL Q.eg~·m. do Mestre D. Jorge. , §. 
XVII. · · . 

V I. A Commendadeira poderá it ao Coro todas as vezes, que quizer; 
não terá porém obrigação de o fazer, senão nos Domingos; e Dias Santos, 
e naquel les em que fiou verem V esperas solemnes: A rf'speüo do Sf'U l·u
g~r no Coro, e do9 til ias em que ella; e a, Vigada são obrigadas a capi
tular, observar-se-ha o que fi'ca disposto no Liv. I. deste Regimento; 
Cap. IV., §.III., e Cap. V.,§. V-I., e Liv. H., Cap. I.,§. 111.; enos 
mais dias capitularão as I-lebdomadarias. Esta-ndo a(Co~mend.ade~ra pre
sente, ella será quem pt·esida no Cora;· na sua ausenct,a a V1gal'la; e na 
falta desta a Freira mais antiga, que nelle estiver. , 

VII. As Rel_igiosas no Coro sentar-se-hão nas su-as Cadeiras pela or .... 
dem dos seus respectivos gráos, e .anli'guidacles ; as Noviças j e Moças• 
do Coro se sentarao em os Bancos, ficando aquellas acima destas; e guar .. 
dan~o hu~nas; e outras entr:e si a 'ordern da sua antiguidade respectiva. 
Re,qzm. czt. §. XVIII. . 

"VIII. He da obrig·ação das Noviças ministrar no Coro o'que ·forneces
sario para o bom. serviço do mesmo Curo na celebn~ção dos Officios ;· e 
Ordeaamos que assim o pratiquen1, e que as Moças ào Coro supprilo a 
sua falta;· de maneira, que · nunca succeda hav·ella, nas coisas · do Culto 
Divino, e serviço do · mesmo Coro. Dtifin. eít. §. VIII. ,.. . 
· IX. r>ara este mesmo fim ; Ordenamos, e Mandamos; que nen~uína 

Freira, ou Moça do Coro falte a eJie sem causa g-ra've, e urgente ; e pa ... 
l'a que todas possão ser muito ·contínuas, e residentes no Coro, Permit .. 
timos que aqll'ellas, que padeceremmolestias, que, nãoasimpossibi.Jitan .. 
do absolutamente para assistir aos eX'ercicios delle, as dispensem conY tudo 
da rigorosa observancia da sua disciplina, não sejão a isso obdgadas; e gue 
naquellas mesmas· occasiões, em ql1e a Comrnuniclade est.iveL' em pé, pos .. 
são ellas- estar sentadàs; devendo todavia dos seus mesmos lugares pedir 
licença para isso áquella que estiver. prPsidinclo; e que far~o · com · huma. 
simples inclinação de cabPça. Defin. át. §. XL. ' 

X. Em quanto se celebrarem ·os Offic·ios Divinos n~o poderá entrar 
110 Coro pessoa algutna de f6ra do Mosteiro ; e as . que a elle forem em 
taes occasiões, deverão ficar á porta esperando qué os Officios se aca., 
bem, e só então poderão entrar para· dentro do Coro. Nos dias porém de 
Profissões, e ,_ Entradas, e nos da Semana ·santa, (iloderá a Columenda· 
d-eira- dar licença á·s Pessoas de disüncção; e au.thoridade, que bem lhe 
parecer, para que entrem, eestejão no Coro; designando-lhes juntamen ... 
te ~ h!lgar gue neJle devem tom~r. Dtifim1-·ão cit. §. V. · , 

XI. Para que es Officies Divinos se ce'lebrem com todo orecolhimen~ 
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to, e respeito, que pede a Santidade de taes funções , e do lugar em 
que são feitas, cumpre que no Coro se guarde sempre hum rigoroso silen
cio: pelo que se algu~a H.eligiosa, ou Moça do Coro o quebrar, não sen
do para coisa necessana para o serviço do mesmo Coro, a Prelada a de
verá reprt"hender, ou penitenciar conforme a qualidade da culpa. Reg2·m. 
do JI;Jestre D. Jorge, §. XV. 

XII. Nas Sextas feiras de Quatesrna depois de Laudes, as Religio
sas, e Moças uo Coro se deixarão ficar nelle para em acto de Commu
nidade, apagadas as luzes, tomarem huma disciplina , que durará em . 
quanto se rezar o Psalmo Misere mei Deus, de que a Vigaria dirá o pri
mt>iro Verso, e continuará alternadamente até o fim com a Com munida
de; e depois dirá a Vigaria a Oração costumada. Difm. cit. §. VI. 

XIJ I. Posto que as Religiosas no Coro usão de seus mantos brancos 
com a espada, que he a Insignia da Ordem , como a Regra, que eJ!as 
professão, seja a mesma dos Conegos Regulares de Santo Agostinho, os 
quaes tem por Habito a grande capa canonical preta, da maneira que os 
Cunegos usão nas Sés Cathedraes deste Reino: Ordenamos, que a Com
mendadeira mande fazer tantas capas da mesma cô1·, e fórma, quantas 
furem as Religiosas do Mosteiro; e que dellas usem no Coro sobre os nJan
tos brancos em o Advento, e Qua1·esma; assim, e da mesma maneira, 
que os Freires de Palmella em taes tPmpos dellas costumão usar por ci
ma das Sobrepelizes. De.fin. cit. §. X. 

C A P Í T U L O it. 

Das obrigações das Fráras. 

I. As Religiosas, pela sua Profissão, ficão ligadas coin os m_e~rnos vo
tos, que os Cavalleiros; pois que a fórrna da Profissão das RelJgwsas he 
a mf:"'sma que a delles, seh1 di.lferença alguma. Defin. LXV., §. XL. 

11. E por quanto a Castidaue, que os Cavalleiros votão na sua Pro
fissão, be só a conjugal, a esta sómente ficão tambem as Religiosas obri 
gadéls depois de professas. E assim como os Cavalleiros, hf:"'m que lhes se) a 
permi ttido casar, o não devem com tudo fazer, sem primeiro pedirem 
licença ao Mestre em signal de obediencia; do mesmo modo, e pela mes
OHl razão, as Religiosas, ainda que tenhão a mesma liberdade, não po
dPrão tambem usar della , sem primeiro requererem a referida licença. 
No caso porém de lhes ser negada, nem por isso ficarão in habilitadas pa
ra poderem tomar aquelle Estado; pois que a falta della, como he expres
so nos Estatutos da Ordem, não inhabilita para isso os Cavalleiros. Estat. 
de Sant-la_go ~ Cap. VIII..,. e XLV. De.fin. LXV., §. XLII.. 

111. Bem que às Rehg10sas, do mesmo modo que CilS Cavalle11·os da 
Ordem, quando professão, fação tambem o voto de viver sem proprio; 
com tudo pot· Graças, e Privilegias Apostolicos., e costume irnmemorial 
semrl:e guarda~o' podem possuir' e possuem to~os os l;>en_s ' e fazend_as 
propnas, que t1verem, e houverem:_ Devem porem pedir hc~nça pa~a 1~
so ao Mestre. Mas ainda que lhe seJa negada, podem todav1a possUir h
c"itnmPnte os seus bens, do mesmo modo; que se por ventura lhe fosse 
concedida . . Estal. cit. Cap. XVII.; e Dqin. IJ[. . . 

JV. E posto que dos referidos bens, que assim podem hc1tamente pos
~mir, possào tamb~m liv1·e, e licitamente dispôr, ai_n?a _ror T~stamento; 
não poderão t.odav1a usar de huma tão ampla , e llhmüada hberdade a 
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· r~espeito .dos .qné .p0ssuirem· pert~ncentes á· Ordem: dos qua~~ lhes não 
he permittid(L) te·st-ar, !lem primeito pagarP.lh á mesma Ordem a méia an· 
nala ~e todos eH~s. :Pqis que toda a pessoa da OrdP.m, tanto que pr~fes .. 
aa, fica o~rigªda g. es,tc ~pc~rg9 em tudo o que della possuir: de tal i:na ... 
·neira, que ainda não querendo gozar do pt·ivilegio de testar, nem j)or 
itsso ~eri es~c~sª de. pagar a referida meia annata; por quanto assim está 
expre.ssameate C!leclar~clo .. por Bullas Pontificias ~ e Definições da me:sma_ 
Qr<Jeàl, -e h~ CQJlrtição c_om (i)Ue ;3e lança ,o Habito. Estat. da ~Or.qem 4' 
.dviz, Tit. X V. D,efin. ~III. _ J 

, V. No Oomig.go de Ramos, depois de Primà, deverão as Religiosas 
humilhar -se lll·i·al))te <Ja Prelada, p,edi.ndo-lbe licença para posspirem as suas 
r.,ações; para . que' com a memoria do que foi' moderem o uso do proprio 
que hoj.e tem ., viNençlo de mqdo , como se não tiverào. Estat; cit. Tit. 
117., Cap. 'XXH. / 

;y I. ~erãG> tatpbem as Religiosas e>brigadas a \li ver em Clausura? (]Ué 

Gbser;varão, e g-uélrd~rão na fôrma ,que ''ai por Nós determinado no Cap. 
V. dest;,e mesmo Livro. · _ 

VJJ. ;\NQ& cJL<is d_€l 1Qbrig.ação da ll.egra se contt>ssarão com o Priúr i:lo 
Mosteiro. E pot quanto será ml!lito do serviço de Deos; e de g-rantle pro~ 
Vf'ito, ~ <W!')tsulé}.Ç~@ espiritpal p<;ll'a as Religil)sas, que se lhtJS facilitem os 
l!l!leios de se ch_eg,are.m t:OIJl freqqencia ~quelle Sacramento; j'lodt>l'á a c, lll"' 

lJ.Jendadeira, ai.!í}da ne§lles mesmos dias, mandar vir ao ·Couvt•nto uutros 
Sacet·clotes, e .Otll que possão confessat·-se as Heligiosas que 4llÍZl'l't ' ll1. E 
para i.s-to ~dev.em:í. ~ Cqnupe.ndadeira ~er pedido authoriclaJ v f!E'peda! ao 
PritJr·M.ót·, quando lt.Ie hrm.Yer requerido as outr·as de que sf> trata nPste 
.mesm·o Regimento, Liv· I. Cap. IIL Dqin. LXV., §. XllL 

VIH. Yor cada Rf..ligiosa que fallecer, se1·ão obrigadas todas as otJiras 
a rezar· hum ,Qfficiq d~ no.ve L..i<;ões, com V esperas , tres Noct urnos j e 
L_au ues i jtan~amepte s,e lhe digão os H.esponsos, e se dê de es1~ola a ta .. 
~~o ela l{ (o}J ,igliQs~ defunt:a os quarenta dias, que está em costúme. Dejin. 
Gil. x;v 111. 

IX. iEm todas as qt•H\.rtas feiras do anno setãô as Religiosas obrigadas 
a ab;;;.ter-~e ,d@ .comx>,r ~c .ar.n,e i pois que nisto lhe foi commutado, por Bulia. 
du Santíssimo Padre Leçl,o IX., a obrigação _do jejuru do Advento; e de 
todas as Sextas feiras do anno. Estat. de Sant~Iago, De/in. XP1 · 

X. Sempre que houver de dar-se o Sacramento por Viatico a alguma 
pessoa do Mosteiro, serfto as Religiosas o ;btigadas, sem excepção de al· 
guma, a acompanhar o San tissimo Sacramento em Procissão com su_a Cruz·; 
Mantos, e tócbas accesas, .<,lesd,e o Coro debai~o 1 e porta da Grade, por 
onde entrá o Prior, até o aposento da Enferma; e dahi. até á mesma por< 
ta., -por .onde se .sahe pa1·a a Igreja. Delj:a. J-.XV., §. XIV. Regime}'8.'" 
to .drJ lJII,f-;s~re 1). _;Jc;rge, §, }(XXIII. 

.ç A -P í T :q L O it1. 

Dos Ves#dos., e J!f}pito~ da_; ;Fhir.as, Moça_s da Cdro, _Secula~~s .:tecolMc.. 
,.dfil;S; ,e LCri~da,s. ' 

:1. Ao CQro, ,e ,a ,tod~s :os mais .ac·1.os ile .CommunidarlP .; etn quP .he 
.Cos,tume tom;íl·rf'.l;Jl o ,map·to, ~rã9 as ~ttligiosas sf'mpre YPstidas de fH~"!O; 
e tl{lo J~~s .~e'liª- perJ.:!l;itti!do .~sar ~.le outra · alguma cdr · em SP-tis vestidos. 
lJ~~rjlo ,P{)~~ ,d~ JSêif's_, ~ Jl)Hlpin~~ ,prel'\S, que pode1'~9 s_e,r 4e se.~~ .liza; 

~--------------------~--------------------------------~----~---------------
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e com tt·es cavados de 1afetá, tambem -preto, Jançádos sobre os hombros, 
cbm que possão decentemente cobrir-se: e no peito, da banda esquerda 
trarão Habito de oiro com a espada, que he a insignia _da Ordem , pen
dente de huma fita encarnada. Estat. d€ Sant-Iago, Cap. XL, e Defin. 
P1II. . · 

] I. Sobre este mesmo vestido tomarão o manto no .Coro , e em todos 
os outros actos de • Communidade, em que' he costume .tomarem-no. Os 
mantos, de que usarem nos dias mais solem'nes, deverão ser de escumi
]ba branca; e nos outros poderão ser de alguma · outra droga de menos 
custo, mas sempre com a insignia da espada no lado esquerdo. 

III. Fól'a do Cor0 ~ e dos actos ·de Communidade, em que costumão 
to~ ar os rnan tos, poderão as Religiosas usar de trage differente , e de 
maior commoclidacle, conforme o pedir a diversidade dos tempos, e das 
estações. Devendo com tudo nestes mesmos trages, e vestidos, e em to
do o seu ornato exterior resplandecer aquella moderação, modestia, e ho
nestida'de, que lhes hepropria, eque· tanto convémao seuestado, ePro-• 
fissà?· -Não . usarão P?is de enfeites, gu~rnições, ou bordaduras em St>Us 
vest1dos, nem de cOJsa alguma que resp1re luxo. Dejin. LXV;, §.XXIV. 
Re_r;únento do Mestre D. Jm·qe , §. X VII. 

IV. 'Jsio mesmo praticarão as Moças do Coro, assim nos seus trages, 
e vestidos, como nos· toucaclos, e toalhas; e usarão das mesmas, de que 
ora usão as Religiosas, sem différença alguma de côr, ou de qualidade: 
n os mantos porém não trarão a jnsignia da espada, porque isto só he per
mittido <1s pessoas que tom'ão o Habito, e professão; mas no feitio, e em 
tudo' o mais serão o mesmo , que os das -Religiosas. Regimento ât. §. 
XVIL ' . 

V. As Recolhidas poderão usar de vestidos proprios do seu estado; 
ruas sem demasiado enfeite, e sempre com moderação, e decencia. 

VI. A 's Criadas não será permittido o uso de seda , nem de enfeites 
Pxcessivos, ou seja nos vestidos, ou aitJda nos ' toucados : E porque em 
tudo isto vai muito á eonset'vação do decóro do Mosteiro , e da boa or~ 
dem, e go verrió Jelle; a Commendadeira vigiará muito . especialmente 
pela obse rvancia deste impbrtante artigo sobre todas as pessoas, que vi~ 
verem no mesmo Mosteiro, sem excepção alguma. 

C A P I T U 1. o IV. 

Da Policia Claustral. -

Í. Sendo, como he · , de summa i'rnportáncià pàra a qtlieta~ão, e so
cego de todas as Casas Religiosas, o silent:i'o; e devendo elle guardar-se 
com mais escrupulosa observancia em certos tempos, e lugares: Have
mos ror muito recommendado á Çommendadeira que no Coro, e nas va
irandns do claustr•o do Mosteiro o fa~a setnpre guãrd~r, servindo-se par~ 
sso .de todos_ os ~n~ios, que a sua authoridade, e prudencia possão sub-
minístr~lr-lhe . Regimento do Senhor Rei D. Henr1"que, ~· L _ 

IL E por quanto, assim 'COI110 ha lugares, em que he .mais necessa
rio, e mais recorntnendado o silencio, assim tam bem ha ,tempos, em ~ue 
a fale~ delle póde causar milior pertürbaçãé, e inédmmt'dó nas Casas Re
lie·i osas ~ Mandamos, que desde o meio dia, eni que se ha de fechar a 
JJ~-rtaria:, â~é se ~ocar a Ve·speras, que he qua~do s; h3;_ de abri.r, haja 
silencio no· lVIosteuo; e que Isto mesmo se prattq ue a noite depols de ·to~ 
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êar a recolher; o que se fará todo o anno pelas dez horas inaltenvelmefi..: 
te. E depois daquelle toque, nenhuma Religiosa, Moça do <?oro, Reco
lhida , ou Criada poderá sahir dos seus aposentos sem motivo urgente. 
Reqim. d(') Mestre D. Jorge; §. LXIII. . 

iH. Nas horas ., que não forem de silencio , poderão as Religio~as ; 
Mo<('as do Coro ; e mais pessoas do Mosteiro passear pelas varandas do 
claustro, e ainda ir a<t jardim ; ou quintal, chamado do Prado, sem li-
cença da Com mendadeira. . . 

I V. Cada hum a das Religiosas, e Moças do Coro tet·á o seu aposen• 
to separado, em que assista, qae,lhes será permittido ter ornado, e mo
velado com a decencia devida ás suas pessoas, mas mmca com rilagnifi
'CeD'cia. A Comiuefidadeir·a promoverá; e zelará muito particularmente a 
inteira, e. exacta observan'C.ia desta Nossa Determinação ~ não lhes con
sent-indo, que os anilem de seda, Iiem os tenhão armados com móveis, 
-e alfaias preciosas ·; e resistindo sempre vig9rosament'e á introducçào do 
1uxo no Moste1r<:>, onde -deve· ·resplandecer em tudo a moderação, e mo
·destia propria da P.rofissãa ., e do Estado das pessoas; que o habitão .. 

V. Pod-erã·o as ReligiosaS ·, M·oças do Coro, e Seculares recolhidas no 
Mosteiro, visitar-se reciprocamente nos seas aposentos , onde lhes serão 
pettnittidos todos os divertimeatas ' que não forem improprios das pes
~oas da sna qualidade, estado, ou Pro?~são : E outrosim lhes será per
Initt4do, que ahi recebãa ta~nbem as visitas das pessoas de fót·a, quefo• 
rem ao Mosteiro. . 

VI. Por quanto a experiencia 'tem m.ostrado que .não convém que -as 
varandas de c·ima; o claustrG,; e -eS"cada principal doMosteiro deixetn de 
'€slar ru'ni to bem alamiadas desde 1!JUe anoitece até á hora de recolher ·; 
a Commen-dadeira dará a este respe·ito as providencias necessarias; para 
oqae assim s-e .pratiqae; e zelará ml!lito a sua observancia. 

·c A P I TU L ó v. 
, 

Da Clausura. 
i 

. i. A Ciàúsu~a h'é o muro fot·te; que defende; -e conserva o ·ciec'órc> dti 
Mosteiro~ e o respeito devido ás pessoas, que assistem das suas portas. a 
flentm. E por tanto Havemos por bem recommendar aqui novamente á 
·Commendadeira 1 e inais Religiosas ?',:a quem especialmente for confiada 
a guarda da mesma Clausura, que cumprão, guardem; e observem tu
do aquillo a que em razão do s'eu Officio são obrigadas , na fórma deste 
Regimento ; authorizando outrosim a mesma Commendadeira para que 
Póssa dar todas as providencias interinas, que a este respeito julgar ne
eessarias ; não sendo po'r modo algum oppostas ao que nelle estiver de~ 
termin~do, Defin. ~XV., §. XXVI. . 

li. Nenhuma Religiosa , ou Moça do Coto poderá sahit· do Mosteir.d 
se~ licença da Commendadeira , a quem privativamente pertence o di
reito 'de a conceder: O que todavia não fará sem motivo justo; e na eon
~essão de taes licenças limitar-se-<ha unicamente ás casas dos Pais ., e Ir
.:tnàos, e de algmna parenta d~ grande autboridade, é respeito. E só na 
eompanhia de taes pess<oas poderão as ditas l_teligiosas, ou Moças do Co
l'o sahir do Mosteiro, e recolher-se á elle. E isto mesmo, que fica dito 
dà~ licenças para sahir, se deverá ainda cpm maior razão praticar a rés ... 
perto das qtie se coueederem para pernoitar fóra do Mosteiro. O que a 

Q 



I 

122 1793 . 

Commendadei r a não permittirá ( especialmente ás Religiosas ) salvo em 
- caso de u·rgentissima necessidade, como sería o de grave perigo de vid_a 

de Pais, e Irmãos, e outros que possão occorrer, revestidos de circums
tancias taes, que pareção á Commendadeira dignas de igual contempla· 
ção; r(lis que ao seu prudente arbítrio deixamos a decisão dos casos ex
traordinarios, que nesta materia possão acontecer, e que hfít) devem ser 
objecto das Regras, e Providencias .ge1•aes. De.fin. ât. §. XXIX. 

111. Nem humas, nem outras licenças poderá aCt>rnmendadeira con
ceder hos tempos do Advento, e Quaresma; e a todas as Religiosas, e 

· Nioçn~ do Coro , que se nã? acharem no Mosteiro , quando elles come
-çarem; mandarú Ordem para que logo se reeolhão. Defin. cit. §.XXIX~ 

IV. Igualmente não poderão as pessoàs de f6ra, ainda as que tem li
cença pará entt·ar Ao Mosteiro, · pernoitar nelle, excepto em dois casos; 
e ainda nest.es mesmos não ·poderá a Commendadeira conceder para isso 
licença a P~ssoa alguma por máis de duas noites : Quando alguma Re
ligiosa , ou Moça do Coro do Mosteiro estiver perigosamente doente, e 
a Commendadeira entender; que será necessario, ou conveniente. para 
maiot· consolação, ou serviço da mesma ENferma, que alguma .das Pes
soas, qne de fóra vierem visitalla , pernoite para esse fim no Mosteiro, 
podello-ha permittir ; e este he o primeiro caso: Nas Festas do Natal, 

·e Pascoa , poderá tatnbem a Commendadeira. conceder estas licenças: 
Mas sempre se deverá ·ha,ver com grande circumspecção ·na. escolha das 
pessoas a quem as der; não obstante não poderem ellas nunca ex tender-
se além .do •rE_lferido termo. Defin. cit. §. XXXV. , 

V. As Religiosas , e Moças do Coro; que sahirein fórà do Mosteiro, 
quando se recolherem para elle a horas, em ·que achem já a Portaria fe
chada, entrarão pela Casa da Co~mnendadeira, preceden~o l para isto li
cença sua; e ella a não concedetá nunca pàra que se recolhão depois das 
dez horas da noite; iJois que esta he a hora em que as mesmas, que es
tão dentro do Mosteiro, se deverão recolher, e em que i:Jelle sê deve to
car a silencio. Por t>stà mesma razão, hl:mhtiina Pessoa de fóra se pode.: 

' rá d~morar no Mosteiro depois da referida hora. Dejin; cit. §. XX. 
VL Ítsta~do vago o l~gar de CoJ.i:lmendadeira '·e a Vigaria espPci.al

men_te .at~thonzada .ror Nos , para conceder t~es hcenças ; não podt>rão 
as Re!tgwsas ? e Mo9as do Coro, qüe as obtivenem, recolher-se para o 
Moste11·o der01s das mto horas no lnve,rno , nem dep>6is das nore no V e.; 
t:ão; e nos dtas; em que algun:üi sahir, p0derão as ·Porteiras, sendo ne
cessatid; éonservai' as chaves na sua mão até áquellas horas; depois das 
quaes as deverão ir logo entregar á Vig·aria. . 

.VII. Das portas do Mosteiro p~ra dentro não poderá entrar homem 
algum, exéepto nos casos, em que for indispensavelmente necessario pa
ra o Servi~o do me~mo M.osteird, na fórma que fiM dispo~to .no Li v. 11. , 
Cap. li. deste Regmiento~ O .mesmo Prior, Capelfães, Medico, Cirur
gião, e mais Officlaes do Mosteird, só poderão· ehtrat nelle, quando pa~ 
ra isso fot·em chamados elli Fazão dos seus Oilicios , e coin as cautelas, 
que pede a decericia, e está em costume praticarem-se. Aviso de 8 de 
Outubro de 17911 · · 

V Ill. o Cartorio. deverá guar.dar-se dentro dd Mosteiro, e co·rn o i:ne
thodo , ~ regulari'dade estab'elecid·a no Regimento da ·Fazenda. Defin. ·cit. 
§. LL 
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C A P I 'r U L O Vi. 

Dos Enterros, e Sepulturas. 

i. Para que as Religiosas hajão de ser sepultadas com a decencia qde 
'convém , e se lhes não falte com os Suffragios da Igreja : Ordenamos, 
'!}ue quando alguma fallecer, o Prior do Mosteiro com o Sacbdstão, que 
lle tambem Capellào da Casa, e os dois Capellàes das Capellas da Igre .. 
ja , vão ao Ap>Osento · d·a Defunta ' e ah.i lhe fação o ·Officio da Encum
rnendação. O que feito, pegarão no caixão seis Padres , a quem se pa
gará peJo espolio da mesma Defunta, e o levarão até á Portaria~ indo as 
Religiosas , e Moças .do Coro adiante em Procissão com tochas accesas 
até aquelle lugar. Da banda de fóra da mesma Portaria estat;á hum a Ta~ 
ríma, sobre a qual se porá o Caixão; e depois de cantados os Responsos 
tlo costume·, pegarão noCaixão as pessoas, que pa,ra isso houverem sido 

. convidadas pelos Parentes da Defunta (e na falta delles pela Commendadei..: 
ra) e o ·conduzirão até á Igreja acompanhando o Entet-ro os Religiosos do 
Convento de Xabregas, E logo o Prior do Mosteiro fará o Officio da Se-
pultura. Dejin. LXV. § ~ XVI. . 

li. No mesmo dia sendo dé manhã , e qnandó não no seguinte ; o 
Prior do Mosteiro com os mesmos Religiosos lhe farão hum Officio de no.; 
ve Lições, com toda a decencia devida, e a despeza; que nistó se fizer, 
será paga pela Fabrica do Mosteiro , e outro Oilicio da mesma maneira. 
se lhe fará ao mez, e outro ao anno. Defin~ cit. §. XV li. 

III. Isto rpesmo se praticará com as "Mo~as çlo Coro, e Seculares re
eolhiclé!-s que fallecerem; as despezas porém do funeral' e dos suffragios; 
se farão pelos bens das mesmas Defuntas, ou á custa dos seus herdeiros~ 

IV. Nos enterros das criadas se praticará o mesmo dentro da Clau
sura ; mas fóra della pP.garão no Caixão aquellas pessoas , que as amas 
das mesmas defuntas determinarem , e o conduzirão para a lgJ·eja sem 
maior pompa, ou acowpanhamen~o ; pois que as despe~as todas dPvem 
proporcionar-se ás suas possibilidades; quando não succeda que suás amas 
lhas queirão fazer; porque em tal caso ellas mesma~ determinarão o qué 
se haja de praticar, além do brdinarib. As criadas da Communidade se
rão sepultadas á custa da Fabrica do Mosteiro~ 

V. E por quanto ha na Igreja diversos lugares onde costumão sepui.J 
tar-se as pessoas que vivem dentro çlo Mosteiro, O,rdenamos, que todas 
as Rf'ligiosàs , Moças do Coro, e Seculares recolhidas ; que fallecerem 
no Mosteiro, sejão daqui em diante sepultadas no Carneiro, que lbf>s he 
destinado no Corpo da Igreja. As cdadas porém se sepultarão nas outras 
Sepulturas, que ha na mesma Igreja. , . , . · , 

VI. De cada hum a das Relig·ios.as , Moças .do Co.ro, e Secula1·es re
eolhidas, que fallece1·ern, haverá qe offetta o Prior dq Mosteiro seis mil 
~ quatrocentos; e o Sachristâo terá çle propina ttes mil e duzentos; ca
da hum dos Capellães do Mosteiro mil e sei~cento$ ,; o s~gundo Sachristãd 
Çitocentos reis; e tJt:itto tanto o outre Çriado dt;> L.\!ldsteit'ô' que s~r~e na 
~greja , e que tambem deve acompanhar. A Offert.a , ql,le. ao Prior dq 
-Mosteiro ha de pertence~; de «:!ada hurna das cri.adas que . fallecer , será 
de mil e duzentos só,rnente ; e outrd~im haverá o Sachristão sei~ce,ntos 
reis de propina, e cada hum dos Capellães tr.ezentos; o segundo Sachrls
tào duzent10s e q1:1arenta, e outro moço, que serve na Igreja, o meshw~ 
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CAPITU .VO I. 

Do Prior do Mosteiro, e das Obr:i'gaçóes do seu Lugar:'· 

I. O P.rior do Mosteiro será sempre Freire da Ordem , não s6 para 
que possa . bem desempenhar as ObHgações do seu Lugar; mas tambem 
para que lhe não faltem os conhoimen~os necessarios para poder instruir 
as ,Relig-iosas nas Leis da Ordem,. e. resolv'er com acerto e promptidão as 
dúvidas C<llle a esle respeito .possão occorrer' não s-endo daquellas' de que 
o conhecimento, .e decisà'o pet·tencem privativamente ao Prior-Mór , ou 
a Nós. Defi~?- · L_J{V. , §. XLIII. Reg-imento do Mestre D. Jorge no 
Temporal , §. XLI. · , 

II: Por és la mesma razão serão sempre preferidos para este ~ugar os 
Freires Convenf.uaes , pois ql~e justamente se presume serem mais ins- . 
~ruidos nas Obrigações , Ofuservaneia , . Costumes, e Disciplina da Or
dem : não havendo porém Conventuaes, ou não tendo estes todas as de
mais circumstancias necessarias para bem poderem encher, e desempe
nhar as Obrig·:tções do LugM , poderão ser provídos nelles os. não Con
ventuaes; h uma ve~ que com st'las Letras, Exemplo, e Capacidade pos
são supprir a falta de comhecimento, e noticia do governo particular, e 
dos usos, e costumes do Convento, e da Ordem. Defin. LXV., §. XLIIL 
Re.rJl:m. do JI!Iestre D. Jor·ge no Temporal, §. XLl: 

111. Será o Prior do Mosteiro obrigado a pssistir ás Religiosas , Mo~ 
ças do Coro, •e mais pessoas, que residirem dentro do Mosteiro, quando 
estiverem em perigo de morte; a administrar-lhes todos os SacJ:amentos,. 
rezar-lhes o Officio da agonia, e acompanhallas em seus Enterros; e em 
1odos es tes a c tos o ueverá acompanhar o Sachristão, ministrando-lhe, e 
,ajudando-o em tudo o que curnpri'r. E isto mesmo praticará com as mais 
Pessoas, . que assistem dentro do Pateo. Dejin. cit. §_. XV. 

I V. Ao mesmo Prior pertence tambem o dizer todos os dias a Missa 
Conventual, que nas Festas duplices será sempre cantada , - e em todas 
ns outras rezada. Terá tambem obriga·ção de Capitular todas a~ V esperas 
Solemnes, revestido com Capa ae Asperges, e assistido dos dois Capel
lães, tambem com Capas ; do Sachristão, que lhe rninistt·ará' o Thuri
bu!o; e dos C~iados que servem na Igreja, e 'que deverão sempre asrois
tir a estas Funções com Sobrepelizes, e tochas. A mesma Defin. no §. 
XLVI. . 
v~ He tambem da Obrigação do mesmo Prior, tornar todos os· annos -

a rol, não só as Pessoas, que vivem dentro do Mosteiro ; mas tambern 
todas as que assistem no Pateo do mesmo Mosteiro , como eslá em cos
tume. E esta Relaqão deverá elle assignar, e remetter ' ao Prior-Mút· de 
Palmella, por ser o Prelado no Espiritual ~le todas as Péssoas da Ordem, 
até á Dominga in albis ; attestando que todas ellas satisfizerão ao Pre• 
ceito quadragesimal, ou dando-lhe conta das que faltárão a elle. Ames~ 
ma Defin. §. XLVI. 

V I. .Cuiuará outrosirn o Prie>r do Mosteiro, em que o Sachristão seja 
muito exacto no cumprimente das suas Obrigações ;· e sendo necessario 
ô ~dvertirá , .e reprehenderá das suas omissões, e descuidos ; e quando 
das suas· ad vertencias, e reprehensões se não siga a emenda, dará. conta 
na Meza das Ordens, pará que prôva de remedio, como julgar conveni-
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·eÍli.e: o que todàvia não devt>d o Prior fazer sem }')rimf>lro o pa~lieípar á 
Cgmrnendadeha. Estat. da Ordem de Avis U. V., De.fin. XX V 11 J. 

VII. Assistirá o Prior do Mosteiro , e fará a sua residencia nas Ca.:. 
·sas, que pa'ra elle estào destinadas dentro d0 Pateo; e não poJt>r·ú aust>n• 
tar-se sem licença do Juiz Geral das Ordens , que só lha poderá cunce-

.. Jer duas vezes' .no ann0; e nunca por mais de quinze dias. Tendo porém 
·necessidade de licença mais dilatada; recorre-rá á Meza das UrdPns; na 
·qual se lhe não mandará passar Provisão sem primeiro const-ar liquida.:. 
mente da legi l.imidade da causa, que por élle houver sido allegada para 
o fim de obter· a referida licença. Mas de qualquér modo , que a obte
nha, nun-ca poderá deUà aproveitar-se, sem prin1eiro a apresentar á Com~ 
mendadeira. Estat. eit. tt. 111:; Càp. XLL 

C A P i 't U L O )tJ. 

Do Capelláo que serve de Sachristáo. 

I. Para q-ue o Mosteit·o possa ser mais bem servido ~· e se digão as 
Missas da obrigação da Casa, e rléfuritos, continuará a haver nella o Ca• 
pt>llã.o que sempt'e honve, o qual servirá tambem de Sachristào, e subs
tituirá o Lug·e~r de Prior do Mosteiro, qn;;~ndo elle estiver ause·nte, ou 
por algum outt'o motivo legitimamt'nte desobrigado rle o servir. E porPS· 
ta razão qualCJuer que houver de ser provído neste Lugar, deve primei· 
ro approvar-se para C0nfessot. D4n. LXV.§. XLVII. 

li. E âquPIIé, que a Commendadeira eleg-er, e nomear para este em.;; 
prego, a Meza das Ordens lhe mandará passar a Provisão da Capl>llania, 
e Sachristia; e as Cartas, e Alvará compf'tente para lotnar o Habi·to .; e 
pt·.ofessaL'. E por quanto o Or·denado, e mantimento; que vence, lhP ha 
de ser pago pPlas Rendas do Mosteiro, que são da 01·dem; deve na fór~ 
ma oos Estatutos l,oma~ o Habito da mesma 0rdem, pam podf'r haver, 
e possuir húrna, e outra coisa: e he outrosim obrigado, na êonfurmida
dade dos mesmos Estatutos, além da meia antiata respectiva ao seu man• 
timento , a pagar ~ambem a que sejulg:r correspondente ~o pé de Al
tar, segundo o arb1 tr,amento , e estlmaçao que de seu rPndtmento se fi. 
Zet·. Estat. de Sant-Iago Cap. XXV~ Defin. LXV. §. XLV li. 

III. O Capellão Sachristão he obrigado · a dizer Missa todos os dias ha 
Igreja logo depois qe Prima ; tem alérb disto ol)l'igação de mi-nistrar ao 
Prior tudo o que for necessa1;io pa-ra a reforrüa do Saérario, acompanhai
lo quando der a Comrnunhão, levar o 'Fhuribulo nas Missas, e Vespf'ras 
solemnes, e satisfazer a todas as mais que são proprias do Officio de Sa.-~ 
~bristão '-: Das quaés se não poderá jáma_is escusar , bem dislrabir para 

. acodir a quaesquer outras, ainda qué sej_ão do O.fficio de Capellão, · De"' 
Jin. cit. no mesmo §. 

IV. íferÁ. cuidado de mandar ·varr.er ·a Igreja a tniudo, e dê prover dé 
agoa benta as Pias, quando for necessario. Limpará os Altarf's, e ornai .. 
l,o.s-ha coro os paramentos proprios dos tempos , e Festividades ;' e terei. 
se~pre na--Sachl'istia à bom recado ~ é com a devida segurànça , as ai
fala~ necessarias para o Serviço da J.greja; e bem assim a· chave do Sa~ 
cra~w, e os Santos Oleos ei:l1 lugar decente,, e fecbado com chave. 

V. Como. o Capellão Sac~t·istão ha de ser Freire , não poderá àusen~ 
t_ar-se sem hcença do Juiz Geral , e a seu respeito terá lugar o mesmo 
qu.e nesta parle fica determinado a respeito do Prior do Mosteiro : ao 
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qual será elle obrigado a apresentar· tambem a referida licença, antes de 
começar a usar della; e as suas faltas serão suppridas em tudo por hum 
.dos duis Capellães). que ha na Igreja. 

C A P I T U L O IIi. . 

Dos Capellães. 

1. Haverá mais dois Capellães para satisfazerem as çbrigações das êa.:. 
pellas instituídas pela Commendadeira Do.na Iría de Menezes ; e além 
destas obrigações , ficarão suj~itos a todas. as outras , que está em cos
tume serem por elles satisfeitas , e ás mais, que de novo se lhes impo
zerem. 

11. Serão estes Capellães pagos pelo rendimento dos bens deixados ao 
Mosteiro, e dos proprios do mesmo Mosteir'o, que são d:;l Ordem t além 
disto lhe pagará o mesmo Mosteiro casas para sua habitação, e lhes con ... 
tinuará a dar certas porções, que está em costume; pela obrigação que 
e lles tem de assistir ao Prior no Altar, e por outras funções; a que tam ... 
bem estão obrigados. 

I li. DP-verão pois estes mesmos Capellães ter o Habito da Ordem co .. 
·mo tem o Capellão Sachristão ;. e porque assim ficão , como elJe, sendo 
Capellães Freires, e como· ~aes sujeitos á Ordem, não poderão ausenta r
se sem pt·imeiro obterem a licença competente na fónna estabelecida a 
respeito do Capellão Sachristão. Da qual todavia se não poderão aprovej
tar sem dt'i:xar Substituto capaz de fazer todas as suas obrigações , em 
quanto -durar a ausencia. :E quando os Substitutos~ que dei:xarem , não 
satis'fizerem , ou não forem capazes de satisfazer, como convém , as re· 
feridas obrigações ; a Commendadeira manda_rá chamar outros, que se
jão capazes, e que serão pagos á custa dos. Capellães ausentes. Resolu:.. 
s-·ão de 7 de Abril de 1693. . rv:. Tem ob'rigação os ditos Capellães de Missa quotidiana na Igreja 
.do Mosteiro, que dirão sempre no Altar de Nossa Senhora da Piedade 1 
e são além disto obrigados a ir com o Prior ao Altar nas Missas Solem
JI~S 1 e' servir nos Ministerios de Diáçono , e ' Sub-Di~cono nas mesmas 
Missas; ~ssistir~lhe-hão tambem nas V esperas Solemnes 1 e acompanha
rão nos Enterros, ~Procissões, e serão obrigados a assistir sempre á re
fol'lna do Sacrario. Todas as mesmas obrigaçqes; que de novo se lhes im
pozerern, parece~do assim c.onveni(mte 1 ou necessario á Commendadeira 
])ara lne}hor Serviço da IgreJa, dever-se-'hão declarar aos Per tendentes,. 
que houver ás sobreditas Capellanias; pat·a que vejão se assim lhes con-
vém. · 

V. A mesma Commendadeira n~o deverá nomear para s~rvlr estes 
Em pregos , Sacerdotes , que além das mais qualidades essenciaes 1 não 
tenhãe tambem a de estarem já approvaàos para· confessar. . 

VI. _Aos assim nomeados pela Cornmen.qadeira , se ,passará pela Me
za das Ordens Provisão ~as Capellanias, Çartas, e Alvará para se lhes 
lançar o Habi~o , e professarem ; depois de terem pago a meia annatá 
conespondente ao rendimento das me~mas .Capellanias , e mais Emolu
mentos, que percebem. 

) 
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C A P I T tl L () iV. 

Dos Criados que ser·vem na Igreja~ 
L Haverá dóis C11iados para serVIr ba Igreja 1 hum .dos quaes §érvirá 

tle segundo Sachrjstão; e ambos tetão obrigação de pegar has tochas em 
todas as funçõef? , errl que forem precisas. . 

II. Nas faltas db segundo Sachristão , servirá sempre o oütro; e nas 
funções da Igreja us;;lrão de lobas pretas~ e sobr.épelizes; . . 

E por quahto he Nossa Vontade que por este nb.vo Regimeri_to se 
governe daqui em diante o Mosteiro; Ordenamos, e Mandambs á Com~ 
mendadeira que hoje he , e ás que pelo teihpo forem , que o cumprão, 
g·uardem, e fação inteii'a{Il~nte cumprir; e guardar em tudo, e por tu.:. 
do como ·neHle se contém ; · sem embai\go de quaesquer outras Leis, Es· 
tatu tos; Usos, e Costumes em, contrario; pois que a todos Havemos por 
cassados, abolidos; e de nenhum. vigor~ Lisboa ui de Março de 1793. = 
Conde de Rezende P. , 

O Pt·esidente., e beputádos, que áctualmente Me ~ervem na Me.; 
za da.Conscieacia eOrde!íis, e es quê pell'l têmpo _adianteMe v1ereinnel
la a servir, aos quaes o cenlíecimentd deste Regmiento deve pertencer, 
o cumprão, e guardem; fazendo-o executar literal.me·rlte, comb nelle se 
contem, não obstantes quaesqlier Leis , . Regimentos, Alvarás, Defini.:. 
ções, ou Estilos em contrario; porque todo~ Hei por dero~adbs pará este 
effeito són:lente; reservándo ao Meu Real Conhecimênto ·a decisão de t.o ,;; 
dá' e qualquer dúvida; ou interpr~tação que possà hé\ver; e se lhe quei
ra 'dár.. .E Quero , e Ma_ndo, que este Alvat·á. de Regitneilto tenha for.; 
-Ça, e vigor cpmd àe fosse Çartá · fejta em Meu Nome, por Mim assigna
da, e passàcda pela Cbancellaria , posto. que por ella não passe ' e b ·seu 
.effeito haja .de dli'l'ar hum; e muitos anhos , sem embargo da OrdPnação 
do Livro seguriQ.o , .. Tjtulo trjnta .e nove , e quarenta , que o contrario 
dispõe. A Qopia deste A !vará ., e Regitnento assigriada . p~lo Conde de 
.Rezende, do Meti Con,selbo, Gapitão . cla, Minha ~eal Guarda, Gr. Cruz 
da Ordein de Christo, e Presidente dá Mezà da ·· conscienciil e Ordens, 
será remettidá á actual Cornrnendadeira do mesmo Mosteirb , para ter 
helle á sua inteira ' e Çumprida .exécução ; e sendo por elle assignada, 
se lhe dará, e terá d mesmo credito, e vigdr, coino ad propriÇ) Origina], 
~em clifferençá álguma ; devendo este guardai-~se no .Archivo da me_sma 
Meza; Dado ém Lisboa aos I 8 de Março de 1793. ( 1) = Cdm a Assi-' 

. gnattira do Prin.Cipe Nosso. Senhor êom Guarda. 

Por, Resolução de Sufl. Magest.ade de .3 de sejemb~o ~e 
1792, torriada , em Çonsuüa da lJtleza da Consczencza 
e Ordens de 2 6 de .fltlarço do mesmo anno , e impr. nd 
0./ficina de Anto.nio Rodrigues· iG.alhardo~ _ 

• 
p .. 11 c ,. . til f .. "";'' ~ ' ,. 

•J ~ • • I f-; .r \ f.,o • 

(i) Foi suspenso este Regimento pelo Decreto de. 6 de .Fevereiro de 1794. 
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Eu A RAINHA. ÇomoGovernadora, ePerpetua Administradora que 
sou do Mestrado, e Cavallaria das Ordens Militares de Nosso Senhor Je
su-Christo, São Bento de Aviz, e Sant-Iago da Espada. Faço s·aber aos 
que este Alvará virem, que sendo-Me. presente em Consulta da Meza 'fia 
Consciencia, e Orden~, haver-se notavelmente altêrado, pelo Alvará de 
<J?atro de Fevereiro de mil set~centos cincoenta e cinco; o que Eu h-a
v~a determinado de Emolumentos pelo Alvará , e Regimento de v"inte e 
tres ele Março de mil setecentos ci~coentá. e quatro , para os E-scrivães 

' da Camera dos Mestrados das mesmas Orden1s l não s.ó a respeito .da sua 
percepção, taxa , e repartição ·, •mas tambem· porque rnuit0s dos •cohce
didos no sobredito 'Alvará de quatvo de Fevereirb de mil setecentos cin
coenta e cinco , para os Escrivães da Minha Réál Camer·a ; e Officiaes 
das Secretarias na Meza do Desernbargo do Paço ; não tinhão analogia 
alguma ·com os papeis 1 que peJas me.smas Secretarias das Ordens se ex
·pedião, tornando-se por este modo i-mpra•ticavel a sua applicação; seguin
do-se deste principio ; o poderem-se privar os mesmos Escrivães da Ca
mara dos Mestrados de alguns Emolumehtos ;· na incerteza dos que jus
tamente lhes deverião pertencer , e os seus Officiaes do bem merecido 
prémio dos seus exerci cios; ·a não se authorizarem por si mesmos a rece
berem salarios incompét·entes , e como taes diametralmente oppostos á 
-honra, e desinteresse; com que huns, ~ outros Me devem servir: Con
siderando nos prim"eiws' a: graduação , ·confiança .; e obriga~ões dos seus 
Officios ; e nos segundos a assiduidade; intelli·gencia, e pezo do traba;.. 
]ho 1 como tambem o maior númeFo de negocias puvameBlte .de servjço 
das sobreditas Ordens, a carestia dos tempos, e a decencia dos empre
-gos que exercitãq :· Para c.ortar. de h uma .vez toda .a interpretação, sen ti
do, e abuso que se queira dar , ou se possa fazev do que se detennina 
nos sobreditos Alvarás, e por lhes fazer Mercê: Hei por bem, e S(i)u Ser-
vida ordenar o seguinte. ' · 

• 1_ J l 

t. O· Esc,rivão da Camera do Mestrado da Ordein de Christ.o Íevàrá 
de ·cada h uma Carta que 'se lavrar na Sedreparia da sua RepartiÇão, de 
:Qigniuades , ou Conesias das Sés Ultramarinas·; e de Igrejas do Bispa• 
do de Mariànnà, tres mil e duzentos reis. 

1 L De Mda huri1a Carta de Vigairari'a ,.~.· ou · Beneficio de Igrejas na 
Ultramar, que não forem as sobreditàs d·o ·Bispado· ae ·Marianna; levará 
dois mil e quatrocentos reis. . · · • ·-· 

IJI. Os Escrivães ·da Cam1:1.ra das 'Mestrados dás ONlens de São Be1l
to de A vii ; ~ Sant-Iago da Espad~. , levarão pela Carta de Reitor do 
Collegio dos Militares da Universidade de Coimbra, segundo a alternati.-
:va e~tte . elles observadà ' dois mil reis. ·. . 

IV. Os mesmos Escrivães da Càmerá , e o do Mestrado da Ordem 
de Christo, levarão de cada hum a Carta de Commenda; cinco mil e sêis-
centos reis. · 
. v. De cada buma Carta de Pre1ados, ·que -se passarem, nas Secreta ... 

rias das tilé~ma~LOrdens, einco mil e1 seiscentos reis ~ 
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VI. Pélas ·carhls de Ouvidores do Mestrado ; t·ehd'ó1'Ó preàical'nen ttJ 
. de Correição Ordinaria para cima.; levarão ú mesmo t'!Ii'roiuhiento -que le

"Va 'o Es·crivão da M'inha Real.Càmera ho Desembargo ~o Paç.o tia Re
pàrt1çã:o das J 'r.tstiças , pelo RegimerHo dé vinte é ~ül'co d'é Agosto Cle 
-mil setecentos e cioccrénta , qúe nesta pàrte ~e nã'o acha tlerogado pelo 
·outro de quatró de Fevereiro de mil setecentos cjn'Cuenta ·é ~inc'ó. 

VIl. ·Por 'cadà hum a habili ta~ão de Proprietários de Officios, I·evarão 
dois mil reis , como lhes está concedido pelo Alvat·á de vinte e tres de 
MatÇó de mil s-ete'Centos 'cincoenta ·e quàtro:. . · 

VIII. De todas as Cartas de Propriedad'e de Oíliéios , l'évllrão b db-.. 
bro do que levarem os Officiaes do feitio do Alvará ·; que nellas for eh
corporado: E das Cartas de Officios He direito propt·io das Ordens; que 
s-e próv·em peto expediente da. Meza; e não tem :Alvará , levarão mil é 
seiscentos reis. 

IX~ P.elos Alvarás de Fréi,res CO'nvenhlâes' e de Freiras ein ÔS Con.~ 
\rentó's da Encarnação;, é de Sant·os, levarão oitocentos reis . 

. X. De cada hum a Carta de Priorado; ou Vigairaria qas Igrejàs dali 
Ordens no Reino, mil e seiscento·s reis. . , 

XI. De êada hum a Carta de Capella Curada; ou Beneficio de Igreja. 
'das Ordens no Reino, mil e duzentos reis_. · 

XII. D&~ Cartas, e Alvarás de Habito de Cavalleiro, dois lhil ~ qua:: 
trocen tos reis. · 

XIII. Das Cartas de Freire Clerigó, qu~ consistem em h uma Cartà ? 
e hum Alvará, mil e seiscentos reis1 · . 

b A p i i' u L o it 
. I. Os offi~iàes dás Seclretárias dàs. Ord.eris l~vãrli6 de f-eÚid por cada 
huma Carta de Comménda; quê làvrâr·em; o mesmo emolumento , que 
por este Regimento viii êoncedido âos Escrivães da CàmeHi das mesmas 
Ordens; mas não levàt:ãó coisa âlguma pelo Registo;, qu~ deverãô fazer 
das mesmas Cartas. , . . 
. It Dé cadá lhiiiia Carta 4 que la·vrareni de Dignidades, du Cohesias 

das Sés Ultramarinas; e de Igr~jas do Bispadd de Máriànrta; levarão dois 
mil e q uattdceri tos reis. . 
- li L De ~ada húrtia Carta dE! Vígairaria, oi.i Beneficio de Jgrejils ,ilô 
Ultramar , á excepÇão da~ dti Bispado de Mariariria; levarão _dois mil 
·teis. . . . . 

IV. De cada huma Carta de Priorado' ou Vigàiraria das Igrejas das 
"Ordens rio Reino, mil e duzentos reis~ , : . 

. V. De cádà huma dàrtâ ôé Cápella Curada; ou Benefic-io a.e IgrPj~~ 
fias Ordens no Reido ' e de Thesoutáriás; que tenhão C:irta assigo:idá 
Pela ~1ioha Real Mão; ~ qúé a titulo dellás recebem o Habito , mil ê . 
tJ Uzen tos reis1 · . . 

VL Das Cattàs dé Habito de Cavalleitd; que. Cdtlsistem etli huiri.:l 
Carta; e dois Alvàtás, levarão por estes tres pápeis dois mil teis; , 

VII. Das Cartas de Habito de Freire Clerigo; que ·consistem em bu.; 
Ina Carta; e hum Alvará, lev-arão mil é duzentos reis. . 

VIII. De tb'dás ás Cartâ:s de Propriedade de. O.fficio's; é:i qu~ precfder 
Alvará; levarão' de feitio mil e duzentos reis~ .E das Ca1:t.as de . Qfficib's 
de éliré'ito proprro da,s' Ordens, qae se próvem pelo expeaierite óa Meza',: 
e não tem Alvará; levafão pelo feitio' e registo o mesrtid ÊHÍlolumento; 

R 
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que v4i det?rtl}ipflQO nq.s( sopre.Qit<ls1 1Cgp;~~s [pa~a os Escrivã~s da Camera 
dos Mestrados de. cada ijHUlSl .dqs. Ord~A.~· 

IX. J?,e c_a~;:l hpm<J., Car.ta ge l!oé\.ç~o,, de ~lcaid,aria Mór, de confir-. 
mação cl~ Pr.Ivüegu)s, 0~1 Contratos, .e· quaesquer ou.tras que se passarem 
em pergami.nho,, Jevlap~Od}o.ve,çentQs e, S{lj>senta reis de ca,da lauda; posto 
que a ultima ~~JJas n.ão, &~ja_ ioteü:ªIljl,ef)te , :es,crita ·; C'OrÍl tanto porém, que 
neq-1 as fulhas syr.ã,_o de menor marc-a,. que. a1go papel imp~rial, nem cada 
lauda cqnstará d~ 1Jl€Q0§ d_e q,uªr~nta e -QitJ? r.eg.r~s. . 

X. Pelas Cartas de Ouv,idores cl,o ·Mest,ré!d_o nas terras das Ordens' 
s«:>n.do sim p_l.es Ou)vido;e~, lev!}ll~lil dpi~ IJlil _e; qk!atwcentos· reis; ~ tendo 
maaor pred1cam1ento, levarão de feitio, e Regi_sto indiffe~entement~ 111Íl 
e duzentos rei·s. 

XI'. Pelas Ca!ltas cJe, Jyi~ ela Or~ilJ nas. Comarça~ das mesmas, leva
rão m-il e duzentos reis . 

.XII. De c,~da h.uma (:arta de Ql!litaçã.o doi; tres (Q':lartos, o~ das 
meias annatas, q,ue. pagã.o, os, Comm~p.dad.Dre$1 , Cavl!lleiros, e Freires da.s 
Ordens, )'t'v,a~ão qu~troceo,toJ3 e oite.Qta, r.e;is. 

Xfif. Pelas Cartas de Confirmactã..o d~ ~ti.vHegios, que as Par~es não 
quize.rem se ltb,es pas~elV ew ·pergamin_bo, mçs sün en1 p~pel ordioario, 
lt>varão centq e vinte reis por cada la·u~a, . ainda q1u~ a ultima não seja 
toda escrita: E nas lau.da.S que foi:e.lll• '~m. Latim, se ·levará o dobro do 
mesmo emolumento. 

XJ V. Pelos Alvarás. de Merc€s de. Qlllcios ( €JU~ tod{)s são de n_ova 
Mercê, por estar abolido pela · L~i Novis§IÍII!a o UireitQ Ççn&uetudinado) 
levarão conforme a lotação dos mesmos Ollicios; de sorte que sendo lota
do o rendimento até trinta mil reis, Jevarão oitocentos reis; desta quan~ 
tia até á de sessenta ll)it rei~, lev.arão lJlÍI e• du~entos reis, desta quan
tia até cem mil reis, levarão mil e seiscentos reis; e desta importancia 
para diante ·em qualquel' quantia, r.lois- mH rei~; E o mesmo 1evarao pelos 
Alvarás de Renuncia, 0\1 Denuncia de Officios, que igualmente , como 
os di tos de Mercê, são preparativos do ~t.IÇil):te: f. para este effei tÇ> irão 
sempre declaradas pos .1\lvarás as lotaçõe~ <;los Officios; e o salario; que 
coriforme a elles se leva. 

XV. O mesmo emolumento levarão pe.Jo§l Alv.ar~s de'lV,lercês de Com~ 
menda, de vida, supervi.v·encia , . ou pensão em Cojllm~ndas, ~egulaclo pe .. 
lo lote dellas, de fórma que; sendo de trinta mil rels, ou ainda que n·ão 
chegue. a elles, levaràQl o.it._ocentos ·reis; e de cem mil reis para cima em 
toda e qualque-r. qu~ntia; <lois mjl re.is, comp nos Al~arás de Officios. 

XVI. Pelas Provisões, Alvarás, ou Apostilas, a que preceder Con-' 
sul ta, e immediata Resoluc;ão Mi;nha; levar~o. mil e duzentos reis de êa-
da hnma, sem distinção de maior, ou menor escrita; em quanto não ex• · 
cedet de duas ~audas ; porque exçedendo levatão mais ppr cada huma 
(1uatroceiJtos reis, posto qu~ a. ultima se não es.ct!iJVa toda. 
, XVH. Pelas. Pl'ovisões àe Serv.entias de Officips, , q!le ~ostumão passar-
se por seis mezes, levé,uão quatrocentos reis; porém se se passar algumfl 
por tt'mpo ·de hum anno, levarão oitocentos reis. Este mesmo emolumen..o 
to se Jp,vará pelas Frovisões de.Thesoura,rin:s ;S.achtistanías, CUJ·atos, Err 
mi tani as, Confirma~õ~s de Comp~o.missos , de Tombos; e por toei ~s ; e 
qnaesquer outras Provisões defirHtJvas ~ qu~ se pa!;!sl;!rem eq1 requenmen
tos, e negocios <\e Partes, não excedendo de clua~ laudas ; porque ex
ced~m1o levarão de c·ada hu-m.a duzentos r,eí~. Pqrél:n das Provisões inter
locutorias não definitivas, ql!le se expe.~irem dos ditg.s requerimentos , ~ 
ilegocios, levall'ão..sómen.le quatroc.e.ntos .r~is. · 
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. XV1TT. O rnesino emoluménto assima deciarado ievartlo pelas Provi-> 
sões, difinitiva.s; e interlocutorias, que lavrarem nos requerimen1os de 
Obras-., e Ornamentos das Igrejas das Ordens. E porque .à despeza des
tas Pruvisões, e dos mais papeis'· é éopías ; q,ue se fazem nu progressd · 
dos ditos requerimentos procede da omiss.ão dos Commendadores; e mais 
Pessoas, que aos dito~ Orn.amentos, e Qbràs e;ão obrigados, €! não dPve 
ser feita á custa dos Parochos, .óú dos Povos; que requerem por zelo da 
decencia do Cu! to Divitio; a Meza da ConsciPncia 7 e Ordens apres~n
tando-lhe Certidão da desr>eza, que se tiver feiio com os emolu1~1entos 
dos ditos requer~menlos, a mandará satisfazer j>f'lo di11heiro .da Fabrica 
~las rPspectivas lg-r~jas, a que os .taes teQUer~men tos pPttencerem. 

XIX. De cada Provisão de ~ n~~rme levarão cein reis, e das ~opias 
àas petições; que nPllas se trasladão; le~arào outrus cf'tu rf'is, não pas
s-ando de hum a léÚ:tda s porque PrSsaurJo levarão de cada hun1a CI:"O lp e 
vinLe reis; na f0rma que neste Regimento se delermina nus Certidões; 
e Cot)ias. . , _ 

xx. Por qua-esquer CertidõPS; OIÍ Copias' t:júe tlassárem a rE-queri• 
meu to de Partes, levarão duzentos e quàren1 a reis, nào passando a e~ e ri.; 
ta de duas laudas; porque passando !~varão cento e vinte i'f'is pnr cada 
hu·ma, s·em se haver respeito a que a' uJúma cun&te de mais; ou mer11. .. S . \ 
escnta·. , 

XXI. t>as b11scas, q11e fi.zere1tl a tt:iquerimf'ni.o dE:> Jjnr-tes, c,u f'm bE'~ 
~e.ficio deiJas, le,varào de eada ao no, duS que as meSU)as f1ar11~s, U ll liS 

Despachos apontarem, cPrrl reis, nào se have!1du re>spt~ito ao <llli'JO im~ 
media lamente presente ao requ,erimento; ou Despacho. 

XXI I. Pel-as Ca.rta~ de Prelados levarão o mesmo einolum~nlo; que 
vai concedido aos Escrivães Ja .Camara, sem que levem mais emoiuilH-n'"' 
tos pelo rf'gisto das referidas. Cartas. .. . , 

XX I I f. Por A I v atás de Freire conven tdai nbs Conveh tos de A v iz ; ê 
de Palmela, é de Fre'ira ilo Convento da Incatnação, e de Santos; lt>va.;o 
i:ão oiLtJcentos t·eis: O mesmo emolumento levarão por Alvará:> Je ÜJile ... · 
gial do Collegio dos Miiitares da Universidade de Coimb,:a. E -pela Car
ta de Rei lo r· do mesmo Coll~gio, e Registo della oltocen los reis. 

XX I V. Por Provisões de sel'ven tias de Beneficios levarão oitocen los 
reis; sPntlo passadas por tempo de hum anno. . 
. XXV. Pelas Provisões de Cotifinnação das .Eieicões dos Officbes das 
Càmera~ de Alc~nede, e da parte de Per:nes '· leva~ào oitocentos reis . . 

XXVI. Por Alvaris de mantimento dos Assentàmentos, e de cada. 
àddiçã.o de Foi h a das Commendas; !~varão o mesmo emolumento, que se 
l~va, e de futur~ màndar. levar ' por similhantes papeis do Asse1ltàmento 
.ilo Conselho da Minha Real Fazerida. · -

XXVIL Por Assentamento de bens adjudicados àos Propfios le ~ará 
o Ollicial do , Assenta~erit~. o mesmo einoluinento que levar. b Escrivão, 
qúe fizer a Carla de Acljudicação, pelo feitjo della; e para lhe ser paga~ 
a Meza o mandat·á metter . em addição na Folha diaria das despezas dá 
rnesmo Tribunal. 
, XXVI li. Pelo Regi~to; que se fará de todas. as .Ca~tas ; Alvar~s; ê 

Provisões que se expedirem pt>las Sécretarias das Ordens ( á excepção 
das Provisões de Informe, das lriter!ocutoriás .' para novas averig-,.uações, 

.ou para lanços, e OrÇamentos' lile Ohras; ~ de p~ramehtos da8 Igrejás; 
que não ser à o ·registadas,. ,.com o tambem dos pàpeis de que ne>ste tnesm'd 
Re·gime·uto vai declarado nãe deverem levar coisa alguma pelo trabalho 

R 2 



' 
132 Í793 

do Regrst~ ) Jevarã~ os Officiaes ametade do emolumento do feitio dos 
rt1esmos papeis. . 

XX[)t. De todos os emolumentos, 'que Sou Servida conceder aos so
l3reditos Oiliciaes, se farão cinco partes, que serão divididas da manei
ra seguinte: Tres partes para o primeil:o Official de cada huma das Re
partições; e· as outras duas para se repattirem entre d segundo , e ter-

. ceiro Official sem a menor desigualdade : E naquellas Secretarias , em 
que unicamente ha hum só Officiaf, ficarão perten'cendo a elle todos· os 
emolometitos: Mas no caso de nell'as haver Prálieante, ou Oilicial supt·a...~ 
numeraria, ainda sem ordena·db·, mas com Jfuramepto, e Approva<(àO da 
Meza, e exercicio continuado na mt>sma S~'cret~1·ia , levará este a par
te, que d'everií:l pertencer a hum dos dois Ollicraes, se o houve·sse. 

Mando ao Presid1ehte , e Deputad.os da Mez'~ da Consciencia ; e 
Ordens , e a todos os mai'S Officiaes , e Pessoas a que o Conhecimento 
_peri'E>ricêr, fação cumprir, e gua'rdar este Regimento c0mo oelle se con
tém, nao obstantes quaesquer Leis, Regimentos, ou Resoluções em con
frario, qüe todas, e tod'os Hei p1or derogadas para este eil'eito sómente. 
E val'erá, posto que st=>u ~'!feito haja de (J!ura't mais de hum anno ,' como 
Lei, ou Carta feila em Meu N'ome , e por Mim assignada , e pass~da 
p ela C!wncellaria, ainda q~e por e!! a não passe, sem embargo da Orde
naç;\o do Livro segundo , Titulo trinta e nove , e qllarenta em contra
rio, q 11e para és te fim Dispenso. Deste Alvarã, e Regimento se remet
t.erão Copias ás Estações a qué t6ca o seu conhecimento , e execução, 
ás quaPs indo assig nadas pelo Conde de Rezende, do Me'ó Conselho, Ca
pitão da M i oba Real Guarda, Gr. Cruz da Ordem de Co ris to, e Presi
denté da l\1cia da Conséiencia, e Ordens, se lhes dará, e terão o mes
mo credito, e' vigor comó o proprio Otigiri<d , sem differença algumaó · 
DaJo em Lisboa aos 18 de Março rde 1793. = Com a Assignatura do 
.Príncipe com Guarda. 

Impresso na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo, 

l!E--*<.0>*--l!C 

S endo-lVÍe presenté o actual estado, em que se àcba a Fabrica de fios; 
e galões de ouro, e prata finos, estabelecida, e sustentada com grande 
d speza da Minha Real Fazenda; e a consternação, a que se achào re
'duzidos com suas numerosas familia's os Officiaes, que nella se occupão; 

-por falta de trabalho; o que tudo procede da liberdade arbitraria, com 
·que muitas pessoas de diverso Officio tem estabelecido similhantes Fabri
cas com abuso da geral prohibição, que tem os Artifices de se.intromet.:. 
terem huns nos üfijcios dos outros; ~ contra as Reaes Providencias, que 
fizerfio privativa da mesma· Real- Fabrica a laboi·a<(ãd dos referidos gene
ros; e mais que tudo sem a Minha Real Faculdade indispensav el para 
similhantes estabelecimentos: E tendo consideração a que as referidas 
Fabricas, por serem de mero luxo, e pelo peeigo, de que á sombra del
las se introduzão avultados contrabandos, e obras falsificarias com grave 
perjuizo do páblico, e da Minha Real Faz.eBda., se devem limitar, e res
l.rinuie tão sórnente á sobredita Real Fabrica, e as que forem estabele· 

l cida~ com a · Minha. Real Approvação , e Faculdade: Querendo occoreer 
a todos os sobl'edi tos objectos : Sou Servida ordenar, que no termo de 
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hum mez, contá do _d'a data dos Ed~tae·s· , qué·Mando affixar)· sejãu· fecha-: ' 
d'as todas as F_'abricas de fios, e galões de ouro, e prata finos, que sem 
Faculc!ade Min'hâ. se acharem €stabelecidas, e trabalhando nas ditas ma
rfufacturas, tanto 1 na Cidade de Lisboa ·; como em oulra qualquer parté 
destes Meus H.einos, apprehendendo-se-lhes todos os theares, instrumen
tos da sua !àbo~açào, e r,nanufacturas, que ilellas se acharem: E hei por 
bem de authorizar a DiJ:ecção, à cujo cargo está a Administra<tão da. 

, Real Fabrica das Sedas ·, e suas annexas, ·para que por ordens suas man
-de proceder a estas tii'lig·encias por quaesquer Officiaes de JustiÇa, ·que 
bem lhe parecer; fd'tmando-se de tudo os competen\fJes Auic9S•; que serão 
:r-emettidos ao Desembargador Juiz Conservador, pai'a em Relação serem 
sentencea·dos cotn a pena de cçmfiscação, a beneficio da Fazenda .da so-. 
bredita Real Fabrica·. Que as Fabricas desta· natrureza .estabelecidas com 
à M.inha Real Faculdade, terão cada huma dellas hum sello parliclllar, 
}Jara coro eHe sellarem, e distiriguir· as suas manufaeturas, · as guaes se..; 
rao examinarias nos proprios theares pelüs Procu~adores dé! C~rporação 
l'espectiva, ou outras quaesqué'r pessoas, qt!fe a mesri1a .Direc<jào rúumear 
para esta inspecçao; a fim de exami'na'rem $e estão manuJ.1ctur<1das em 
1egra, tanto pelo que t·espeita á sua perfeição, como ao seu intrinseco 
vàlo1·; e nas pessas, que se achai·em cGm es1tas qualidades, porão o sei.:. 
lb pendente d<~. Minha H.eaJ Fabri,ca das Sedas, sem o qual, . e sem as' 
competentes attestações; ordeoacJa·s pelo Meu Real Oecre_to de_ dois de 
Abril de mil setecentos sjncoenta sete, nenhumas poâPriio ser admittidas 
à despacho nas Alfandegas destes Reinos, nerm perm'ittidas para a ven-. 
ôa:, antes havidas como de rigoroso contrabando, para serem como taes 
apprehendirlas , e ju'lgada·s. E porque tem mestrado a experíencia o ou..:: 
tw gravíssimo inconveniente, que resulta a estas Fam.ricas, e ao públi
M elos tecidos· fabr-icados em seda, e01:il pal·hela falsa, e vendida a · ti tu~ 

. ]o de entr~fina: Sou Servid"a ord'enar, que se não possa mais trabalhar, 
similhante maaufaclúL·a, debaixo · da pena cle perdimento, e tresd0bro a 
todos aque lles, qtté para. o futuro a fabrica•rem; ou venderem; concederi
do por hum t>fféito da Minha Real Clemencia o tempo de tres mezes pa~ 
i'a o consumo da que exis~i·r, e permitlíndo que a nienoionada palheta. 
falsa se possa lào sómente empregar em t-ecidos de fiado, ou Tinha, que 
fot·em permittidos pelas Minhas Leis1 A . .Real Junta do Commercio, Agri
cultura' Fabricas, e Navegação destes Reinos' e SélJS Domínios () tenh.a 
assim entendido, e faça executar pel.a párte que lhe pertence: mandando 
fazer púb lica pot Editaes r1a Cidade de Lisboa t=sta Minha Determinação, 
e relllettendo cópias deste IDecreto a todi.ts as partes deste Reino, que 
ju'lga1· necessarias, !iarà que tenbá a sciá> de-vida ; e inteira execução, e 

'.observancia. Palacio de Nossa Sen·hora da Ajuda em 20 de Março de 1793~ 

Pubticado em Edital da Junta do Comrnercio; e ~mpr. 
na Impressão Régia:. 

*--*0->*--·* ! ( 

EU A RAINHA Faço saber aos qtte este AÍvará virem:. Que sencÜ::i-" 
Me presente, que a providencia do Alvará de vinte e dois de Fevereiro 
de mil Setecentos setenta e nove, em quaato f>élra facilitar aS arremata
ÇÕes na Praça d'os Leilões , "encar·regou âd Juiz Presidente , que a seu 
arbitrio, e sem as avaliações1 ordenadas no ·§. V. do ;outro Alvará de vin.j 



134' 1793 

t.e de Junho de mil setecentos setenta e quatro, procedendo-se a venda 
dos Móveis , que elle mesmo julgasse não exce.derem o valor de dez mil 
reis ; não tinha produzido eff~ctivamente os effeitos , que se considera-

- vão , por ditfçrentes razões, e motivos ; fazendo-se por isso necessario pro
ver por outro modo aos ditos fins da expedição das arremata<(Ões em be .. 
neficio- dos Devedores, Credores, e da Causa Pública: Sou Servida crear 
o Officio, ou Iocumbeocia precaria, e amovivel, de Avaliador das Miu-

. dezas para o expediente· da Praça, que deverá ser escolhido entre agut'l~ 
I es , que vivendo de cérto genero de tráfico tem conhecimento da maior 
parte dos Móveis , que andão no Commercio , e que podem adquirillo 
maior, informando-se, e tendo este ramo a seu cargo: Pertencel'á a es
te Oilicial a avalia~ão dos Móveis , que por estirna~ão commua não ex
cederem de vinte mil reis, para que pelas suas aval.ia<(Ões , sem depen7 

dencia de outras , mande o Juiz Presidente proceder ás arn"matações: 
Não havendo Lançadores pelo preço dest.c1.s avaliações, o Juiz Presiden
te, passados · quinze dias da exposiçào dos Móveis , poderá adjudicallos 
em concorrf'nte pagamento aos Credores com diminuição da qu~trla par
te da avaliação na fórma do §.XXI. do Alvará de vinte de Junho; e lhes 
fará entrega, logo que por bilhete do Escrivão dos A ulos, e subscripçào 
do Juiz da ·Execução lhe constar, que a àdjudicação fica nos Autos poL· 
lern bra~ça : Não se arrematando os ditos Móveis , ou não querendo os 
Credores, que se lhes adjudiquem, ou não os indo tirar depois de adju~· 
dicados, dentro do termo de quinze dias, o Juiz Presidente os fará en
tregar aos Executados, para os terem, e usarem .livremente ,, sem· que 
nelles se lhes possa em tempo algum fazer penhora pelos CrPdores , que 
lhos fizerilo ir á Praça: Ha\rerá cento e cincoenta mil reis de Orclt>nadu, 
sem que vença emolumento algum mais : Será COllS':!rvadu nesta Incnm
bencia em quanto bem a exercitar; e poderá della ser removidopeloPre· 
sidente do Senado da Camera , · logo que por informação do Juiz Pn·si
elente dos Leilõ~s, ou por outras constar, que não satisfaz á sua oh1 iga~ 

/ ção: E será tambem castigado pelas omissões, e abusos, que pral icar, 
sendo comprehendido na devassa annual, que o Vereador mais velho h~ 
obrigado a tirar ern observan,cia do§. V. do d_ito Alvará de vinte de Ju
nho de mil setecentos setenta · e quatro : Será provido pe~o ~enado ~a 
Camera, e pelas rendas delle se lhe pagará o seu Ordenado. . . 

PeJo que : Mando á Meza do Uesembargo do _Paço ; Presidente 
do- Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação ; Senado da Ca
rnera; Junta do Deposito Público; e a todos os mais Tribu~aes, Mii1is-
tros, Offióaes ~ e a todas as Pessoas; a qüetil pertencer o C(!>nhecimento, 
e execucão deste Alvará, qu~ o cun:iprão ; guardem, fação cumprir, e 
gua.rdar 'co'mo nelle se contém, sem emba.rgo de- quaesquer Lei-s'·· ou Drs
posiç()es em crJ·ntrario, as quaes Hei por derogadas para este etfeito só
rnente1 ficando aliás em seu vigor : E ao Doutor JoséRiealde Pereil•a de 
Castr·o, do Meu Conselho , Desembargador do Paço, e Chanceller Mór 
do Reino Ordeno, que o faça publicar na Chance1laria, registando-se ern 
todos os lugares aonde se costumão registar -similhan tes Alvarás, e guar
dando-se o Original deste no Meu Real A rchivo da Torre do Tombo. 
Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 11 de Abril de 1793. 
= Com a Assignatura do Principe com Guarda. · 

Reqist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino, 
no L-iv. 8. •. das Cartas, Alvarás, e Patentes, a fol. 
1 t 6, e impresso na Ojjicina de Antonio Rodn"gues Ga
lhard(!J: 
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De ferindo ao ~onto 'ci·es~a· ÔonsuHa, :a ·que Mandei juntar os papeis 
sobre o Espolio do Bispo de Angola respondidos pelo Proêurador .da Co .. 
i'oa: Sou ~ervícda estabelecer em Regra Que .os Espolias t;los Bispos RE>· 
guiares, que ·sÓ vencéai.. Congnra, ~como ~s Ultramal'Ínos, mont>odo eJles 
sem testa tnen.to, peL'tencem á sua- Igrej a•, isto he ·, ao Bispo Su c cesso r ; 
para QS rli~pender nas suas· precisões Epis~op.aes, nas da sua Cathedral, 
das sl'las Parochias, e do seu Clero Nossa Senhora da Ajuda em 17 de 
Abril de 1793. (1) == Com a Rubríca .de Sua Magestade. : _ 

Nos Manuscrítos de j_ d'LI.breu Bacellar, e nos de M
Antonio da Fonceca., 

T e>nd'o P.ónderacão a que o Tribunal. do Conselho' Ultramarino fôra des.;;' 
IDem brado do Con'selho da fazenda, que para ~s Domínios . Ultramarinos 
era Cónselho de Guerra, e Desernbargo clo Paço; onde todos os Ministros 
são condecorados com à Carta do Titulo do Meu Cons~lho; e que mui tos 
dos Ministros, de que se compõem, e deve compor o Tribunal pela sua 
lnstítui<(ão, tem as ditas Càrtas, por ,haverem sido Goverhadores, e Ca
pitães Geoeraes: Hei pof bem, liiov·endo-Me á Justiça da Causa nestà 
occas1ão tão plausível do Nascimento da Princeza Minha Neta ; que os 
Ministros do Conselho do Ultramar; assim os actuiJ.es, corno os que ao 
diantí3 for~:>m, sejão condecorados bom â Carta do Tit~l~ d<D Meu Conse
lho. O Ministro e Secretario de Estado dos Ne·gocios do Rei_rio o tenha 
assim entendido, e fa<(a e."l'ecutar bom os despachos necessarios nas oc-: 
tasiões occorr~ntes. Palacio de Nossa Senhora da · Ajuda ein 29 de Abri! 
Ue 1793~ = Com a Rubríça do Principe ~ossó S~nhor. 

Nos Manuscn·tos de J. d: .Abreu Bacellar ; e nos de M. 
Antonio da Fonceca~ 

r • 
. [ 

S ehdo Sua Ma~estade Servida· por RE!so1uçjo dç 30 de Janeiro proxirnd 
Passado,_ ratificar as suas primeiras ' Otde,ns á.11espeito d,á venda dos bens 
do Fisco, e Reprezalia, e determinando se pozesse:rn do inesrnQ Iilotlo erri 
~enda os de _Morgado, que não andassem. em Adtn~nistração . ; ou estives
se';! doados em perpétuo, em cúja arrematação hav1a mandado suspender 
ate lhe ser presénte, como foi, hum Mappa rcircumstanciado' da qúalic 
~-~~~ r , - ····~ .. , t r ~r -

1/~ Esta Resalução foi sóbre Consultd da :i}l!ezíl N da ConsciPntia de i O de Julh~ dé 
1J {L. sob~·.e a be~ança do ~ispo do Pa_r~ D, F~ . . Joao~ E~angelisln. A 'cerca dos Bl,opos 

tracna,mos Seculares VeJa-se a Prov1~ao de S'3a de J aneu:o tle 1800. 
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(Jade, rendimentos, encargos, e estado dos bens delles ; foi novamente 
Servida por Resolução de 6 de Abril prox·imo passado, da Cópia inclusa, 
assignada pelo Secretario desta Junt:a ., conceder a todas as pessoas, que 
tiverem direito a pedir os ditos bens de Vinctdo, o tempo de hum anno 
para proporem as suas acções, assim aos que estiverem nestes Reinos, 
como- f6.ra ·deHes, ·e findo e li e se arre.mate'm dta m-esma fôrma, que se acha 
determinado, a respeito dos mais bens do Fisco, e Reprezalia; ordenan
~o que esta sua Real Determinação· se faça pública por Editaes, e o re
ferido anno se conte do dia ·da sua pwblioação· em diante. O que se par
ticipa ao Juiz do Tombo ordenando-se-lhe ,r· que em cumprimento da so
.hredita Resolução faça imprimi!' os Exemplares, que j.ulgar necessarios 
do Edital; que se ·l.he reme.tte, tambem 'assignado pelo dito Secretario, 
e os mande fixar nesta Corte, e clistribui1' pelos Prov.edores das OommaL·
cas destes Reinos, procedendo em tudo o mais da mesma fórma, que foi 
determinado .ao s~11 antecessor;. em f>esp:acho de 13 de ·Março de 1792, 
a respeito dos Editaes, que se mandá·rão affixar para arrematação dos 
bens da Reprezalia, e solemnidades que devião preceder ás mesmas ar
rematações: o que se lhe ha por mui to recom mendado, e deste Despacho 
se tome razão na Secretaria. Lisboa 4 de Maio de 1793. = Por Despa
cho da Junta dos Tres Estados de 2 de Maio de 1793. = D. Antão de 
AlLriada. = D. José de Noronha. 

• Impresso , na Typografia Silvíaria. 
I I) f .,. f 

- ,, 

J 

Em raz~o do Felii ~~~c~ss~ do Nasci~ento., e ~~ptindo da Princeza 
da Beira, Minha muito amada, e prezada Nela; e des<>jando correspon
der com os etfeitos da minha Real Clemencia; no que póde ser compali
·vel com a Justiça; ao amor ·qme todos os Meus Vassàllos, e particular
mente os morador.es da Cidade de lJisboa Me tem manifestado. nas detnons
tra<(Ões, com que appllwdírão esta felicidade! Hei por bem fazer Mercê 
aos prezos; que estivereth por Causas Crimes nas Cadêas pttblicas da Ci
dade de Lisboa, e1sems Districtos de cincd legoas, não tendo parte maior 
do que a Justiça, de lhes perdoar livremente por esta vez todos; equàes
quer crimes; pelos quaes essim estiverem prezos, exceptúando ds seguin
tes pela gravidade delles, e convir ao set·vi~GI dé Deos; e bem da Répu
blica que se não isentem da.s Leis _;, Blasfernias de Deos, e de seu~ Sim
tos; lnconfidenciàs; Moeda falsa; Testemunho falso; matar,, ou fenr.sen
do de proposita; ~sendo com Arcabu~, ou E~pingàtda ~ da·r Peçonhà amd.a 
que mortE! se não s1ga; morte commett1da atl·a1çoadarnente; quebrantar Pn
zões por _força; put; fogo aci~t~men~e; for9~rL 1!lulh~r~s; solt.at:erl_l prezas a 
CarcPrenos por vo·ntade~ ou peita; t=!ntrar em Mosteiros de Freiras com pro
posito deshonesto; ferimento de qualquer J ui i; , ou pancadas, posto quePe
daneo, ou Venlenario seja., sendo sobre seu Officio ~ ferir alguma pessoa to
mada ás mãos; turlo que J1~sse de marco de prata~ ferida p~Jo rosto co~ ten
cão de a dar i se com effetto se deo em CarceL·e~ros da C1.dade de Ltsl~oa, 
Órlades deEvora, Coimbra, P.orto 1 ~veiro, Tavira, Elvas, Béja f.un
chal, Ponta deJga.da, Angra., e das Villas de Santar_ern, ~etu~al, Mon
te-mór o Novo, Extremoz-; E outrosiai em C~rcereuos das .Cadêas das 
Correições dqs Gomarqas; e Ü!Jvidorias dos _Mestra~os . .; e .Pr.io_rados do 
Crato; e das Cadêa9 das AlçadaH; E outro Sim ladrao fornnguetro a ter-
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eeira vez; nem condemnação de açoites sendo por furto: He Minha V on-· 
taJe, e Mente, que excepto ~stes crimes aqui declarados, que ficar ão 
nos termos Ordinarios da Justiça, todos os ~nais pquem per~oados, .e as 
pessoas, que por elles estiverem prezas na dita Cadêa de Lisboa; e seli 
Districto de cinc9 Jegoas ao redor, não tendo pal'te mais do que a Jus
tiça corno acima fica dito , o que se entenderá tendo perdão dellas, 
ainda que as nao accusem, ou não apparecendo, por constar qti~ as ,rã? 
ha parapoderem accusar; ficando sempre oseu direito salvoás dJlasP r~ r
tes, neste segundo caso , para accusàrem os Réos perdoados, quand() 
appareção, e o queirào fazer; porque a Minha tençào he perdoàr sÓmf'n
te aos ditos Réos a satisfação da Justiça, e não prejudicar ás ditas Par
tes, r10Direito que lhespertencer; E paraserem osditos cdminososaCjllÍ . 
perdoados, serão vistas as suas culpas pelos. Juizes no que lhes tocar, pa
ra se haver este perdào por conforme a ellas na fórina Ordinaria. E este 
mesmo Perdão, que concedo aos Piezos pelos Crimes nas Cadêàs da Ci
dade de Lisboa, e seus Districios de cinco Jegoas : Hei otitrosim pôr bem 
se entenda na mesma fór.rria a respeito dos :prezas da Cadêa do Porto, e 
seu Termo, P.o.r alli residir hum Supre~w Tribunal de Justiça .pa~a os 
Crimes. Pela M_eza do Desembargo do Paço se dêm as Or.dens necessa.;; 
:rias para este Meu Decreto se punlica.r , e yir á noticia de tod?s, e se 
executar como nelle se contém. Palacio de Nossa Senhora da AJtida em 
'V de Maio de 1793. = Com a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

Jmpr. na Ofjicina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

I. 

Eu A RÁINHt\ Faço sabêt• aos que est~ AÍvará v1rerri : I Ql,le' sendd 
os At·mazens de Guiné, e ludia, e d Arsenal Real da M~~·inha hun1á 
Repartição propri!lmente destinada para _con~ervação , e augmento dà 
M inba Armada Real; .qué he não só hum a das bases fundarnentaes do' 
Me_u Real, e ~uprem<: Po~er, mas. a m~i~ indisp~nsaveJmen~e n.~cess,~rla ~ 
~ss1m para presel' \raçao das Oolomas Por.tugu~zas, como para prot_ege.r ~ 
Navegação .I.Vlercantil, e d Commercio dos Meus leaes Vassallos ; sendo 
constantemente certo, que. ~em huma f~~ça: NJ;aritíma · ~·ie âs ~ef~nd~; .. ~ 
o sustente ~· nem as Qolomas . se poderao conservar, .nem o Commerc10 
~uh istir: E não se podendo .êllicazmente c.onseg·uir estes ~~ppr~~ntes. ob.:. 
Jectos, se~ que sohdamente se estabele.ça, como base fundamel?tal na 
sob~eclita Repartição, huma ,bem entendida economía, que essenCJaltnen
t~ consiste em que ~lli não falle~n por m~do, àlgurn os meios' ; e assisten- . 
e1as promptas para tudo o .qae for necessario, e ~o mesm~ t~n:po se evi
tem com incessante cuidado, ~ vigilancia os abusos :1 e descaimilhos, que· 
sendo a infallivel ruína- de todos os uteis estabelecimentos' a virião tam·~ 
bem a ser do mesmo Ársenal da Marinha ; sl;lnã,o se lhes applicassém· 
.pwmptos,. e e·fficazes· remedios: .E represent~ndo-Me o Meu Ministro, e 
Secr~tario de ,Est,ado ~osNeg·oc~os ?a+VIarinha ' · e D?mi.nios, Ultram àrin~s 
Mart!nho ele Mello e Castro, que amda que por meiO de algumas provi
denci,as interinas, se tenha conseguido suspender os enormes abusos qu~ 
oeso~: dena-vão em taÇas as· su~s diffe~entes pattes aqHella iinpo.rtadte Re.; 
p~rtH~ff_o, o~· ~ilos ~busos ainda se nã~ e_xti!Jguírã~, ~e~ járn:ais se pode~ 
rao e.x.twgUir de tudiQ, em quanto subs1stuem as pnnc1paes ongens deU€·~, 

, S I 
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que são: Pri meirá a Propriedade dos Ollicios: Segunda a total falta de 
hum a Escrituração cotTecta, regular, e methodica , de cuja falta tem 
res_u1Lado, e podem resultar enormíssimos descaminhos á Minha Rea_I Fa
zenda: E quer~ndo occorrer aos referidos inconvenientes : Hei por bem 
ordenar o seguinte, 
' Mando, que da data deste em diante nque extincto, como se nunca 
houvesse f'Xistido, o Officio de Provedot· dos Armazens, com todos os Emo
lumentos, Proes, Pt·ecalços, e kegalias que lhe pertencião, ou pndessem 
pertencer: Mando, que igualmente fiquem extinctos os Officios de Escri
vão da Provedoria, e os de Escrivães da Meza Grande, com todas as In
cumbencias que lhes erão annexas: Os de Contador, e Executor com os 
s·eus Escrivães: O do Almoxarifado dos Mantimentos: E os de Officiàes 
Papelistas, com as suas Incumbencias: Hei por·extinctos do mesmo mo
do os Officios _ de Compradores, e Pagadores , Porteiros, Contínuos , e 
Guardas da Ri beira ; E Mando , que da data deste etn diante fiquem 
igualmente abolidos todos os mais Qffi.cios, que até agora farão pagos pe
lo Thesoureiro Ger-al dos Ordenados, e que constiluii'io a folha dos Ar
mazens, e Ribeira das ~áos. Ordeno oulrosim , qt;J~ todos os empregos 
que Eu crear de novo , em lugar dos Officios extinctos ·, ou de outros 
quaesquer do serviço dos ditos Armazens, e Arsenal da Marinha, tenbão, 
e fiquem tf'ndo tão sómente a natureza de meras serventias amoviveis ao 
Meu Real Arbítrio, sem que dellas se passe Carta, nem haja titulo ,al
gum que directa , ou., indirectamente indique Propriedade, a qual Ht.:i 
para sempre pOL' abolida, e proscripia .na dita Repartição. ' 

Sou Servida crear de novo hum lugar de Intentlente dos Atmazens 
de Guiné, e India, que terá as mesmas Incurnbencias, quanto <lO exer
cício que até agora competião ao Officio de Provedor dos Armazens, sem 
algu tn dlJS Emolumentos, Proes, e Prec.alços 1 ou Regalias annf'xas, ou 
allribuidas ao referido Officio, mas percebendo ti'ío sómente os ordenadi)S 
que Eu fur Servida conferir-lhe: Hei por bem crear igualmente tres Es
érivãt>s, hum da J nten<.lencia , que terá os mesmos encargí'S, que até 
agora tinha o da Provedoria ; e dois , que terão a seu cargo assistirem 
aos pagamentos feitos pelos novos Pagadorf'S dos Armazens; escrever os 
Assentos das Guarnições das Náos; passar mostra no emb,arque, e desem. 
harq.ue da Armada; fazer as Folhas que sóbem á Minha Real Presença; 
registar Patentes, Decretos, A visas, e Ordens, que baixat·E>m aos Ar
mazens, para o que serão obrigados a residir com o Escrivão da Inten
dencia na Meza do Intendente, que distribuirá pot· elles todo o trabalho 
sobredito, e o mais que por expediente se fizer necessario. 

Sou Servida crear, e estabelecer novamente nos Armazens, e At·
senal da Marinha huma Contadoria , que se denominará = Contadon·a 
dos Armazens de Guú1.é, Ind·ia, e Armadas =, a qual será composta de 
hum Contador, hum Pr·imeiro Escrituraria , Quatro Segundos , Quatro / 
Terceiros Escriturarias, e Quatro Praticantes. 

Mando, que todos os Livros, Papeis~ e Clatezas, que acttlalmett· 
te existem na Livraria dos A rrnazens, na V édoria, na Casa do Conta· 
clor exiincto, e em outra qualquer part.e, sejão logo recolhidos ~ esta Con
tadoria · e· da mesma sorte toclos os Livros; e Processos da extwcta Exe
cutoi'Ía ~ fazendo-se de tudo hum Inventario com a precisa exactidão , e 
formaliaade. . 

Nesta Contadoda se examinarão as ferias que se fazem dos Jor-
naes de todas as pessoas que trabalhão nos Armazens, e Arsenal da 
Mari~ha, e ~uas d.ependencias: far-se..:.hão as Relações dos Soldos do Cor~ 
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po ·da Marinha, e de todos os Ordenados que se pagão pelas di las esta-
ções: e do mesmo modo se fará a conta dé todos os mantitilE'hlo::;; e ge
neros que se comprão, e se tomarão as contas aos Meslres; Despeusei
ros, Cirurgiões, Ho~icarios, e mais pessoas que i·ecebem generos, ou di
nheiros ·nos At_'mazens ~ de qu~ devem dar er;onta c e da mt-sma sorte se 
farão os resumos da Oespeza de Almoxarife? se ajus.tará a sua conta, e \ 
a· dos Pagadores, para serem· remettidas ao Meu Real Erario ; e final-
mente pertencerá a esta Contadoria o eocame ; calculo, e fisc<diza~ão 
de tudo o que por qualquer motivo respeitar a Receita, e Dt'sptza ' · ·e 
ao interesse da Miuha Real fazenda na repartição dos Arruazet1s, e Ri..; 
beira das Náos, 

· Mando, que na mesma C0ntadoria se tenha particular cuidado em 
separar; e distinguir ·na massa total da Despeza tk·s Atmazens , a Gue 
pertence á Fabrica de cada huma das Naos, Fragatas, e , mais Embar ... 
cações: a que pertence' a~) proviment0 _das Armadas; e a que toca ao_ 
gasto particular de cada hurna das .Repartições destas Estaçõesó . . 

Mando, qu·e da mesr,·la sorte se apurem, e liquidem nesta Contà
doria as dividas activas, e passivas da Minha Real Fazenda; pr!JcedJdas, 
quanto ás primeiras, de dinheiros; ou geneTos que tenbão sabido dos Ar
mazens; ou de otltras Guaesquer que se deverem ri mesma Real Fazen-' 
da, fàzendo as contas ,côrr'entes das mesmas dividas, para se Pntregar r>~ 
ao Auditor da Marinha, que nomeio Executor desta 1\t->partíção; o r~ual 
procederá contra os deYedores com a mesma formalidade , corn q t.;é &e 
proc,ede nas mais Executarias por similhantes contas, dando Appdlação ~ 
e Aggravo, nos casos · em que a dever dar;. para o Jui~o dos Feit os <la 
Fazenda 1 o que ig1:1almente praticará nes Processos ; que se acb&reiti 
pendentes na Executaria extincta, e que a Contadoria 'lhe deve remet .. 
ter, depois de ·haver tomado razão do seu contf'udo: E quanto ás segun
d ils , fazendo-se na mesma Contadoria todos úS exames; avelÍguações; e 
di ligencias, necessarias, para cabal cunbPcimento_ da real ; e efi'tctiva 
e:ostencia do que a Minha Real Faze11da estiver devendo; ~ as precisas 
eontas, e calculos que mostrPm a su11 verdadeira ünportanciâ, avocando 
á mçsma Contadoria todos os Papt>is, Documentos; e elarezas; que pa• 

· ra o dito effeito lhe forem necessariasj 
Mando, que todos os Decretos; Avisos; e Oi'dE'nS, qúe desterPril 

aos Armazens, e que por qualquer titulo respeitarem ao ii1teresse de Mi.; 
nba Real Fà.zenda, sejão registados na lntendencia, e depois remettidos 

· a Contadoria para ahi se registarem tarnbetn, e se guatdarem, pois queJ 
o Cartorio da dita· Contadoria fica senda o Arquivo Geral de todas as Es.o 
tações da Repartição dos Ârmazens; . . . : 
: Mando, que todas as -contas, que se fizerein nesta: Coilf'!:ldor1a; sê"' 
Jào do expediente ordinario dt>lla; sem .necessidade de preceder Despa..: 
cho alo·um • l:l • . ' ' . . . 

As partes; que precisarem .quaesquer Certidões exlrabidas çlos Li
:vrós, e mais Papeis existehtes na ,Ccmtadoria, as obt~rà<:> 1 qqandb não 
houver inconveniente; sem emolumento algum, precedendo os Despachos 
necessados. 1; li.. . , . . , , 
. . E c.on1o a boa ordem do g.o~rnQ\ da dita Contadoria . dependeo d~ 
ldoneiEiade do Contador: Determino~~ que a pessoa ; que hoüver ôe sei' 
ptovída neste ~tnprego, ·.sejà de coilheéida intelligencia, e confiança, qu~ 
lt>nba os estudos da; Aula do Commercio; e Carta de A ppro,ração, e que 
t>létn disso t enha ex·perienc.ia d.os Jnteresses ila Minha Real Fazenda nas 
sobreditas Repartições 7 zelô pa~a os ·pJ;ombve.r ,_ é capacidade ·para dirigir 
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todas as pessoas empregadas nesta Contadoria, que lhe ficão soõordina.;; 
das, repartindo por ellas o trabalho da sua Inspecção; e que além disso 
possa satisfazer dignamente as mais obrigações do dito empreg·o abaixo 
declaradas. . . 

E por <]Uanto havpndo Eu determinado pelo Decreto de 30 deSe- · 
tembro de J791, que se fizesse Inv·entario de todos os generos, effeitos, 
e fazendas existentes, assim nos Armazens da Ribeira das 1\;á.os , como 
a bordo das mesmas Náos, e· em outros lugares, se estabeleceo, para fa
çilidade do,mesmo Inventario, hu·rna distri,buiçào dividida em cihcu das ... 
ses; e a experie"ncia successiva tem n10strado; e vai mostrando ser este 
methodo muito proprio de evitar toda a desordem, e confusão, principal
mente pon..do-se em pratica permanente as mais providencias interinas 
que até- agora se tem dado : Sou Ser~~trl~a ordenar ao dito respeito o se
guinte: Que o Contador fiscalize em todos os Livros do Almoxarifado dos 
Armazens, para q.ue ~e conservem em dia, e para qúe ' a Receita, e Des
peza desta Reparliçã'O se faça sempre com a mesma formalidade, que se 
estabeleceo para o 1 nventario sobredi Lo, sendo obrigado o dito Corilador 
no dia quatro de· ca~là mez a dar conta do estado, emque se acha aEs· 
critura<;ão elos ditos Livros do mez anterior, para a entregar ·ao Intenden
te d(lS Armazens, e este a trazer á Secretaria de Estado dos Negocias 
da Marinha, e Dqminios Ultramarinos, para Me ser presente, e Eu dar 
as providencias que se tizerem necessarias. 

Os Escriturarias, e Praticantes desta Contadoria rlevf'rão necessaria_. 
ínente ter os mesmos Estudos da Aula do ConHJ11t>rdo , e Carta de A r
provação com as mais .circumstancias de probidade, bom comportamen
to, e zelo, que se fazem indispensavelmente necessatios para os que se 
empregã0 f'lll iucumbeAeia·s da Minha Real Fazenc.la. 

A Contadoria terá. exerc.icio todos os dias de manhã, e de tarde, 
entranc.lo os Olliciaes no tempÓ do 1 Verão ás oito hora.s da manhã, para 
sahir ás onze , ede tarde itstres 1'Parasahrr ás seis; e delnverno, entran
do ás nove para sabir aCI meio dia, e de tarde ás tres pára sahir ás seis 7 
e ·os Esctiturarios, e mais pessoas a ella pertencentes liao poderão cobrar 
os seus ordenados~ sem aprest>ntarem certidão do Contador i por onde 
conste que tem cumprido com as .obrig-at.;ões dos seus emprPgos. 

Nesta Contadoriá haverá Ponto ., que será ft'ito altetnalivamei'ite 
pelos sens Escriturados; e SE'rão apaRtadas todas as fJessoas, que na mes
ma Contadoria se em pregão; e da rtlesma sorte os tres Escrivães da In
tendcncia, e os do Almoxarifado, para qlie no.,ordenado de cada hurn 
se descvntem .as faltas que tiverem, aggt·avando-sle1 as multas á propor
ção da i·eincidencia das falt.às, até ã expulsão tdos incorrigiveis~ 

O Contador na occasião , em que se asseAtd Praça â Ge·nte da 
Guarni~iío da Armada, e em o_utras occasiões sirrülhacntes de maior tra
balho, mandará dois terceiros Escriturarias, oti Praticantes para ajuda
rem os Eserivé'íes a fazer o Ass~ntanrento, ou outra similhánte Escritu..; 
·raçl'io, que não seja a que elles mesmas devão :fazét· inherenle aos seus 
eargo·s. . ', . 

. Sendo muito conveniente á M.inha Reai Fazenda, que os Escrivães 
das Náos sPjão pesso!is' idoneas-, e ~qumendo estabelecer lium prémio. pa
ra os que ,fO'I·:m mais ha:beis, e se rpostr.arem mais ze]osqs do Meti Real 
SPrviço 5. Hei pot· bem t!reat· o'itC1 Esai·vfies N umera~ios das Náos da Mi
nha Re<d Armada, para cujo emprego preferirão as pessoas, que tiverf'm 
tido os Estudos da Aula do Commercio , na conformidade do §. 8." da 
Oat·ta de Lei de 3'0 de Agosto de 1770; e os ditos Escrivães N umerarios no 
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tempo em que se acharem em ter.ra, terão exercido affecti va nesta Con~ 
ta do ria. 

E pot·que- a mesma não poderia exécutàl' o seu i~gitimo ril~thodo, 
f>e a Receita, e Despeza do Almoxarifado se não fizesse com igual forma
lidade: Sou Servida ordenar ·: Que sendo só hum o Almoxarife de todus 
os Armazens, a sua Rec.eita, e _ Despezá se conservará dividida nas mes:.. 
mas cinco classes assima indicadas' tendo càda huma dellás por parte da. 
Faze,nda Real hum Es-crivão pratico, ~ inlelligenle ao Calcf-!lo Mf'rcan· 
til-, que haja seguido os Estudos da Aula db Commercio, e obtido Car.:. 
~a de Approvação: E porque a ultima classe, qde he a dos lVJant.imPn..: 
tos, tem ·annexa a si a Receitá; e Despeza das Boticas ; iostruml'ntos 
de Cirurgia, e TamiàJ:Ía, haverá parâ esta subdivisãó hum Escr.ivão ha..; 
hil' que como ds oatros Eu for Servida nonreàr. - , . 

Cada huin dos Escrivães dt~ste A lmo:&arifádo tera H uni Escritura"" 
rio para o ajudar, e haverâ mais dois Escritt.irarios, hi.Jm jlara a Fabricã 
da CordoariéJ.; e outro para assistir á descárga, medição; e avaliação das. 
madeiràs. 
. Os mesrrios Escriv~I:'S serãp obrigados a virem escriturar á éontà-

Ôoria os seus respectivos Livros de Contas correntes' COflSPfvàr:ldo-se â 
providetwia de Livros duplicádos de Despeza, para a cdrifereociâ que no 
fim de todos os mezes se deve fazer na Contadoria, riá fótma presente.; 
mente estabeJecidá. 

Haverá mais no ditei Almoxarifado cinco Fieis para· as cinco elas.; 
ses, em qi1e elle fiba dividido; · os quaes Fieis serão da uomeaçR.u do A 1...: 
inoxarife; para lhe seretn responsaveis; apresentando potém o mesmo Al
~oxa~·ife na Secretaria de Estado bompétente informa~ões virjdicas d:i 
1done1dade de cada hum dos d"itos J•'ieis , para obtér á permissão de às 

·empregar ·, visto serem pag·os pela Real Fazenda. 
. Hav.er.á niais nos tl.itos ·.1\rmazens hutn Con1pradut , pessoa habil ~ 

i:le .confiança' e fidelidade tal' que mereça este t>mp•·eg·o ; e ínaís dois 
Pagadores, que, além de tet·erri as mesmas qualidad~s, bajão tido ou os 
Estudos da Aula do CommP.rcio, e Carta de approv àção, ())U tia do provas 
tla sua idoneidade rio exercici,o de empregos similhanles, que vel'ifiqueni 
ria competente Secretaria de Estado. - . 

Sou Servida creár mais quatro lugâres de Apotit:idores, dois parti 
apontar toda a gente d(') trabalho aa 'Ribeirá' corilprehendidá à que tra
balhá no mar a bordo das Embarcações Reaes; hum pará. apontar os AP 
garves; e Marinheiros do Troço, e outro . para apontar os Constn1ctores.; 
Escritunirios, e Fieis do Almoxarifado, Mestres, e Contra-Mestrés da 
~ibeira, Cbntinuos, Guardas, Giliciaes-).VJarinheitbs ; e MoÇos . dos Ar.; 
tn~zens: Isto em. qúaoto a ·respt>ilo do dito Ponto se não fizer oUtra disJ. 
tnbuição, ~ue pareça_ r"?ais. convepiente • . , . •. . . , , , . , " ! - , _ ·- . 

Sou tgualruente Serv~da crear · tres Porte1ros, htJITI pata a Casa d:i 
In_tendenciá; outro pára .a Contadoria, e outro para~ Port.~ jqleribt dà 
Rtb-eira das Náos; e mais dois Conlinoos, húin p~rà à l'ntendeticia ~ _é 
outro para a Contadoria; sendo estes dois. ultimostambem lncumbídos dEi 
pôr profupta~;:f as _Folhas para pagamento dos generos; q).iê ' ebtràtem }ws 
Annaze·ns ·da ~i beira; avisando, ou fazendo saber aos Vendedores; logo 
q~te ~e ditas Folhas estiverem expedidas, pa~·a il·em .i·eceb~t a importan.~ 
C) a dellas ; sem pertendetem, ou acceitarem por isso emolilmehto, o~ 
~· ratificaçãd_ alguma' qualq~er que e!Ja 'seja_, debaixo da ·p.ena ht·emissi~ 
\I e] ele" serem logo despedídos dos seus ernpre.g·os; e fic~ndo igualme'nte 
l'espo'nsaveis 1 debaí~o -da -m€sma pena, de to.tla _a ómíssão; negligencia :1 
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eu clescuido que tiverem na exacta, e corrente expedição das referidas 
:Folhas. 

· Haverá oito Guardas, que por turno assistão na Ribeira cle dia, 
e de noile, e hum Guarda mais para o Armazem da Feitoria. 

Haverá lambem hum Meirinho, e seu Escrivâ:o, que não só exe
cutarão o que pelo Intendente dos Armazens lhes for manJado , mas 
cumprirão as ordens, que lhes der o Auditor da Marinha. 

Como, · al~m das Providencias assima de,termioadas, .poderá hnver 
outras, que se fação igualmente precisas, reservo o proseguimento del
las, segundo o que a expe1·iencia, e a prática for mostrando, · até que da 
cullecção das mesmas Providenci_as, depois de bem conhecido , calcula
ào, e combinado o seu util etfeito, e do mais que Eu for Servida esta
belecer, se forme hum novo Regimento, em lugar do antigo de 17 de 
Março de 1674; havendo p1·esentemente por abolido, e de nenhum etfei
to tudo o que nelle se achar co.ntrario ás Disposições deste Alvará, que 
quero qu.e valhão , e que ioviolavelmente se observem, não obstantes 
quaesquer Leis, Regimentos, Ordens, on Resoluções em conlrario , as 
quaes todas Hei por .bem deroga-r, e annullar para este effeito sómente. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente do 
Meu Real Erai'Ío ; Regedor da Casa da Supplicaçào ; Conselho da Mi
nha Real Fazenda, e do UJtramar, Junta dos Tres Estados, _Real Junta 
do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos , e 
seus Domínios; e a todns os Tribunaes, Magistrados , e mais Pessoas, 
a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, que o cumprão , guar
dem, e fação inviolavelmente cumprir, e guardar tão inteiramente , co
mo nelle se coutém, sem dúvida, ou embargo algum, valendo como Car
ta passada pela . Cbancellaria, ainda que por e lia não ha de passar, f' que 
o seu effe-ilo haja de durar mais de hum anno, sem embargo das Ordena
ÇÕE's em co nlrario: Registando-se em todos os lugares , aonde se CP~ tu
ruào regislar similhantes Alvarás: E mandando-se o Original para aTo r
re do Tombo. Dadc!: no Palacio de Nos a Senhora .daAjuda em 3 tleJuJ 
nho de 1793. =Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias da Mm·i
nha, e Dom1'nios Ultramarinos no Liv. 1. e das Car
tas, Alvarás, e Patentes a foZ. 114. , e impr. na lm~ 
pressao Reg~·a. 

Por Decreto da data deste Fui Servida nomear as Pessoas; que hav~ão 
servir os empregos novamente creados nos Armazens de Guiné, e lndia; 
e no Arsenal Real da Marinha, eficando desnecessarias naquella H.epar-' 
ti.ção, e por consequencia etcluidas do serviço clella, as Pessoas que no 
d1to Decreto não vão nomeadas, e que antes occupavão os Offi cios ex
tinctos: Sou Servida ordenar por effeitos da Minha Real Grandezà , e 
·B enignidade; que todas as ditas .Pessoas excloidas, que occupavão os re
feridos Ollicios extinctos, tendo Cartas delles, e fa:liendo vêr na Secre
iaria ele Estado da Marinha a legalidade das mesmas Cartas, e que se 
·achavão em actual exercício dos mencionados Officios, ou legitimamente 
impedidos para os servir 1 hajão os mesmos OrdenadQs, que venciào R.e~ 

I 
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los -ditos extinctos Officios, ~ni quanto vivos forêm; e :Eu tis rião compen..o 
sar por oútro modo, ou não mandar o contrario: E a Folha dé~l~s se fará 
na Contador~a novamer_Ite creàda, para ser remettida ~ Secretana de E~..; 
tado da Mannha; é alh lavrar-se Decreto para Eu asstgnar !' e ser dt'poiS 
.paga pelos redpeclivos Pagádores~ O Ministro, é Secretano de · Es_tado 
da dita RepartiÇão o tenha assim entendido, e faça executar: Pa\aCio de 
Nossa Senhora da Ajuda em 3 de Junho de 1793• :;:.t:: Com a Rubrica do 
'Princi pe Nosso. SenhC:Jr. · 

}? or quanto pelo Àivad da dàtà deste· Fui Servidà . extingriir aProprie~ 
daàe do Officio de Provedor; e de todos os mais Officios dos Armazene 
'de G.uiné, e In dia; e do Atsérlál Real da Maridha ~ . estabelecéndo nu v a 
fórma de Admínistraçào, Arrecadação; e Escrituração nos mestnO's · Ar
mazens, creando para isso hum I·nteridente , e ~uma nova: Contadoria, 
·com os mais empregos neces_safios; parâ os quaes Tenho nor~eado as pes.;, 
_soas., que CQDSt~ô. da Relação jimtâ' ~ssignada por_ Marti_nho de M:llo e 
CSastro ·, Meu Mm1stro, e Secretario d~ Estado dos NegoCias da M arwha i ' 

1 'e Oom'ini-os Ultramarios. E querendo determinar os ordenados competen~ 
tes a9s ·ditos empregos: Héi por bem ordenar o seguinte. 

I N T E N O El N C I A~ 

. ô In'tendentê dós At!Íla:úins de Guiné' e india haverá de seu or~ 
'denado ,por ànno hrirb ,conto e seiscentos mil reis. · 

O Es-crivão da Intendencia haverá de seu ordenado ti ezentos e ses~ 
'seu ta mil reis·. 

Os dois Escrivãês., que devem assistir na Meza do Íritendente pa ... 
ra o expediente dos Arihazens, haverão _de seu ortienado cada hum seis~ 
'centos míl re1s. 

Os dois Pagadote's lia verão de seu ordenado, cada hum quattocen..: 
tos mil reis • . 

9 Comprador háverá de seu ordenado quatrocentos mil reis .. 
O Meirinho haverá de s«:>u- ordenado duzentos e cincoenta mil reis t 

E o seu Escrivão duzentos mil reis. ' 

reis.· 

tei's. 

O. Pot·teiro haverá de seu ordenado duzentos e quarenta mil reis; 
O Continuo haverá cento rioventâ e dois mil reis. 

c d N ~r A D b R i A; 

O Contatior haverá de seu ordena dó htim · coi1to e duzentos ' in i! 

O Primeiro Esdtittirario havêtâ de seh ordenado seiscentos rnit 
h. ·. ~~ _quatr?}eg~ndos EscritÍll'àrio~ havet~b de seu otB~hado ; cadà 

urn. trezentos m1l re1s. 
ll / . ()s q \.la t:o t~rceiro_s_ .E~~rituràribs :haverão ~de se ti otd€.mailo' , càdi 

urn cento e cmcoenta mll reis. · 
._ .. 

1
. . Os quatro Praticantes haverão de seu ordenatlb , ~ada hum ee·m

li'li·· rel's.-

ba ~: Os Esc~i~~es ~o Núme~o d~s ~_á os havt>~ã~ . de.seir otai.nado,. .E>n;t .. 
. rca~os,. doze mll re1s pot ruez: E em terra ei11pregaaos na Conta:dona 

seis nul reis. · 
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O Porteiro da Contadoria haverá de seu ordenado duzentos mil 
re1s. 

O Continuo haverá cento noventa e dois mil reis. 

E X E C u ·T O R I' A. 

O Auditor da Marinha, a quem fica r .ertencendo ser Executor dos 
Armazens, vencerá por esta incumhencia mais cem mil reis, além do que~ 
recebe corno Auditor. · 

O Escrivão do dito Auditor, que o fica sendo da Excutoría, Pm 
lugar de seiscentos reis por dia que vencia, haverá de seu ordenado du-: 
zentos e quarenta mil reis. . 

A L M ·o X A R I F A D O. 

O Almoxarife haverá de seu ordenado oitocentos mll reis. 
. Os cinco Escrivães da Receita, e _Despeza do Almoxarifado, que 

são os Fiscaes por parte da Minha lteal Fazenda, haverão de seu orde
nado, cada hum quatrocentos e oitenta mil reis. 

O Escrivão da Subdivisão, que se fez na Repartição· dos Manti· 
mentos, igualmente Fiscal por parte da Fazenda Real, haverá de seu or:.. 
denado trezentos e oitenta mil reis. . 

. Os oito Escriturarias das Repartições do Almoxarifado haverão de 
seu ordenado, cada hum cento e cincoenta mil reis. · 

Os cincoFieis doAlrnoxarife haverãode seuordenado; odos l\rlan
timentos trezentos mil reis; e os outros duzentos e quarenta mil reis ca
da hum. 

R I B E I R A D A S N A; 6 S. 

O Patrão Mór haverá de seu ordenado trezentos mil reÍs ~· e sen• 
do Official da Marinha, como he o act.ual, haverá igualmente o. Soldo do 
seu Posto, sem mais emolumento, prol, ou precalço algum :. :& as Que
renas dos Navios mercantes, que até ag·ora erào privativas a beneficio do 
dito Patrão Mór, fic.ão inteiramente livres aos Negociantes da PraÇa de 

rLisboa para as manda~em fazer como, . e por quem melhor lhes convier; 
com tanto que os N avias, que houverem de querenar, passem ao si !i~, 
que lhes for indicado pelo mesmo Patrão Mór, e não querenem em oútra. 
alguma parte. 

O Official, que for encarregado da Inspecção sobre a Éscrituração 
das Ferias da Ribeira; Feitoria, Hospital, e Galé, haverá por esta in\.; 
cumbeocia d ozentos e quarenta mil reis. · 

O primeiro Aponta-dor haverá de seu ordenado quatrocentos mil 
reis. 

O segundo Apontador haverá de seu ordenado duzentos e cincoén
ta mil reis . 

Os outros dois A poritadores haverão de seu ordenado , cada hu Jil 
duze·ntos mil reis. 
· O Fiel da Feit-oria haverá de seu ordenado duzentos e quarénta 

mil reis. 
O Porteiro da Ribeira das Náos haverá de seu oi'denàdo trezen-

tos mil reis . ' 
Os oito Guardas da mesma. Ribeira haverão de seu ordenado cen-

to e .cincoenta mil reis cada huin. 
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Todos os ordenados assiina indicados; sem excPpç~o de algum;1 

·se entendem, e .devem 'sempre entender conferidos com tu I ai aboliçao de 
emolumentos, proes, e precalços, os quaes da mesma sane, que a Pro~ 
priedade d•)S Officios:, ficão extinctos, e proscriptos dos Armazena de Gui.;: 
né, e India, e do Arsenal da Marinha. . 

Os subreditos ordenados conslituiri'ío a Folha dos Armazeos, a qual 
será feita na Coutadoria dos mesmos Armazens, e remetda pelo Inten
dente á Secretaria de Estado da_ M~ri~ha, e Domínios Ultramarinos pa
ra Me ser presente, e se lavrar Decreto, e Uepoís ser paga pelos re:,.pec
tivos Pagadores. 

Os Mestres, e Contra-Mestres ôa Ribeira, que leva vão ordenad~s 
na Thesourária delles pela Folha dos Armazens, e ao mesmo tf' tnpn j r
naes pela Feria dà. Ribeira, se regularão para serem pagos tão sórnente 
pela mesma Feria-

O sobredito Ministro , e Secretario de Estano dr>s Negocias da 
1\'Iarinha·, e Domioios Ultramarinos o tenha assim entenciido, e façà exe
cutar. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 3 de Junho de 1793. --=: 
Com a Rubrica do Príncipe Nosso Senhor. 

. - . RELAÇAO 

Das Pessoas, que $uá lJfagestade houve por hern nomear para ser1.,irem 
os empregos cr~ados dt novo rios Armnzens de Guiné e India, e Ar

senal Real da Mai'in,ha. 

I N T E N D E N C I A ~ 

lnteno.'t5nte dos Armazens de Guine-', 
e Jndia - - - ..! - - - .::. 

Escrivâo d:Ds .drmq,zens - - - ; 
Dito - - - - - - - -
Dito , e d-a Intendencia - -
Pagadores - - - - ... - - -

Fernando ele I~arre Garcez Lobo Pa-
lha e Á lmPida. 

Leandro Jo ·é Lobo de Avila. 
Manoel Joaquim de Olivt>ira Lage; 
Joaquim Eogenio Ferreira~ 
Antonio da Costa Freire. 

Comprador -
}jlfúrinho 
Escrivão do diio 

João Gualberto Gomes Loúrenço~ 
- - - f'aetaoo José d~ Jesus. 

Porteiro - - - -
Contín'i..lo - - ~ -

Manoel José Antunes. 
José Duarte Telles de Fatiá. 

- cloaC)uim José Antunes. ~ 
- - Manoel Rodrigues. 

C O N T A D O R I A~ 

Contador - - - - - -
Primeiro Escritumrio 
Segundos ditos - - - - -

Tercâros ditos - -
Terceiros ditos -

' . ' . 
Januario Antonio Lopes da Sllv~~ 
Antonio Felix da FonsP.ca. 
Joa(.plim ZP~yrino Tejxeira. 
Filippe Jo~<]uim ~a _Costa. 
José A otonio do Couto. 
Ant~nio Thomaz de .Aqui.Do· Fer~ 

rena. . 
Vicente Ferreira Duarte. 
Eduardo Daniel Duarte. 
Romào José Madeira. . 
.José Nicoláo de Massuelos Pínto! 

·r / 

. ' 
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Praticantes .1. - ~ - - - - Luiz Carlos José de Abreu~ 
João Hilario da Silveira. 
José Rodrigues Correa. 

Porteiro da Contadoria 
Contínuo ... - - - ._ -

João Francisco 'de Lima. 
Manoel José de Freitas .. 
José des Santos Mira. 

E X E c U T O R 1' A. 

- - ~ Executor -
Escn·vao - • 

O Auclitor da Marinhà. 
O Escrivão do dito Auditor~ 

A L M o X A' R i F A D o. 

Almoxarife 
Escrivães- - . - - - - Sebastião José de Fadá. 

.:. José Antonio Caminha. 
Ígnacio Joaquim Pereira . de Sousa o" 

Juão Frnncisco Delfim. 
Antonio Maria 'i'renilé. 

Escrivão da subdívisáo dos li-fan"-
Alberto Magno Vieira da Silva. 

timentos 
Escrztur arios 

' 
Fieis 

c 

.!) " 

I • 

'· 

,c 

li 

- - .. .;, -

; 

A ntohio Francisco Elvain; 
.. Joaquim José Teixeira Btani!ão. 

_Joàquiin José d~ Olivéira Banha• 
Amàro José de Carvalho. 
Manoel José da ? Obsta Li ma. 
João ·Telles de Menezes. 
,Joaquim Pereira de Azévedo; 
Custodio José da Silva. 
Joaquim José Xa~ier; 
A o tonio de Lima Monteiro. 
José . de Santa Bal'bara .. 
José Joaquim de Magalhães. 
José M~noel de Jesus. 
dosé ,Pereira de CastroJ 

L 

' 
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R I B É I R A D A s N A., ó 8. 

Pat1·1í:o Mór - !. - - - - "' O Capitão Tenente João dos Santos; 
Encarregado da Inspecç~o sobre 

a escriptür_açãb das Ferias, Fei-
loria , Hospital, tj-c. :.. .Joaquim Eugenio Ferreira-. 

Primeiro Apontador '- - Ga~par Pessoa Tavares. 
Segundo dito "" - - - - - - João da Cruz Bureau. 
Terceiro dito - - - '- ..:. - - Francisco Xavier de Assís , 
Quarto dito - - '- - - José Rodrigues Lisboa. 
Fiel da Feitoria. "' Francisco Solano Telles. 
Porteiro da Rib~ira das Náos -'- João Manoel. 
Guardas .. .. "' - - :.. ' - ... Manoel José Pinheiro. 

Domingos Gonsalves. 
Alberto Feliciano Chaves. 
Carlos José Coutinho. 
Joaquim Pedro dé RaJes. 
João Antonio Neves Estrella. .-
Luiz Gregorio~ 

Palacio d1 ! Nossa Senhort\ da -.Ajúdà em 3 de Junho dê i793. = 
Martinho de Mello e Castro~ 

Impress(l) na Impressão Regia~ 

E ú A RAINHA Faço saber aos qtie este Alvará vil·em: Üue setiH:1di
Me presentes em Consulta da Minha Real Junta d·o Commercio, Agri.;. 
cultut·a, Fabricas.; e Navegação destés Reinos.; e seus Dominios os mui.; 
tos inconve·nientes que resultão da éxistencia do Privilegio exclusivo de 
curtir' e tiBgir todas :JS Pelles, .que se curtem com pedra hun1e' e azei
te, e até de comprar Pelles de Cabrito, ou outrás quaesqiier, propl'ias 
'do mesmo GyrttJme ~ que ba maís de cerh anrios fôrá concedido ab Officio 
<1e Luveiro no §. L Cap. V. do seu R;egirne.n lo~ para o augtpento, c~n
·servaqão, e propagação das Fabricas desiriülhante natureza; muito pnn
cipalmente verificando-se na Minha Real Presença, pela mesma Consul..:; 
ta, achar-se quasi antiquado o refer.ido Privilegie;>, porque apenas. se con-
1.avà actualmente hum uniéo Individuo do dito Offiçio , que trabalb::i.sse 
em Curtimentos; necessitando todos de burtia gra1ide impo-rtação Estran
g~ira daqÍJelles gene'ros para s0rt.imen Lo das suas lojas : E que,rehd9 ré
n~over das Fabriéas de Curturoes os estorvos que lhes póde fazer o refe
:ndo Officio com o rnéncionado. Pr~vileg.i<:>, que hão he conforme ao rneJbo
-:ramento da Inuus1ria Naciohal' hu~ d9s obJectos, .. que merecem a Mi-: 
11ha Real Con.sidet·ação ; conformando-Me com o Parecer dá dita ~.eal 
,Junta do Commercio: Hei por bf'!m de .andullár' e derogar o mesmo §. J. 
-do Cap. V. do Regimen.to . do Ollici<? .. de Luy~.iro . ; que fez privalivo . do 
n1esn~o Oilicio nesta Cidad~ ,_f( seu Ten~o o Cl,lr.time~io de pedra humé ~ 
€ aze1te., e ~ compra das P~lles de Cabnto, e de outras quaesquer, que 
forem proprias par~. o dito· Curtimento. ~ . . ... 

PeJo !lu e i Mau da á Me.za do De~embargo do Pàqd; Presidente do' 
, ' Ti 
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lVIeu Real Erario, Regedor da Casa da Spplicação, Conselhos da· Minha 
1 H.eal .Fazenda, e(tQ Ult.raTtl)ar, Real JuÃta. do Commêrcio, Agricultura, 

F.;bricns, e Navegação destes Rei nos, e seus Domínios , e a todos os 
Tríl)tiD1U~S' , e PestJuas, a' que:m o conzyeci..~ue.rüo d e-s te- Alvará. pertença; 
que-o cumprão, ~ guardem, como nelle ~e c())ntém, posto que seu effeito 
l1aja de durar mais de hum anno, não ohstante A OF.deoação do Liv. IL 
Tit. 40 . em contra1· io: E ao Doutor José RiGalde Pereira de C~stro , do 
l\1e.u Conselho, Desern bargador do Paço, e -ChanceJI.e_r Mór do RR-inQ, 
Ordeno que o faça publicar h'a rChrao·cella.ria-, e-regist.at· em· toclos os 1~,~-.
gares, em que se costtliNão reg~s·tar ,s-imil.ha~ tes A-lva.rás; e.. o Original se 
p1aodará para o Meu Reéill· k\rqtÜV0 cla.Tg.rre- do TGmbo--: PaJacio dt! Nos -. 
sa _Se~hora da .Ajuda a 3 de J-uaho de 1793 ..- = Com- a ,Assignaturp. d,~ 
Pnnctpe com Guarda. -

Re_gist. na Kecr.etaría da Real Junta do Commerâo , 
i1.9riculturd, Fabncas., e Navegação- desles Reinos, 
e seus Dom{nios do Lirv. 1. 0 do Re_qisto dos Alvarás, 
a fol. 1 g , e impresso ?',La Impressâo Régia. 

!!!-*'-0'>*--~ 

' ·<J 

Sou ·Éervi.dà-ijêc!a.tar; p>ata Jn~is :não vit• em dúvida, que Haven~o Eti 
por b em d• !SfXlchar os Lcnles da Universidade para Desemba rgadores Ho
n rarios da Casa da Suppl icaçào , ou Extravagantes, ou Aggravi tas, se 
ba de entender, que os sens cles j~achos devem c~ x pedir-se, sem preceder 
Exame V.ago ; salvo se nos Decretos da Mercê lhe for imposto esse en
cas·go; Havendo-o Eu assim por bem em razão da boa ínform~ção '·e ex
liPriencia da Slla lí teratu.ra"") -plelas Gadeüas (ijl:le OCCI;l_pào na UmversJdacle;. 
pela -g ra·âuaçilo das s:J,uais fon'io p t:ovídos á Casa da Supplicação, sem f'n
l.ra rmn na Rela«1àe de Porto: .<i ~za do Desetnbª'rgo d0 P;:~ço o tenh~ 
assin1 enté-fidiflo, e :fal:(a e.oceemiae. Palaci@ de Nossa Sel]lbora da Ajuda: 
em Hl ·d-e Ju-nhG ~de 1793. ("'ti) = -Gom a Ru:l:!>ríca do Pr~cipe Nosso Se_, 
nhor. , 

Nos Afanuscrriti'Js de J. d' .4br.eu Bél!Ce,llar ~, e ?UiJS de . JJ1. 
-AntJen~'ro da rFonoeoa. 

Eü i\ RAfNHA :Façó ·saber aos que este A(Í'Va'l'~- w-iren•I: ·Que alt.?n .. · 
deodo ao que Me foa presente ·e:m ConsuiLa <lu Reaf llunta tio Commerc10., 
Agrjcultura, F~'brica'S, e Naveg-ação ·déstes Reino·s , e tseL'lls Doruinio~ ,, 

-:sobre a RepresentaÇão dc>s Fabricantes -de Chapeos grossos da 'Cidnde de 
1Jraga, inquieta'clus pelos R~ndeirm; ·da-s •OizaJs, que pertendião - b av~Ua das 
·ven das dos di'Los 'Dharreos: E atten&enl:lo a õufiras considerações substa·n-

--------- ----~ ---
-(1). Dor i-lecr<>~~ de ' ~ó ~~p A9rll de 1~63 se tinha ~andado,, gtie totlos o:; clespach_a-

d o!Y para n:s "Relm;;'-'cs e ~ribunaes le~sem, de Jur.e ~perto , "o~ f'm ~xame V-ago, € qne 
ning~em s-e ep tPndesse chs,pen•ado , salvn 'fa7.enclo-se mençao do dt.to Deereto naquella 
da âis}fen'S-a i e c~dtHi Gu'~ro moldo o :':ft,i.butnai -o ,não cumprisse, e .constl!Lasse~ 
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ciad11s.rra drta Çol\S1Wti\, para ofim de alJivjar, ~ b~pefi6.íar os ditos Fa..; 
·bricaôtes ;, i i.~it~çã,o do qu,e Tenho ordenado em beneficio de outras Fa..l 
~ricas de Ch~peps fin<;>~, , ~ gros~ps: Sou Ser;y~da Ord~n~r, que dos di toS' 
'Chapeos fa,l;>ric~~l~s na~ Ç>ffi,cinp~ de Braga , e em q.~aesq1u,er outras d~ 
I'rGvinçia;, Entre Dput:o, e Min~p se não pagu~ C]'z~; e tam9em, que dei~ 
les se ~ãp 1:1a gl}o~W pjrçito~ po~ saqi da n;s Pó r tos cl't=s te Rei.9o, ou Qds ,Po;-r 
minios Ultramarü;ws, ou p4ra os E~trat;~g-eiros. . . _ . . 

Pelo que: ~<\l,ld,Çl a Meza do l)esemb.<;lrgo do Paço; Pres1dente ~1ot 
lVIeu Re,al Erario; Regedor dl! Çasa ~a S_upplic~~ão; Co~selhos ~a Minbíl. 
Real Fazenda, e do Ultramar; Real Junta doCommercw; Agncultnra, 
Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus Dominios; G~~erná{lor da 
_Rela~~o, e. Casq. do Po.rto~ 01.1 q~eUJ s~p. ht.g:~r se.r~ir; e a: todas ~s Pes~ 
soas, ?. quem pe~:tencer o conheçHn.ertto, e execl,lçao deste AI vara , que 
o cuw,prão l ·gq.arqern' e f~ção cu~nprir' e g4<lrdar tão inviolavelment..e 
com'o nell e se cont$,w' sew d~vi'da' ou embargo algum' qualquer que el-' 
Ie seja: E ao Doutor José Ricalde Pereirà 'cté Castr9, do Meu Conselho., 
Desembargador do Paço, e Chanceller Mór destes RPi nos Oi·deno , que 
o faça publicar na Cbancellari~. ; reg.i.~tandQ:-:.,se em todo~ os lugares aon.-

' de se costumão registar similhanles A1vat·ás, e g·uardando-se o Original 
deste no Meu Real Arehivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de 
Queluz ém 5 .ele Jq}ho ele 179~. --:.:;-: ~~Rl ~ As~igR~~ura do Principe com 
{? ':J,_al'qqõ . I , . • . • . 

Rl}gis..t. '(l,a $ecr:,etarfa Q,e Estad.q dp~ lYegoqos do J?.~mo 7 
rio ~i v.. 19. •. ·.dq_ :.t?,eal1,1.fntq ~9 Cqmr,ner.á.o , 49.ricul
~t'4ra '.J!ahncap.., ç N,q.~gqçao de~t,e.~ ~e?·!ws, f ~eu~ 
Dom~ruos, a jol, p, ,e nn.p.r. ~a f)jfitzn.a fif iff.n:...~ 
~oYJ,io R?flr:igues GaP~r-t~:do. · J ~ 

,I 

#.,--:-:---f...ç;-.t -·. -, -. * 
EU Á R A ÍN;ijA 'f~-çQ s~ber ,?p~· ~ue ~fot~ llva~á virgllf ~ Qor aH~ti~ 
~etvlo á f{epr.es.~,\1tpft~O dos ~~e_gpci~4;tes; l;a Praç1a desta C{i~~l~~ ~ ~ ipter 
J·essados no .Gommerc~o de Angol.a, ,e B~ngt;i,d(i, JlU,e .se R.4al1fi,ca.r,a JW· 
Minh.a Pn:;s,ença ,~tp .Çqnsulté;i da .R~i)l J.y,.nt.a ~q .Çomn;Jelc\o, -'f\.gricultu
.xa, Fabric,af>, e ~c,tvegação d~.sJes fleilf?S, ,e ~eu~ })q ll!·i~io~ ~ JJfl~fl o)i,cn 
~e. ~e aug~en~ar .~ qult!Jré;l, E( ,Gommf(,t:CI!l da Cera .d,9.s qllas Cap1_tam#~ 1., 
-~m eoi)HIJum ,ben.efic~o? p Atí))dflde r..úbljcjl: ..Sop SeríVi.ia ~)~r4eJJar? que f 
_Ç€-ra de ~.n_golfl, e ;B~pglill@la_, ,qu.e e'nt.rar llflS Alf;I~~leg,a.s ,dP.)?.ra~~l, ,e s')e 
.ex,p.o,rtar ;Para ~s~.e .Re1po, ~rja I§re,.nta., de pagN na~ ft ~s~as AI.fr.ndegas 
Direito ,al.!?:qm çi~ ep,tra.d.a ,, .f.ySa)Jilll,a. 1E nc~r.a • <tf.?\l~elar ~o,~a a f~·au_d~, qup 

·..por occas1ao dest-e ~eu Al;varp. _$-e :JjiP~Sfl fq.~~r: D~:t~rf.Yl~}~\1? , que os Des
, -;pach_ ~n tes dfl . s9.9Pr:s\' lJl ,Ç'i~? .sNJJo .opd,g;a~.p_t>, p. JiWgJWf _Ier.mo d~ (!RPl~E:~ 

sen ia rem , e.Ol pe~~r._mp:;aÇg .~~n~rw? a_~ ~Gí)!L qq~s i:}.,a sua e.o_trada DI}S Af-
.fandegas ;de~tp_ Rel,no. : r . : L •· .: • • i ' ' ; . ' 

Pelo qp~: .N-k~íJçlO á Mez.a .ds> rnes<i_ID~~r.gb .dQP,?çO' P..re,sJdet!J~. dp 
~~u Real Er.a;;io,._, 1~ge.q9,r ~.a .Qq.~. -cJ,a S.o .pp.li~c~<rl1'o , Co se 1.\lo~ ?a Jd,i~ 
llha :Real F.a~tjnpa 1, r~- <;lo .'~-HtnHflJ9-r , .,.1~~~1 rl 1un.t~ ,po .CÇl~?J·:,r.c~o) :~gr ,Icl}.~
t~r~ ~ fabr~C~, ,e,;w.<j.vegP,Ç~<;>' ,~e.~ty~se~9,·0~, rT sei!~ ,DopHlJ~9~ D if)e_e-.~e:t; 
é Cap1tães Generaes do Estado do Braz1l, e à rü>rlas as Pteê gás, ?- quem 

h 
. I • • )"' ( .. ) :JV . ') 

_s> con ectmento, e execução deste Alvara pertencer, que o cumprão, e 
guaúfem, eTaçâo- cuinpnr, e g-:uaiclãr comõ p.ell(f ~e cõiltém, e .mio --'ob~o:: 

.. J:-~\ f e ' l J. .. rT" 9D '' ~~'- r ··.c ,, ·- o . · tV J) r"" 
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ian les quaesquer Regimén tos, l.eis, Foraes , Ordens, ou Estilos con-
. trarias, que todos He_i por derogados para este e:ffeito sómen te ; ficando 

a liás sempre erp seu v1gor, sem dt1vida, ou embargo algum qu ~l]gu '2 r que 
elle 'seja : E ao Doutor José .Rica! de Pereira de Castro, do lVl u Conse· 
lho D esembargador do Paço, e Chanceller Mór destes Reinos , Ordeno 
que' o faf(a publicar na Cbanceilaria , registando-se em todos os l~t garPs, 
aonde se costur)lào regi·star similbantes Alvarás, e guarda.ndo-se o O rigi
i1al deste no Meu Real Arquivo da Torre do Tombo. Dado no P a lado 
de Queluz em I7 ' de Julho de 1793. (I) ' Com a Assignaturu. llo P rin'-
éipe com Gua1lda. · 

'. ' o 

J,legút. na Secretaria da Real Junta do Commercio , 
Aqricultura, Fabricas, e Navegação destes Re·inos, 
e seus Dominios, a foL 20 vers. do Liv. de · Registo 
de Alvarás. , e Impresso na Impressão Regia. , 

*-'-*t.G»*-* 

EU A RAINHA Faço sáber aos ·que eslé Alvarà virem: Qué háven~ 
do estabelecido nas Minhas Leis de quatro ,de Julho . de mil setecentos 
sessehta e oito, e de doz-e de .Maio de mil setece.rHos sessenta e nove, 
as Providencias, que Me pareoêrão mais sauda v eis, par.a cohibir, e acau ... 
tellar nos Corpos ,de mão morta toda, e qualquer retenção , e aquisição 
de Domínios, e Bens fuódos; conl1'arlas .ás Ordenações do Reino, e ·ao 
sPu verdadeiro espirito, e incompaliveis. com d i'nter~sse Público, e Na· 
cional: E mandando a Meza do Meu Desembargo do J>aço, em snn exe
cução, fazer sequestro em todos os Bens de Raiz, que possuião as Ir
mandaoes, e Confrarias, ex~epCuál'a desta regra geral as F a ze ndas das 
Irmandades do 1Santissimo Sacramento ; -declarando que êsta Administra
ção devia fi~ar livre, e os s€us rendiment~s imruunes, para supprir as 
flPspPzas com à Culto do niestno Senhor , e se empregarem em ou tras 
Pias F-unções do seu Ministerio , a gue etão destinadas. E porque esta 
benigna dP.claração, e iotetpretação da Lei não cht>gou a ter a sua per
feila, e devida obsetváncia; acceitàndo .. se ~ se'm enibargo della, denún
cias, e passando-se Alvarás de mercê, pata em consequencia dás mes
!llas se tra~ar, e disputar no Juizo da Coroa da sua justiça ; talvez na 
jntelli rrencJa de se fazer necessaria, e como indispensavel huma Reso}u:.. 
<(ào S~periot' mais ytositiva, e scJlemqe, qu~ lhe prestasse toda a força, 
e anctoridade: Hei por bem, e em confirmação da Provisão expedida pe
Ja Mezà do Desembargo do Paco.,- na data de treze de Fevereiro de mil 
sel ecentos e setenta, .na conformidade da tepns-ta, ~ requ1sicão do Procu
rador da Coroa, que a~ ~Cor,ifrarias do Saótissirno -Sacramento , necessa
ri as pata a dccencla do Cult'o elo Senhot, sejão · exceptô~das da. Sanção 
.das Leis 1 qu e prohibem em .geral ,_debaixo, da pena <le- Cornmisso, a re-· 

' t e oção, e admiriistTaç-ab dps Bens Immoveis , Cap~las , e Juros ReaEls 
t>m Confrar-ias; e em cànseqNencta_.Ordeno, que nem se admi ltão d_enún
Çias desses Bens das Confra~as do· Santissimo, n e rtl por ellas Sf" f.'Xpéção 
Alvarás de mercê; e nue :fiqiielJ1 sem elfeito as Denúncias, e Alvarás, 
que se' ti-rerem ex1)edido. ' · 

I '- • j 

----~----~------------ - ~----·~----------
. (1) '"Vid. o Afvar~ tle 30 de Abril de -{{94,. '!: ~ . · 
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• - Pelo qu~: Mando á Meza do Desembárgo do P:tço; Presidente do 
Meu Real Erano; Regedor da Casa da Supplicação; Conselhos de Minbá 
Real Fazenda, e do Ultramar; Governador da Relação, e Casa do Porto, 
ou quem seu lugar servir; e a todos os Desembargadores, Corregedores, 
Juizes, e mais üfficiaes; a ql!lem o conhecimento desté Alv.ará perten
cer, o cumprào, e guardem, e fação cumprir; e guardar como nelle se 
contém; não obstantes quaesquer Leis, Ordenações, Regi menlos ; Pro
visõ~ , ou costumes cont.rarios; pot·que todos' e todas' para este effeito 
sómerite, hei por dcrogadas; como se de cada huma fizesse espe-cial men
çao ~ e sem embargo da Ordenação em éontrario. Ao Doutor José Rical: 
de Pereira de Castro , do Meu Conselho, Desembargador do Paço , e 
Chauceller Mór do Reino Ordeno, que o faça publicar na Chancellaria ll 
e registar em todos os lugares; onde se costumão registar similhanles Al~ 
varás; e o Original se renielterá para o Meu Real Arcbivo da Torre d~ 
Tombo. Dado em Lisboa aos 20 de Julho de 17 93. = Coin a Ass]gnatu~ 
ra do Principe com Guarda. 

r .. 

Regút. na Chanceilaria JJfór da Coríe e Reino no Liv. 
das Leis, a fol. ~o, e impr; na O.fficina de .:dntonio 
Rodrigues Galhardo~ 

._*~*--* 

Eu Á RAINÍtA Faço saber aos que e~te Alvatá virem: Que sehdo-7 
Me presentes dois Assentos tomados no Tribunal da Junta do Commer..: 
cio, Agricultura, F~bricas; e Navegação destes Rei aos, e seus Domi
nios no dia ~inte e tres de .Maio deste anno, para fixar a J urisprudenci<i. 
sobre differentes pontos contt-stac1os entre Partes, e sobre os quaes não 
erão confimnes os sentimentos dos Juizes: Sou Serviua Ordenar, ba COil

furmidade dos ôilos Assentos, que se observe o seguinte: 
Ptimeiro: Quanto aos Pontos da prefet·encia, que pertendem ter 

os Crédort:>s do devedor fallido nbs bens, em que tein Hypoth~ca especial, 
e legal, quaes são, as moradas de casàs, e outras Fazendas, para a com
pra, cônstl'ucção, ou reparação dás quaes concorrêrão com dinheiros, ou 
tnatt>riaes: Sou Servi tia declarar, que estas dividas não se ~nlenderíl com
prehenclid.as na generalidade do rateio estabeleCido no Patagrafo vint~ e 
dois do AI v atá de treze de Novembro dé mil setecentos cincoenla e se1s; 
Dlas qne devem set Jiagas pr:cipuamente ? e com prefér~nci~. _peJ? pro
duct.o dos Bens da sua espee1al Hypotheca, por serein· tão pn~Jlegtadas; 
que pelo mesmo Paragrafo "inle e dois preferem á Minha Kea1 Fazenda; 
quanto mais aos outros Crédores concorrentes. . 

Se_qundo: Os Crédorf's porém pelo aluguer das Casas Urbanas, os 
()Uaes por todas as Uiais . antigas Leis tem esp·eéial Hypotheca nos .inoveis, 
e tt·astes, que ·o Locador nellas introduz para c?mmodidade, e uso da 
habitação, deverão sóme.nte ii respeito do producto destes, é não de ou
tros bt>ns, e e-eneros de Comniercio, ter preferencia, pará pagamento dos 
a'fugueres, a "quae.squer outros Créd~res do .Fallido. 

. Terceiro.; E qoan'tp á ques'tão excitada , e cliscutida em outr<1 
Assento: Se o motuario do dinheiro a risco, que carregou eiÍI o Na.vio 
de seu Cabedal proprio maior porctao dó que a somma inotuada, tendo 
descarregado, e v~:ndido no curso da viagem'· e nas differente..s Escalas 
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parte dos effeitos· da carregação, fica desobrigado do' pagamen·to da di
yida com· a perda do Navio. Sou Servida declarar, na contOL·midade drd 
que me foi presente pelo Assento, e dos usos , e estilos do Comm erGio 
mais bem fnndados: Que o mutuatario fica desobrigado com a perda do 
Navio, mostrando, e provando que tinha a bordo, ao tempo do naufra
gio, porções equivalentf's á somma mutuada; e que neste caso de fica
J:em a bordo. essas · porç@es eqt~ivalentes, não tem o mutuante J'egresso 
a<:' producto do excess@, que se desc.arregqu , e negociou no curso da 
vwgem. , 1 

Pelo que: Mando á Meza do Desem1bárgo do Paço; Presidente do 
1\lleu Real Erario; Regedor da Gas.a da Supplicação; Conselhos da Minha. 
Real. Fazenda, e do lJ)tramar; Real Junta flo Commercio, Agricultura, 
Fabncas, e Navegação destes Reinos , e seus Dominios ; e a todos os 
'fribunaes, Magistrados, e mais Pessoas, a quem o conhecimentc4l deste 
Alvará pertencer, o cumprão, e guardem; e fação cumprir , e g_uardar 
como ne!le se contém, nào obstantes \quaesquer Leis, Orden:;~ções, Re
gimentos, ou costumes contrarias; poi·que todos, e todas para csle effei
io sómente, Hei por derogadàs; como se de ·cada huma fizesse especial 
menção, e sem embargo da Ordenação eq~ contra-rio. A0 Doutor José Ri
c ~dde Pt>reira de Castro, do Meu Conselho; Desembargador do Paço ; e 
Çhanceller Mór do Reino Ordeno, que o faça publicar na Ch anceJJaria, · 
registando-se em todos os lugares, onde se costomàu registar similhanles 
Alvarás, e gua.rdandowse o Original deste rio Meu Real Arcbivo da Tor
re do Tombo . .Qado no Palacio de Queloz em 24: de Julho de 1793. = 
Com a Assignatura do Principe cóm Gu-arda. 

Re.gist. ~a Secre,taria de Estado dos Negocios· do Reino, 
!lO Liv. 8. • das Cartas, Alvarás, e Patentes, a fol. 
136, e impresso na Officina de AntQnio Rodri'gues Ga .. 
lhaTdo. 

EU A RA fNHA , como Governadora , e perpetui Adminisiraclo-ra. 
quP Sou do Mestrado da Cavallaria e Ordem. d.e NOSSO SENHOR JE
ZUS C:HRISTO; Faço saber 1 que Sendd-Me presente , que o Senhor 
Rei D. J0ào 5. 0 Meu Senhor; ~Avô· em Resolução sua el'lpedida por Pro
v-isão de' 25· de Setembro de 17 32' , d,êo hum a providel'lcia in ler tua , para. 
suspender as co'ntjnuas contendas de jurisdieção entt·e os Regulares e 
:Bispos ·do Ultramar, em quanto s-e não tomava a final a deci·siva deter
minação sobre esta importante mateda, e que da falla, e di·l&qão <}eUa 
-8'P tem !5'eguido·' serem a este respeito maiores as duvidas ' desobedien
cias, e· d-esordens em p·rej-uizo do bem espiritNal;, e soeego dps MetJs V ~s
sallos; Fui Servjd·a mándar examinar este negocio por The0l 'gos, e Ju
rjs tas: E conformando-Me eom o parecer unanime ele todos, os que fo
:rão ouviJos , e ·n'·a conformidaüe da mais sãa e verdadeira cloutrina da 
J.grej a, da .di'sposiçào do Concil!o de Terento, e das. Boll <~ s. mais rnoder
tt:as , que v1erão ·a: fixar a: 00út-nna sobre es·ta matena: Het por bem de
d cu·ar, ~ue os Parochos Regu·lares, de ·qnalquer 'Ordem que sejão; Hão 
po·dem serv.iL· as suas I~rejas.; ne,m erq. cou_s·a algü m.a e:ll':erci ta r as func<(Õ es 
Parochiaes sem ·a Instituição e ~pprovaçao dos B1spos Deocesanos, qua 
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estão sujeitos á sua Vi si la; e que nella podem os mesmos Bispos pergui:i~ 
.t:ar, e inquir~r pelà sua vida e· costumes? e castiga-los por todas as cul
jJas commeltldas uas mesmas. Igrejas ; e que as Seri tenças se devem exe
cutar, sem que os Prelados dos Regulares se lhe opponhão , nem em
bara~em, nem tornem a inquirir, ou julgar os mesmos delictos, de que 
O:s B1spos conhecerão. Que da mesma sorte não he perrniltido a Regular 
~lg~m prégar, e confessar sem licença expressa dos Bispos , nem mais 
l11mtação do gue a de podei·em prégar nas suas proprias Igrejas Regula
res, sendo pedida licença, e não sendo expressamente prohibirla, e a de
confessarem os Seculares seus mensaes; que são só os que vivem nomes
mo Convento, ~ se sustentão e tem nelle exercício continúo. Que nas pro• 
}>rias Granjas , Quiti~as, e Fazendas dos Regulares não ha isenções algu ... 
mas, e os moradores nellas se devem desobrigar nas Pàrochias; fazencld 
os Casamentos na presença dos Parochos, .receber por sua authoriâade o 
Viatico, ou Extrema-Unção; sem que nella se possào arrogar os Regu
lares algama Jurisdição Ecclesiastica. E ultimamente que aos Bispos he 
permittido conhecerem dos delictos commettidos pelos Regulares fóra de 
seui Conventos, com a ditferença sómente; que vivendo os Regulares eo.1 
Convento, e Obediencia Regular, ou estando fóra com licença Jirnitada ~ 
e em negocio da Communidade ou em Serviço , ou ein Granja e 
Q uinta dos Mos teiros ; podem os' Bispos formar a culpa , e i'emetel
la ao Prelado Regular, para que castigue o Subdito ; e dê con.ta den~ 
tro de 'certo tempo ; quando o não faca podem os Bispos supprir á sua. 
negligencia ·, ·como Delegados da Sant~ Sé, e castigallos por elles, âssüri. 
~orno podem ·conhecer das culpás, e castignllos' quando forem commet
tidas pelos Regulares que vivem fóra dos Conventos, bÚ fugindo, e fórâ 
da ob ediencia' ou ainda com licenoas muito dilatadas' e em partes dis-
tan"tes, onde não possão ser visitad"os pelos seus Prelados; . _. . . 

Todas estas declarações, que sãO: reguladas pela deteninnação do 
Concilio, e Bnllas Pontificas: Sou Servida, ·que intei_ra; .e éxactainente 
s~ cumprão, é gu~rdem sem fatia alguma._ E para este eq-~.ito ás Parti
{:Jpo ao Reverendo Bispo de Angola, do Me~ Conselho, pára. q~e .elle 7 
e seus Successores as fação guardar não só em virtude da sua JUnsdJçção 
propria, mas dá delegada, que como Administradora da Ordem .de Chris.; 
tp Me coinpete, e nelles Sudelego; e qué da mesma . sorte pelo m'esmo 
R~v~rentlo Bispo se intimem a iodos os Prelados Regulare~., para que às-' 
-sim as curnprão sem contradiéção; porque de toda a qile fizerem . M.e da~ 
rei por mui lo mal Servida , e procederei contra elles com às ,de~onstra-; 
ções que couberem no tv.Jeu justo ~Real poder. E Ordéiw' ào ,qoverna~o~, 
é Capitão General do Estado de AJ?g-ola, e Ministros. dos limJLesdodltO: 
Bispo, que deem todo o auxilio, . que o Bispo ~he pedir pa~~ o ~rn d.e!s~ 
cumprir esta Minha Resolução. E Mando outrosim, que nas .Relaçoes 
dos Meus Domínios se não tome conhe.cimento de Recurso algom , <]Ue 
-sobre ponto de jurisdicção, encontrando o que fica ·dét,erinÍ.nádo , inter
posererri os Regulares. Este se passou por dlla's vias ., de qúe huma só te..: 
r<t effeito . Lísboa 30 de Julho de 1793; = Com a Assignatuta do ·Prin~ 
e i pe Nosso Senhon (I) 

Nos Manuscritos de ]1;[. Antonio da Fonceca; 

(l) Pura os Gutros Bispos se pasEão outras em diversas dat11s: 
v 
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J I 

RuA R -t\ I :'lHA Faço saber aos que este Alvará virem, qne tendo-se 
praticado oestes ulLirnos tempos, com desusada frequencia, di!t'erentes 
Actús de DemissõE>s do Real Serviço, fundados em motivos de plHHiunur 
etn razões de Direito f"Vlal entendiclos, ou em cquivocaçiJes, ou alluci na
ções dos D~mittenles; que tudo se podia precave~:, e regular com .Justi- 1 

ça, e Honra dclles, se antes Me .fosse tudo p t·Psente: Hei por bem, C) lH~ 
-daqa:i em diante ning1:1em. seja orasau0 a demittir-se do .Emprego, que li
ver, Mili.tat·, ou Civ,il, pelo seu proprio arbítrio, entrcgaudu a Pat PJJie, 
ou Carta, que ele Mim tiver, e pelas <quaes tem obrigaç[to de Servir, 
sendo E:"Ol si ln esmo mui Lo irreg·ulnr , que sPnclo cada butn delles ubrig:ul\) 
ao Se'rvi <~o como Vassallo, e obrigado ao Pus to, ou Empr·ego pela PdtP -
té, ou Carta, que de Mini. tem, se ex'e·rnpte elle mesmo Jn tantos \ Ti n
cúlos a sPà arbitrio, ou T>Plo s.eu capricho , de que nfío póde ser Juiz.,. 
por ser Fa'rte. Pelo que, ·sou ~-ervicrla, qne i:utlos os que perlenderem de -

-rnillir-se dos ~mpregos Militare-s, ouOiri.s, queoccupal'em, o façiío poL· 
E~ c·rif>lo, em Cjtif> representém ao Tribunocl, a que disserem re 10 peüo, os 
seus Póstos, ou Empregos, as razões, ou rnotivos em f!lle fu1ldilo as suas 
Dt>rnissêies, para ·no Tribunhl se decidir da Jusliça, com que p rtendcm 
d.~mittir-s.e; -fi{;andó rJa intf'lligencia, de que a•nlt>s Mà deci~ão de vem Ci> n

tinLtar no E~ercicio dos sPus Póstos, ou Empregos . Os Tn bu!l aes , b:lvt' o
<lo uniformidnd e tios Y<:lto;:; pl'o on tcontra a D 111issão, jWde rfi J>-.dv . e ll 
E xpPdiente dt>cidir' r~ltaodo porém a unlfurmidade' consultn rão para I u 
Resolver. T ucla a Decjs rlo, C]Ue houver , ou pelo ExJfediente de ~ e s 1 ' i
bunae~, õu •pelas iResoJnçõcs sobre as Ccnsullus , d everá c-er e.·e c utaJa. 
pelo !'aprese ntante' de m•aneira' que decidindu-8e con ti f. a r.: emi ssfio' 
·d e ,·erú frl,car •enlendt>-nd-o o Repre-sentante, qut' não tinha fu n damento pa
ra se d~m1ttir do tierviço, e que (muito pelo coulra ·io) h e da sua H1 n
l'à •cotilÍilÚar a tservi r-M•e; pois assim fui jul g;adn, e Eo o Julgo . Tralan
-dó-sc poré.t11 das.Demi ... "SÕPs claqaelles, cujos Elllpr(gos nã6 digão res pf' ito 
-a Tribun:al ,ai ES·am, deverão com tudo fazeliJs l) OI' Et;cr-ipto, e dirigi! ! a , i 
·Minha Real P rese nça pam Eu a~ mandar vê r como col1\ ir, e decidir pe
lo modo, e via, qu-e melhor l\le Parecer . T oda a Lcmi~são, que por< u
tro moúo ~e tenlar, ou que rse a; rogar antes de de-ciuiJa, ser:í. lwvida co

·u~o C(}ntroaria á H onra do Demil~ente; sed 'EIIe puuiJo cum Ba ixa Ig no
'fni ni•vsa, bO s e rá Riscado com nol.n pelo simples? e mero fa cto dess<t De~ 
missoi'ió ; e s~gundo as circumstancia·:o , que podem occoHer , se rá ainda 
puniJ6 -1'nais J>everar.nf'nle. 
· P~:~lo qu-e-: M ando á l\1eza· t:1o 0f'sembargo do Pàco; PresidPnte de 

· Meu Real Era1rio; cl{egedur da Casa da '-'~pplica{{.<to ;' Gons eJhos, de Gu r
'l"a,. ela M·inha Real FazerHla, e do Ultramar ; Gúv€rna·dor da Re la·ç.~o? 
•-e Ca a 'do Podo"; ou quem seu lugar servir; e a todus os mtús Tribuna es, 
e P essoas, a fluem pertencei' o conhecinwnto, e execução d~.:ste Alvarfl, 
qne o cnmprão, guardem , e fação cnmprir, e guardar tão invi ulavt- 1-
me nte como Utllle se contém, sem d üvicla, .ou embargo algum, qualq uer 
qn c elle seja: E ao Donfor .lusé Ri c aiJe Pereira de Castro, do lVI en Con
sv!IJo·, Desembargador tio P;cço, e Chanceller Mór destes Rei nos OrJe-

,-no; que o fa c a public.lr na C hancellaria, registando-se em todos os lu
gares aonde se costumão registar similhantes Alvarás, e .gu.lrdandu-se o 
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Orio-inal deste no Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dadó bo Pa
Jaci~ de Queluz em 12 de Agosto de 1793. = Com a Assignatura do 
Príncipe com Guarda. 

• i 

Regist. na Chàncellaria Mór da Corte e Re1:no , no Li
- 'vro das L eis, a fol. 22, e impr. na Officina O:e An;. 

to'nio Rodrigues GalhardJoó 
• . ll • H c O 

EU A .RAINHA. Faço saber aos que este Alvará virem, qrie Havelij 
do Eu ordenado por Lei ,de vinte de Fevereiro deste presente anno ,, em. 
lleneficio da Disciplina das Minhas Tropas, que todos os Despa,chos de 
Graduações ficassem cessando para o futuro hos different~ Corpos do Meu 
Exercito, desde o Posto de Alferes até o. de Coronel inclusivé, á excep.: 
ção dos Oillciaes, e Cadetes do Regimento das Minhas Guatdás ~ a quem 
Fui Servida reservar humá similhante preeminencia; e sendo:.Me repre~ 
sentado quanto seria conveniente ao Meu Serviço amplia~ ~ . rpesi_ll.a gra.:: 
ça a favol'" dos Professores Regias das Academias , e Escolas M1htares 7 
que se occupassem com distincção no exercício dos seus Empregos; comd 
tambem a favor daquelles Officiaes, que passando do ~stado da p~z ~o 

' da Guerra se fizessem dig·nos pelos eus talentos, preshino, e qualidade 
da Minha Real A ttenção: Po·r tanto tomando em consideração hum tão 
jmpartante objecto : Sou Servida declarar , e esüibeleéer, que todos os 
Professores Regi os , conslituidos nas sobreditas circutnstancias gozem da 
mestna faculdade, e preeminencia concedidà peld · sobredíio A lvará âe 
vinte ele Fevereiro deste presente anno aos Offici:1es , e Cadetes das Mi
nhas Guardas: E oulrosim, que da mesma faculdade, e pi·eeminencia go..: 
zem todos os Officiaes, e Cadetes das Min]:tas Tropas , que se a~harem 
destinados a servirem no Exercito Auxiliat·, que' deve passár a Hespa- , 
nha; e igualmente Sou ou lrosi m Sei·vida cohceder o mesmo p1·ivilegio a. 
favor daquelles Capitães d~ Cava_llaria , que havendo levantado Compa
nhia no anno da Guerra de mil setecentos sessenta e dojs , se acharem 
ainda existindo nas mesmas Patentes, e que huns; e outros possãb aspi
rar ás Graduaçõe!;l, quelhes forem compete~tes; para oque Hei porbem 
ampliar pesta parte o mencionado 2\lvará de vinte de Fevereiro ôeste 
presente anno, ficando em tudo o mais no seu prinütivb •vigor. 

Pelo que: Mando ao Conselho de Guerra, ~ ao Marechal Gene~ 
í·a} dos Meus Exerci los, General junto á Minha Real Pessoa o tenhão 
àssim entendido, e o fação cumprir, e guárdar pela parte que lhes com.: 
petir. Dado no Palacio de Queluz aos 22 de Agosto de 1793. = Corii à 
Assig·natura do _Principe com Guarda~ 

) . 
R/egist. na Secretaria de És'tacio dos Negocias Esiraflgez·

ros , e âa Guerra do Liv. de te.9z"sto de Cartas, Leis·; 
e. .Alvarás afol. 13 vers., e impr. na Officina de Afi.:. 
tonio Rodriguei Galhardo: 1 

V.! 

I 
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EU A RAINHA. Faço saber aof) que este A1vará vil'em, que ·sendo 
expresso 1w Artigo quarto da disposi~ào da 'Lei de d·ezeseis de Dezem
bro do · anno de mil setecentos e noventa, -que ordenou a igualdade dos 
Soldos dos Officiaes e[ectivos do. Meu Exercito, o augmento, que d~ve
rião ter ao Meu Arbítrio em tempo de Guerra os Officiaes <las Companhias 
de Gr:tnadeiros, em attênção ao seu maior 'trabalho na ·campanha, e ao 
uso c.onstante~nente praticado: Havendo respeito á sobredita disposi'<;ão: 
Sou Servida de·clarar; que todos os Capitães das Companhias de Grana
deiros, vencerão a razão de vinte e quatro mil re·is por mez, desde ·o dia, 
em que ent1·arem em Campanha, ou se embarcarem para ella : Que os 
Tenentes das mesmas Companhias vendia a razão de dezoito mil r<Cis por 
mez, debaix0 das mesmas cíausulas, e· condições: E. que' os Alferes das 
mencionadas Companhias venção a razão de quinze mil reis por mez, da 
mesma fórma que actualmente se pratíca com os Officiaes de Artilheria 
das tres Companhias graduadas. . ,J 

. E por quanto os ,Officiaes Engenheiros, empregados na Campanha, 
sempre fon'ío equiparados com os Officiaes das Companhias de Granadei
ros 1 t-m razão da importancia das suas funções: Sou outrosim Servida 

· erdeoar, que se pratique a seu respeito o mesmo qne assi,ma fica estabele
cido á cerca destes Oiliciaes, regulando-se os seus Soldos pela mesma ta-
rifa, em razão .das suas respectivas Graduações. . . 
. Pelo q~e: Mando ao Conselho de Guerra; ao Mat·echal General 
dos Meus Exerci tos, e Genend junto á Minha R~al Pessoa; ao Presidên-. 
te <lo Meu -Real Erario; aos Generaes, e Governa-dare~ das Provinc,:ias; 
Jnspectores Geraes dos Mens Exerci tos; Chefes dos Regimentos~ e The-. 
soureiros Geraes das 'I'ropas dos Meus R~inos, e Dominios o cumprffo, 
e guarJem pelo CJUe lhes toca•, e o fação cumprir, e guardar por todas 
a~ mais pessÓas a quem competit·. Dardo no Palacio de Queluz. aos 22 de 
Agosto de 1793. = Com a Assignatura' do Príncipe éom Guarda. 

Regút. na Secretaria de Estado dos Negocias 'Estrangeí.:.. 
ros, e da Guerra do L~·v. de regúto das Cartas, Leis; 
e Alvarás, a fol. l4 vers., e z'mpr. na O!ficina dé 
Antonio Rodr(gues Galhardo. 

H avertdo t·espelto à mlihàs, e importantes consld,f!t•àçéíes, qu.e Me fo
rão presentes:- Hei por bem pel'l.ioar a todos os Meus Vassallos , que se 
acharem Desertores no Reino . de Hespauha, o crime em q L1e fic<hão in~ 
Clli'SOS peJo facto da refedcfá deserção; com tanto qlle se apresf.!ntem riO 

espaço de seis mezes, con(ado~ do primeiro de Outubro proximo futuro 
em dinnf·e, ao Commaridante em Chefe do Meu Exêrcito, que pàssa .co
mo Auxiliar ao Serviço cln. mesma Monarquia Hespanbolla, para obrar 

, no Rossilhon, ou no Principado de Catalúnha· â int~ira disposiÇão de St1a 
Magestade Catholica : E outrosim os haverei p

1
or rehabilitados no .Meu 
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Real Serviço, desde o dia f?n'l que assen'fàrein praçà em quaesque·r dos 
~egimentos d'e Infa~teria, o'u no Corpo de i\ rtilberia do . mes mo Exerci.:. 
to: 'O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e o faça executar .. · 
Pala-cio de 'Que luz a 13 de Setembro d·e I79 I. =Com a Rubrica dó Priu.:.. 
;cipe Nosso Senhor. 

Imp1< na 'Officina ·de .Àntonio Rodrigues Galhm·do·. 

RESOLúçA.o DA JUNTA DOS TRÊS ÊSTÁIJOS. 

F oi Sua Magest·ade Servida por R'esolu'çãó ae 23. do 'Cor'r'ent'e' tomadà 
'em Consulta desta •Junta, registada a folha·s Jo~ jr. do Livro ro, resol: 
ver qu·e a mesma Junta tivesse ente'ndido qu'e dão havia GJ.asse -ai guina 
ue Pessoas, nem de Rélígião ·de qualquer Instituto que seja, q'tre possa 
'ser izenta da Imposição do Real d' Agoa: E que havía por bem r·evogar 
nesta parte qualquer Privilegíó, que se irilentàssé allegar ; declarando-~ 
por abusivo-, e de nenhum vigor. Na Secretaria se regi~.te à Resolução de 
Sua Mageslade ·, e haja vista o Procurador Fiscal~ Lísboà 27 d·e S·etelil~ 
tiro_ de 1193·. = Cóm quatro Rubricas~ 

Impresso na Typogra}.a . Silv'ian:a. 

E (J A R. 'AiNEÍA. FaÇo saber àos qué este Àivan~ com força de Ler 
'virem: Que .Mandando examinar no Meu Conselho Ultramarino qS . repe
!idas Representações da J untà da Réál Fazenda da Capítanía de 'Minas 
Ger~es, do Estado do Brazil, e dp Juiz Execu.tor della , que subir?o á 
Mi·nha Heal Py~sença por mãó do Marquez de Ponte de Líma, Meu ~or~ 
tio mo Mór, e Meu Lugar Tenente no Real Erário; sobre os ihconve.iüen .. 
tes, que sé tem · seg·uido em todó. aquelle "corHiriente, de se hav~! repro~ 
Vado, e condemnado .ror sentenÇas, assim das primeiras instancias, co-
lno das rhaiores Alçadas _, ô coslrlm~ alli introduzido de valerem com<) 
~scripturas públicas os Escriptos, e A"ssignados pá,rtici.1lar~s; e qe se pro~ 
Varem por Testemunhas quaes'qtier cóntnHoS. serh distincç,ão de Pessoa' e 
de quantias; funda.ndo-se as ciitas Serilenças em ser aqtielle co-stume cçm
~rario á Ordenação do Lí vro 'rerceí:'o, Titulo cíncoeiita e nove, e se h a~ 
Vet·em proscripto pela Lei de deioito de Agos~o de mil setecei:itos s~ss.en.:. 
ta ê nove os costumés introduzidós contra ás Leis destes Reinos : Seridd 

· a!i <ís difficil occórrer aos inconvehíentes por inei_o da~ clí!~pen~.a.s dà refe-· 
nda OrJenação; ai tida que à esp~dição dellas se faculta~se ás Mezas crea-
?as a beneficio :tios Póvos daqu~lle .Estado, àtteilta à d.istàriCia das mes· 
mas RelaÇões, e i freqliet1cia dos Contra dos de · gràntle~ iriq:idrtaneias : ' 
C? que cedi~ eli1 prejtiizo gravissimo dos dit(ls P6v9s ,erri geral, e em par:. 
t~culár do Commercio, e éonse')denteine.nte da Reàl Fa~eddà, por consis
hrem pela maior parte os Patrimonios dos Detedores (lE:illa, ~m ac<tões ' 

I 

., 
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sem mais ·pt·ova que a de similhantes Escriptos, e Assignados, ou Tes
tla!'nunhas; Me foi pres"ente em consulta do dito Tribunal, que as referi
das Representações er~o dignas da Minha Real ,frovidencia; pois ainda 
que as di tas Senlen9as '· e ·a prdenaç~o . do Livro Tet~ceiuo, , Titllllo cin."" ~ 
coenta e nove nao tiv-essem lugar contra a Minha Real Fazenda, cqma 
exuberantemente se preveníra no Paragrafo dezoito da mesma Ordena
ção, que tanto não soffre a restricta iJttelligencia ;, que incompetentemen
te lhe tem dad_o alguns Doutores, que antes he compl'ehensivo ainda dos 
Contratos particulares, que de algum ·modo forem respectivos á mesma 
R eal ~azenda ·' segundo a differen!;a 9.u_e se fez no ~aragrafo sexto da Or
denaçao do Livro segundo, Titulo c1ncoenta e dms; era com tudo gra
víssimo, e muito attendivel o prejuízo, que aos Póvos daguelle Estado 
se irrogár:a co1n as ditas Sentença:> ,; pois que .o costume por ellas condem
nado, e reprovado não tinha a resistencia da Lei que se lhe impu tára; 
mas antes era muito conforme a ella, não só por ser aquelle Estado pela 
maior parle hum Paiz .de Commercio, e se comprehender por tanto na 
intelligencia intensiva ·;. que ao J1aragrafo treze da tnesma Ordenação se, 
:fixou pelo Assen lo tomado JJ a Meza Grande da ·Casa c~a Supplicação aos 
vinte e tres de- Novembro rl~ mil setecentos sessenta e nove, a bem dq 
costume introduzido I)as Praças Coii)mercjantes, authorizando-se a dita. 
intelligencia com a mesma L ei de dezoi!o, tle ·4gosto de mil setecentos; 
sessenta e ·nove, em que~ oon.tradictoriamente se. fundárãe> aqueUas ~en
tenças; senão tambem , e, p t·incipalmente por ·ser aquelle Estado hum 
Paiz de Conquista sem Tabelli ães , m~js que nas Cidades, Víllas, e al
guns grandes Arraiaes; e se deve r consequentement~ regular pela im
pl ícita Disposição do Paragrafo segundo da mesma Orden ação : E sendo 
muito grave, e atíendivel o prejuízo, que resulta da indistin9ta, e ab
soluta reprovação do dito cos tume ; se quali fi ca mais o mesmo prejuízo, 
não só pelos motivos allegados ·nas ditas R presentações, senão _lam~em 
pel a _circumstan cia de se haver res t ringiri a á quan Lia de cem mll re1s a 
facu1dade das dispensas, que se pod m expedir -pelas Mezas, creadas 
rias Relações daquE>lle Estado; qu ando nestes Reinos se havia já amplia
do a mesma faculda de até á quantia de duzentos mil reis, pelo Paragra-
fo setenta e seis do Regimento dado á Meza do Desembargo do Paço aos 
v'-inle e sete de Julho de mil seiscen'tos oitenta e dois; parecendo qne a 
dita faculdade deveria ser mais ampla para o EsLauo çlo Brazil, segundo 
a differença, que se tem ·observado entre es(e, e l?quelle contin~nte, 
quanto aos Salarios, e Alçadas; além de se haver entendido na dita Me
za do Desembargo do Paço, que pelo Alvará de vinte e quatro de J u
J-bo de mil setecentos e trez~, se franqu.eára illimitad.amente a mesma fa
euldade. 

· E conformando-Me com o Parecer da dita Consulta: Sou Servida 
suscik:n, ~confirmar o referi do costume como leg ilimame,nte introduzido 

., ' na<Juelle Estado, sem embargo das Sentenças qne o reprovárão, e con
denmárão; para que nelle s~ contit)ue, e sé observe exactamente sem dú,
vjda, ou contestação alguma, não só quanto ás Convenções respectivas 
ao Commercio, em conformidade do referido Assento de vinte e tt·es de 
Nove~bro de mil setecentos sessenta e nove; senão ainda em quaesqner 
eutra.s,. sem distinf~ão de Pessoas, e de quantias ; á e~c~pção sómeole 
das que· forem: cel'ebradas nas Cidades, Vil! as ; ·ou Arraiaes, em que hou
ver TabeUião; ou. das celebiadas pelos mm·adores visinbos das ui tas Cid~
des Villas, ou Arraiaes, em clistancia ta1, que lhes seja commodo lm~ 
a etlas, e voltarem paca suas casas no mesmo dia, se a importancia das 
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mesmas Convenções exceder i jJe dois miÍ cru'Zados em bens de raiz, ou 
á de tres mil >Cm~ados em móveis: confirmada declarada, e ampliada 
assim a Orclenação1 'do Livro •'ferqeit·o ' Titulo cincoenta e nove no prin-
cipio, e no Paragt·afo seghndo. ' , . 

O mesmo se observ-ará_ por parte 'da Real Fazenda a respeito tla~ 
Ac{:ões, que compeúrem aos Devedores , della contra Terceiros; não pr0'"\ 
cedendo a obrigação destes de Rendas, ' e Contratos da mesm'a Real Fa
zenda: [C a respeito das que proceder'em 'm.ediata, ou immediatai11ent~ 
das ditas Rendas, e Contractos se d·eyerão observar sem dúvida, ou li~ 
mita<;ão alguma <:> Para.grafo dezoito da dita Ordenação do Livro Tercei
ro, Titulo cincoenta e .nove, e 0 Paragrafo sexto da do Livro segundo; 
Titulo ciricoenta e dois. · 

A ben eficio porém do Socego Público: Sou Servida Ordenar, que 
subsistão as "Sentenças, que se houverem proferido contra o referi dó cos
tume, assim nas maiores Alçadas, como nas IJrimeiras lnstancias , de 
q~e se nao houver appellado, ao .tempo em que es-te Meu Alvará for p11--1 
bhcado nas Cabe~as elas resj3ecéiv.as Comarcas. . • n 

P.elo que: Mando aos Pres~dentes, e Mínisi.ros dos Tribunaes res-1 
·pectivos, e aquaesquer outros Juizes, a que o conhecimento pertencer, 
que cumpl'ão, e fação cumprir muito·inteiraine,nte este Meu Alvará, qu~ 
terá. força de Lei, serü' embargo de c1ue .o effei.to delle haja . de duraJJ 
mais de hum anno, e de quaesqt1er LeitS, ou Regimentos em contrario, 
posto que delles se não fa~á especial menção, de.rogadas, a este fim só~. 
mente asOrdenaç<.?es do Livro Segma.clo~ Titulo quarenta, e Titulo qua
renta e quatro; e pára que venha .á noticia de todos: l','lando ao· Doutor 
'José Ricalde Pet·eira G!e Castro , dGl Meu Ccmselbo, Deseiubargador do 
Paço, e Ch~mcell'er Món .cl<ll Reino qoe o faca p.ublicar na Chancellaria, 
e envie as Cópias 'delle sob Me.ci Sello., . .e Jseu .Signal · aos Tribunaes , e 
Ministros a qBre simiJb álntes Leis s-e costumã@ enviat·; e depois-de rf>gis~ 
tado nos Lugares competentes se remetterá o Original 6. Torre do Tom
Lo. Dado em Lisbua aos 30 cle ·Outubro de, 179a. = Com a Assignatur~ 
tld Principe com GlJL<:irda. 

Reg.ist. ·na Chancellaria Mó1· da Oorte e Reino, no Li-' 
·vrq .da'S Leis a fol. 25:; e' ·irrvpr. na Officinà de An~ 
tor-l!Íl9 Rodrigues GaJhardo; 

í' ·., 

*-* r..Ô>*-it 
·. (~ . l 

SuA . MA~~STADE, para lpre~en1r-que ven-ha -~m qÜestão .o addlta.:! 
' mento da quinta parte do Ordenado de Presidente, que se pertende PE;..: 
la Lei dâ RegulaÇão, Manda pal'ticipar á M@za da Consciencia e Ordens. 

• por Cópia o Aviso de 7 de Abril de 176~, para obrar na éonfurJ?idade 
del!e : Deos guarde a Vossa Senboria. :f>alacio de Queluz em 3 de No
vembro de 1793. = José · de Seabra da Silva. = Senhor Francisco · An: 
tonio Giraldes; 

Cópia do Avúo partiápado. 

TambemManda prevenir Sun. Magestade, de que na Folha se não 
. de_vem lançar. quinta%...Qat:tes algumas de Lugàres inteüamente vl!,gos •. ou 

SPJào de PresJdente, ou de Minis.tros., -qoa1nd<!l este-s a.cabão os ,seus Lu~ 
r;; o... j_ " r- . .,. / A: /--//'"/A 

.,._, ;lf _ ,_, C'~j-~<~~- Jv'?rr~t,~A'1'~f~ . ..,.Y-.~4r!} /L-((fr/.?. 

!'~~' 

-·· 
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gares, ou falecem nelles; mas sim e tão sómente naquelles casos., em 
que os sobreditos fore1n impedidos por enfermidade, ou ausencia, pois 
gue se não deve interpelrar a Regulação em hum seAtido tão impropt·io; 
como de ficarem tendo existencia em par·te Ordenados de Lugares ex
tioctos inteiram-ente. De<?s guarde a Vossa Senhoria Paço 7 de Abril de 
1762. =Francisco Xavier de Mendonça Furtado.= Senhor Nuno Al
ves Pereira de Mello. 

Nos Manuscn'tos do J. d'Abreu Bacellar. 

Eú A RAiNHA Faço saber aos qtie este Álvará virem : Q ue tendo 
consideraÇão a que os Interessados na Fabrica de Lou a de Pó de Ped ra 
da Cidade do PQl·to, por haverem verificado o fim a ·que se propuzt'dio 
de ·chegarem a sua Manufactura ao ponto de perft>içào , rnanift'stada pe.., 
las amostras, que Me farão prezeotes, se fazião dig r1os de sPrem por Mim 
auxiliados, como supplicavão erri seu Requerim enlu, q ue Me con-;ultou 
a Real Junta-do Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navt>gaçàu des
tes Reinos; e seus Domínios: Hei por bt:>m de lbes prorogar , pur mais 
dez annos, o Privilegio exclusivo para as PruvinciJs do MinlJo e Beira, 
que fôra concedido á mesma Fabrica pt>lo A I vará de séLf' de Fevert>iro de 
mil setecentos oitenta P. sete;- e de conceder á sua Manuf'ilcturà. a Graça 
de isençã~:~ de Meios_ Direitos de entrada nos portos du Brazil. 

Pelo que: Mando á Real Junta do Comme.rcio, Agricultura, Fa
bricas e Navegação destes Reinos, e seus Dominibs, que. 'sendo~lhe este 
Alvará apresentado, depois de ser registado nos Livtos das Mercês ; e 
nas mais partes a que tocar, e de passar pela Chancellaria, o faça cum
prir e executar com todas as .Ordens necessarias, ainda que o seu cum
primento se requeira; sendo passado mais .d e hum anno, sem embarg-o 
daOrdenação que ocontrario determina; com tanto porém queseja den
tro do tempo, pelo ~paal he concedida a sobredita Proroo-ação. Pagárão 

. de Novos Direitos tres mil duzentos e quarenta reis, que
0 

se carregárão 
ao Thesoureiro dellgs a folhas duzentas e vjnte e h uma verso do Livro ter

·ceiro de sua Receita, e se registou· o Conhecirnénto ~m fórrna no Livro 
quinquagesimo primeit·o a folhas noventa e seis. Lisboa 20 de Dezembro 
de 1793. (1) = Com a Assignatura do Principe com Guarda. . 

Re_qist. na Secretarza do Re_gl'sto Geral drzs Mercês , e na 
Chancellhriv, Mór da Corte , e Reino no Ll'v. de O/fi
cios; e Mercts a fol. 194., e ltnpr. na Impressão. 
Regia. 

----------~-------------~------------------------~--,~ (1) Vid. o Alvará de 10 de Fevereiro de 1794. 
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Eu A RAINHA FaÇo ~aber aos que este. Àlvará ~irem: tiue sênd~ 
Me presente a desordem , cohi que nás Boticas de M.e1-1s Rein~s; e D~ 
triinios se faient às prepara<(9es, e composições, por falt'éi .d~ bbri:m Phar.o 
~.a,c~R~ia, que ~i~v~ ~;ra . reg:.ular a n~ce~s~.~i~ u~i~ormid~~e .das ?i:~~s pt~~ 
p'araçõe~; e compos•çoes; sendo ceho, que sem' ql haJa esta umformi-
ilad'e, né iinpossivel tjue a Medicina sEi pràtique sem riscos da vida , .. ê 
satide .d"e Meus Fieis Vassallos; deixando.:se á vontade; e caprtcho de 
c·adà h rim. dds Boticarios àdoptar differentes rnethodos de com pôr _; ~ pre.: 
~â~ar ôs teliil:~dios de tdélà' é qualquer Pharrililcopeia' ou ella sPja de 
Univefsidades, Callegios Medi bos, ou de Pessoas pattibtilãres: .FUi Ser.; 
v,ida dli:nida.r fáiet-', e publicar ~ Pl:iarrilaco·~eia Geral para o R~ino, e Do;· 
~~i.tiios de Podugàl, pat·a servit de Regra aos Boticarios, e Déterininal; 
a. e.;; te respeito o seguinte·~ . . . _ . , 

I t. Que es{a tíiesinà Phartriacopéia s~jii para: inHriicÇão de toaos mi' 
g.i.1e apreride1:~h1 á Atte Pliíir.riiaceulica, dos quaes nenbuín pod~r_á ex~~ 
~lnar-Se, depois ÔÔ. t.erripo COlllpetente de prátiêa, S~;m que seja Sf'~U,~
Ôa os El~mentos de Pharrnâcia, e' se-guodd á metli6do de prepâtár, e com.:· 
Por êatla hum dos Medicaínei:itos cotJteúdos ·na dita Phàrtnacópéia Geral; 
lhostrando Hum' f1erf~Ho cdrl'hetünerltO' de hufuá, e outrà coilsà:, assilti co~ 
lllo dos simples, pelo modo, qt;~e nell~ se descre"'IÍ"em: .. , . \.. . . . 

II. · Todos o~ H0 ti carios serão obrÍga:dos a ter hum E.x~mpl.~r da Phar:.: 
lnacnpeia Geral' o qual de ve rão apresentàr tabt~ na,s Yis!ta.s Geraes' é"o_:.; 
.tno nds Pil~Ucola~es, dehâixo· das penas,' que ein o'ütro Iügar. Sóu Sé·rH• 
da .de-dflfà;t) . e- ~s tt,EX:etpphrt para ler taliOade \ ~t>rá, ~ssignado pef~ . P~~-
11:etr~ MedJco da Mwbà Real Camara. com .a declara<(ao do n~mé do Bo
Jl.eanu, a qnem pertença, Terra, e Co~arça da sua habi,taçã_o; haven
~(~-- s f'· por óúflos lodoS' o's Exém'p'fates'' qu~ sem estas dedá:raÇõéS' f8FEHn, 
a.cfrt~clos. E Delerimno, que seja este sempre htun dos impreted\rejs Ar
~Ighs de v i'si t::i ' q u·e C(fnstari serü pre por Certidão• Cla !mnw'diata ante..t 
cédente : ' · 

I.tr. · Depois · da púbiÍéação désta ~harmàéopeia, prohibo não· só.in:teafe 
X 
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que os Boticarios prepat·em, e componhão Medicamentos por outra algu
ma Pharmacopeia; mas tambem que nenhum Medico, ou Cirurgião pos
sa receÍ L<H qualquer preparação, ou composição debaixo de titulas ge
raes, que nella se não c~otenhão. E sendo caso, que tanto fiym de al
guma formula de Medicamento de o u tra Pharmacopeia, ou de a lgum 
Au thor particular, que deU a esperem -a felicidade da cura, a receitarão 
por exten.so, e não de baixo do -titulo, <JUe !lesse Author, ou Pharmaco
peia ti ver; nefn 'o~ Bbt'icá'titi' ::a\r·iat'ãet 1~'Í'IiJÍflJ~'ni-t>s hke'itas ; qu·e assim lhes 
não fôrem mandadas por extenso, tudo debaixo de penas, que em seu lu-
gar Fui Servida Determinar. · . 

' Pelo que: Mnndo á Meza do Desembúgo do Paço; Tribunaes, 
e Justiças de lVIcus Reinos, que assim o fação cumprir, gu_ardar, e exe
cutar-. E val0r6. como Carta passada pela Chancellaria, posto que por el
Ja não passe, e que o ~ep. _.eíiei~ braja lile ,:~~ ~1 _ais.de_ hum, _o~muitos · 
aonos, sem embarg·o d'a's 'Orden'artões , que o ' cuntrano deterrumao. Da· 
do no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 7 de Janeiro de 1794. 
= Com a Assignatura do Princjpe com Guat·da. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do ·Reino 
no Li v. 8. o das Cm·tas, Alvarás, e Patentes a fol. 
158. vers., e impr. na ImpressJo Regia. _ 

r r. . . 
-*~*<O>*-. -~ I S, 

O : .lo ' .: •o • , ,, I • J • I p J 

F
1
1.1j · ~.e{vüT~ <leiç~I)}J~t 1: ,g~~rás·:.vll:tv-a~ .aos. Milit~re~ . ~o .ExerfÚo aii

xili,a\· 9 gu.e pªs.so'u ao Jteino de Hesp;whq., m,ottos,.-{Fl. ac-ção <}o dia 2? de 
N..ç>v,C,mJ.b~',Çl do .anoo proximo pa§sado de 1793, !;>e lhes fermassem assentos 
var.<.!. f:icurew v.eoeepdo o mesmo Soldo, Pão, Fardas, e Fardelas que veri
ct?...rii}t.> seu ·maridos ~.e exisLissem _; é por rnórte dellas ás suas filhas; cuja. 
,9.PJertn_iJl!a.ç~o se tfo~P poalq .em pPátic.a por Ordens dg Marqoez ~ardemo 

- ,iy.lór e Prcsi,dt>pLe do 1\ieo Real Erario = E ampliando aqu.ella determina
ção, Sou Seryi~a q lJe o mesmo Marc{ú.ez Mordomo Mór, ·e . Pi·e~idente ~}o 
Meu Real Erar'io expessa as ordens necessarias que no mesmo modo se 
fqrro,eill as~en)._os- par~ ter.eQ) jg·Llill VfUCimento as viuvas, e filhas soltei
rí;l.S. d~ toçlvs o~ Iy.lilitares do sobredito Exerci-to, que por quàlquer modo 
f?lef{ereuil JJqraot~ a Gqerra em, que se a.chão: O _ Marqoez Mordomo Mór 
!J Pre.siclente d?. Meu Rea l Erario o tenha assim entendido, e faça ex;e
c.tJtÇJI' n;lp obstante quaesquer Leis ,.ou Ordens em éontrario. Palacio de 
J'jpssq. · S.eoh,o~a çla _Aj ucJa ~rn 2-Ô de Ja-neiro de 1794. = Com a Rubríca 
do Príncipe Nosso S~nbor .. 

lmpres~o avulso . 

. ' 
. 

*--*<O>;<-. -* ( 
- • r 

) 

·H ave1~ .dd-Me: rept·eseotado a Condessa de Vimeiro , log<;> que a 'Nornieí 
Commendé\deir~ do l;teal +VIosteiro de Santos, que a definiçãO 65, inser
Jà nos Estatu tqs, pelos li]Uaes se governava o MostPi_ro desde o temno 
do Meslr·e Dom· Jorge, era sob l'e defeituosa, impraticavel em muitos ar
b~s .Bela muda:f.!.ça > e ~Iteração · dos tempos e costumes , q~e vinhão a. 
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filzer como necessarias novas próvidenciás ' e Reg·rás: Fui S~rvl(ht' en~. 
Cilrregar a organisação de novos Estatutos~; com moderaç~ó da dita De
finiÇão, ao Conde de Rezende Presidente dá Meza das Ordens , pat·a. 
que com os Ministros mais instruidos' . e ,intelHgerites . n~ jurispr~dencia. 
das Ordens, trabalhassem nesta obra de Reformação ou_ Renov,aq!lo, pa~ 
ra o qual Houve por bem mandar expedir Aviso de Direc(tão datad~ de 
8 de Ülltubro de 1791' em cuja execução se procedeo com todo o em da
do, e circumspecção .á ré ferida obra i · empregando-sé o Presidente e Ma~ 
gistrados por. espaco de dois annos em a completàr e polir; _ate .que ulti
mamente se publi~ou, e estampou c~m o nome de Regimento do Mostei
ro de Santos da Ordeni de S. Thiago da Espada; havendo Eu por bem 
sancci'onallo no Alvará datadó de 18 de Março de 1793 , que ~nserra o 
dito Regimen_to, para que tivesse força e vigor, eómo se fosse Carta fei
ta -ern Meu Nome, e passadà pela Chancellai'ia ' · posto, que P<?~ ella não 
patrsasse, e o seu effei to houvesse de durar num ou mais anrios .. E por 
qú·anto Tenho certa informação~ de que o estado aétual e ]ocal do Con-:
vento de Sa11tos, e outJros embaraços accidentaes , e causaes, âe que 
tenho pl·eno conhecimento, não permittem , que preseri_temen~e ;. e pódé 
sf'r por muito tempo, que o dito Regimento se execute, sl}m embargo 
dá regularidáde, com que fóí con.eebido; e por out_ra par~e Ten~o _veri
ficado ·; não haver necessidade; de solidar; é éancCJdnar novas providen
cias para o dito Mos.teiro.; nó qual até ao .presente, a poa · educaç~ó, e 
exempfo das Subditas, e a pmdencia, e dignidade das Cómmendadeiras 
merecerão sempre toda a consideração. Sou Servida ordenar à suspensão 
provisional do dito Regimento, para que se não procedà ii sua execução, 
em quanto Eu novamente o não recomniendar: E óiltrosim Ordeno, que 
se continue a guardàr' e exe.cdtar á dita definicão segundo a melhor e 
mais ampla ohservancia, e disciplina, . que até ~gorá ~e guarda h, ficao~ 
do gn.Jvo á Corrimendadeira; e á Meza das Ordens, recorrer a Mim nos 
c·a·sos, que possãó ·occon!er, e fa~ão necessaria alguma pai'ticular provi
.4iencia Minha, que respeite á ordetn; distiplina, ou policia regular. A 
Meza da. . CbnscienGÍá e Ordens o .tenha as~im. entendido , e_ o execute. 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 6 de FeV-ereiro de 1794. = Coíd 
a Rubrí.ca do Príncipe Nosso Senhor.: · 

Nos Manuscritos de M . .7./ntonio da Fonceca; 

f ; 

' I 
! . 

~EU A RAINHA FàÇo séth.er ctos que este Alvat;á virem: , Qu~ h ave~.: 
·ôo concediclo pelq Alvará ele v in le de Dezen'ibro do Anno p.ro~mno . pà~
·1>ado de mil seteéerl'tos nover:i.ta é H~s, a Gr;aca de _isencão, de, Meios Dj..:. 
•re~tos de. ehtrada .nos' po'r-tos dó ,Brazit á-s Ma'nüt:actura~ da Fabríca d·~ 
·Louça: de Pó de Pecltà da Cidadé do . Porto: E sendo;Me riovarnenü~ 
-presente em consultà da Real Janta do Cornmeréio, Agti2~ltur~, F~-' 

· ~ri:cas, P Navegação destes Rieioós ,- e :seus Domínios. ; outro . ReqU;~· 
'1'\men to <le tDomiugos V àndelli ; CaetanO: José .dos. Santos ; Piogo J_f?.:: 
se de Araujo ; João BeMlardo Guedes , e João Roberto dií F_onçe~a 
1:o.rres; Etectotes , e Interessados na mesma Fabrica; ~st~béleci~a _nd 

· ~ltlo do Cavaq!Ji'nbo d.a dita Cidade do Porto ., em que )Y.Ie _peâ'rãd· 
él am~liaçãd dá. sohre_díta Graça p'ara huma total isenção de Dít·eito'S.: 

· Tom~wdo· em Consideração , que os· Supplica,nte·s· farão es pri'ó:1ei:ro~ 
X2 
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que ereg.írão a referida Fabrica de nova invenção neste Reino, na qual 
tem feito avultadas despt>zas, não só em experiencias, mas tambem em 
instrucç:~o de Mestres, e de Olliciaes, para chegarem as suas Manufae
turas ao pnn·to de perft>ição ,' que já tinhão vNificado: Sou Servjda . ( con
formando-Me com o Parecer do sobredito TribJ::!nal) de ampliar a Graça 

·da isenção de Meios Direitos de entrada nos portos do Brazil para as di
fas Mnnufac(m!as, concedida pelo mencionado ' Alvará; ordenando, como 
Oideno, que ellas sejã.o livres, e isentas de todos os Direi los de entra-~ 
da nos mesmos por los do Braz i!, em quanto durar aos Supplicantes o Pri
vilegio exclusivo, con_cedido, e prorogado. 

. Pelo que: Mando á Real Jun1a do Commercio, ~gricultura· 1 Fa-
bncas e Naveg·ação destes Reinos e seus Dununios, que sendo-lhe este 
Alvarú apresentado, df'pois de se registar nos Livros das Mercês, e rias 
mais partes a que tocat·, e de passar pela Chancellaria o faça cumprir 
e executar com todas as Ordens necessarias, ainda que o seu cumpri
mento- se requeira, sendo passado mais de hum annCl, serri embargu da 
Ord~:>nação, que o contrario determina; com tanto pnr~rti qne sfija den
tro do lt>mpo, pelo qual he concedida :1 sobredita Graça de Pxteusã·), 
e ampliação. Oerão fiança a fulhas cento e dezoito verso do Livro seguu
do de! I as a pagar os Novos Direitos qu-e devt:'rem desta Mercê, como 
constou por Certidão dos Officiaes competel'lte.s. Li~boa lO de .Fevereiro
de 1794. = Com a Assignatura do Principe com Guarda. 

I 

Impresso avulso. 

·EU A RAINHA Fa<(O saber aos que este Alvará viferh: Que sendo4 

lVJe prt>senle em Consulta da Real Junta do Çommercio, Agricultura, 
Fabricas, e Navegação desles Reinos, e seus Domínios os Requerimen-
1os ele João da Rócba, e outros Propfíetarios de differentes, Fabricás dê 
Louça fina, eltl que ff•presentavão :. Que não podendo, ainda com o be
neficio du Alvará de sete rle Novembro qe mil setecentos e setenta, que 
isentou de Direitos de sah.ida toda a Louça destes Reinos, dar cotisumo 
á que nelles se fabricava, porque nas Alfandegas dos Domínios Ultra
marinos se carrega_v:1o sobre a ~mesnia Louça tão.avultados pireito~ de 
entrada,, que afait:\oempatar! Pertendião, que EufosseSerVIda deJsen- . 
tar a referida Manufactura de t0dqs os Direitos que pàgão por entrada 

•nas ditas Alfandegas, da mesma fórma que são isentas muitas outras 
·ManufacturasNaciooaes. E querend<? animar, e proteger tãouleis .Esta~ 
· belt>cimentos em beneficio público: Hei por oein de concedP.r a Graça 
da 'lseAC(ào ele IVleios Direitos ~por éntrada .iJas Alfan~egtís Ultrátilarinas 

' p~ra as Manufacturàs, não só de toàas as Fabr.Jcas de Louça; que já se 
· achfio estabelecidas, mas tambem das que se _houveretil de estabelecer; 
· debaixo de competentf's Licenças: Sendo porém qualificadas todas as di
. -tas ManufrlCturas na fótma que se acha estabelecido para as das outras 

Fabricas Nacionáes. ' , 
< Pelo _que: Mand'o á Meza do Desembàrgo do Paço; Presidente do 

Meu R Pai Erario; Rêgedor da Casa da Supplicação; Conselhos de Minha 
· Real 'Faienda., e do Ultramar, Real Junta doCommercio, Agt·icuitura, 
t 'Fabricas, e Navégação d~stes Reinos , e set,ts Domínios, Vice-Rei, e 

I • 
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Capitães GenE:>raes do Estado do Brazil, ê a todas as Pessoas, a quem ó 
conhecimento, e execução deste A I vará pertebcer, q o e o cumprão , é 
guardem, e fação éumprir, e guá.rdar como rielJe se contém· , posto que 
ú seu effeito hája de durar mais de hum annó, sem embargo de quaesque~ 
Leis, RegimeQtos, Foraes, Ordens, ou Estilos conlrarios, qàe tudo Hel 
por derog·ado para este Alvará ficar em seu inteiro vig·or: E ào Doutor 
José Ricalde Perf'it·a qe Castro .1 do Meti Conselho , Desembargador dd 
Paço, e Chanceller Mór destes Reinos; Ordérid que o faça publicar na 
Chancellat·i a; régistando::..se em tôdos os lugares, a~nde se éostumão re
gistar similnanles Alvarás, e guardahdd:..se o Original deste no Meu Real 
Archivo da Torre do Tombo. Dado no Palácio de Nossa Senhora da Aju
da em 15 dé Fev~reiro de 1794 • ........:. Com à Assigriatlira do Príncipe coni 
Guarda. 

Regist. na Chancellaria Mór da Corte e Reino no Liv. 
das Leis, a jot "1.7, e impr. na lmpreisáo Reqia. 

Aos parrafos da creaçáo dos Cavallos. 

-N 0 T A ao . §. 1. 

i. por Resoiução ~e z1 cieJulho éie 11~1, dP.v-!:3 ser proposto obargd 
ôc :-luiH"rÍ-nteoden,te pela Uamera da Cabeçá de Comarca, presidindo o 
t~urft>gt)ddr, serido remettida a proposta ao Governador dás Attiias da. 
Proviricia, o qual xemeltf'rá á Junta dos Tres Estados com o seu pare .. 
~e r; comd se pratica nas Eleições dos Cápi tães Móres. O ~i:Ílpedimento; 
7 ~·acatura do ~uperinteodenle, deve ser substituido pelo Ctirr~gedor. 

N o 'Í' A ao §. 4~ 

I Í. Por Resol uçâ:o dita de 2 7 de julho de i 77i , se augrnen toü o v a.:.: 
lor dos, bens, a quatrocentos triil réis'· havendo pastos comrnuns, e não) 
Os havendo f!. seiscentos niil r.eis, sendo Lavrador' e não o sendo sete.., 
centos triil réis: mas por Otl(t•a Resolução de 2 de Abril -de 178S' foi de .. 
élarádo, que não lia vendo pástos, não deve lia ver Egoa; porém haven .. 
?o-os, sPrá basta:nle o valor de quatrocentos mil réis, ainda que nelle 
t>ntreni arvoredos, . 
·_ ,As hel'dades' e fazendas dd Confisco não livrão do ericargo'. Reso~ 
lução de 6 de Março,. e 9 de Junho de I ?66. . . · . 
- . A -Resolução de 6 de Fevereiro de I '1,7Ó promettia alguns Cavai .. 
los, em lugar de Egoa, rnas pelo alluso foi derogada por outra de 29 dê 
Novém'bro do mesm·o a ri no; a q dai iaítibein rocommendá, que pará o eri.;_ 
cargo· sPmpre' se eséolhão as pessóas mais ricas. _ · 

Senda privativa aos Superintendentes a riomêaçã,o de pessoás p·a:.: _.. 
ra o éricargo de Egoa, poderão com tudo dep-recar ás Camarâs a iloliciâ 
d: pcs·sóas fia-beis. Procederão na escolha das pessoas com . á maior cit..; 

'CUspe~çiio~ :i tenflo entendido, que não basta ter O Valor dóS benS COntem~ 

\ ' 
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piados, porque he necessa rio, que não haja ou tras pe-ssoas c·om maior 
fundo, por ser este o espírito das Ordens, que estabalecêrão as quanti· 
as taxadas; especialmente achando-se derogados os Privilegias, e ·em 
sua observancía , o § 4l do- Hegimeoto, havendo por isso ínuitas pessoas, 
qne pode-m bem ser nomeadas sem oppressão t.los miseraveis. Assim eslá. 
determinado por Ordt>m de 3l de Nlaio de 178·3. 

Dep,•is/ de la nç a-do o cn1cargo da Egna, a qualquer La\"rador, po
derá este st•r adm iltid u a lavra me nto, St:' :::e sen tir gravado, e o Superin
tendente dev e rá appt>llar ex 0/jicio as suas Sentenças; quando forem de 
absolviç:lo, as quaPs não produzirão eff'eito em quanto não forem con iir
madas na S uperior Insl;incia, se a absolvição fur de eucargo antigo, por
que sendo novo, pudt>rão as tat;s Sentenças ter o effeito susp~nsivo por 
tempo de tres nH'ZP~, denlru dos quaes serãu ub1 i gados os absolvidos i 
mostrar; que fur<lo coolirnJadàs, úu q11e nào está Ja sua parte adernara; 
peua de se proceJpr C\•ntra Piles , ni'luubstariiP a absolvição que estiverem 
na instancia iníf' rior. Dita Ordem de 31 de Maio de ,1783. 

Para C]Ut' ut>m os livranwntos SP multipliquPm, nem o numero das · 
Egoas se ache sen1pre incomplPtu, e lambem para que o Lavrador não 
sinta o insuportavt>l incommodo de com prar, e sustf'ntar a Egoa, em 
quanto se li vra , se obse rvará daqui t>tnJia11t.e o seguinte. == Logo qué 
o S upe rinl t·ndeu t.e fizer e le iç :1c) , P flseotha de qna lquer fazenda ( para o 
que terá Sl'mpre presente a disp~~siçào rl~J §. 4 e das notas a elle ) man...; 
dará ex QOicio procerlr>r a vésluria pdos A val 1advrt>s das Camaras, ou 
dos Conselhos mais pr•.Jximos ., curo a sua assistPncià, ou dando Commissão, 
se P8tiver ]t>gitimamentt' jmpt>diucx , t> pro ·pdemh.-se sem despeza das par
tes, nem du deposito das Co rJd e111naçues; p c<~'í·qu e r! Pverão ser g 'ratuitas 
as ditas v estorias prt>paratoria · , como di i:;icl.as á dPfença do Rf1iuo; e 
ehaouo-sp, que a declaração Jus Lo11varlos bP conforme a eleição, e es
eoLha, que o 811perintender.te l.ÍV Pr premt>ditat lcJ, passará o me3mo ~u-· 
J~erint.endt>tlle .nf'sl'::J caso a lançar o t>JJcargo, e a fazér qu~ este seja ef
fecti.vo p11 rérn <.'pp01100-seas pa.rtPS, Cft1P Se s-·ntiretn g r vadas, serão a,J.- ' 
p1ittidas, a 1-li ],..gar, e a provar ent lt>I'IJIO hreVP, O q·1e CntPnde r.em ser 
a bPm da sua justiça' llúlllf.3anclo () di tu Superintendente para lhe ser 
pn rte o Procu ra tlur da FazPnda <wnde o houver, e na falta clelle algum 
dos Advog·ados de maior pruhidadP; f' pur 1im jtJlga rá os livramentos na 
primeira Instancia, fazendo logo aprPsf:' nl a r a Egoa se a SentenQa fôr 
eondemnatoria, ainJa que a parte con!lemnada appelle• Ordem de 9 de 
Julho de 1785. 

N O ·T A as §. 8. 

III. Por Resolnção de 25 de Àgosto de l7fl6 pcrmittio Sua 'Magesta-" 
dt>, que as pt>ssoas, que tiverem manada em huma Supt> rintend encia, , 
sejão esc usas do encatgo em qualquf:'r ouLras ; com tanto que a rrianad<L 
se aue,·mente com Egoas fantis ; que' em outros lu g·ar E>s deveri ãf1 t er , apre
sentado disso Certidão ao SupPriolendente respec.livo., sPm o que proce"' 
-der::í. contra eHas: bPm entend ido , que a manada. deverá compôr-se de 
dez Egoas, na fórma do §. 8. e além das d.1:1as fantis, CJ\le de-ve te_r, 
terá o utras tantas fantis, qúantªs fôren~ as de que livr~r em outras Su
perintendencias , em respeito da manada. 

N O T A ao §. J4, 

IV. Estando em costume nomeat·-se differentes pessoas, pará a éoui .. 
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pA de '&á~ a~o ,"qtiindb ·n~o Jliavra 'h1u k1;;a tsi6 -v"Gi-tin t\ari~; ou ~abil pit\l ' s~r 
~.b~iga~a ., r~so~vecr ·'Sli.~ ~M'a)gé,sêad1:i ' por,'~esôllição a~ 'a-o a~ - ~an~rro 'dH 
179·o ~ 'Hé-clara.tla pti bttLh ~ do· 'I' de 1J8t~o · ~çi ~e sumo( ah'nd-', qúantt:> ·.~? yr~~ . 

. ~tthw, -Jqae n1it>H~'e ' 'alf~r~~s'é, 1~ · qüe ~~ ·.a'thà-'~~ ~m . .'r tatica, _-a re·strel,to d'a 
~s 1~çfí~ de ~~go<a.; 1~ "'tj_~éitttb . :>o .fd~ul'b, r~:Yue '_n~d' hav1e'hdo hu~1a pess<;>a .vo;, 
lu'títàt'Ia' ou crlJn'g'atl'á. éo'm ' m~ios 1na ·%rllia do1 R'egirhen lo para por S1 so 
~bh'i~(a· r " b~C~v::fJII'?; , ie '~t'in 'êrt/diia's, , "r(lie ·,8 j)oss~o , bed~ 1fa'z'fr, .sem llfe~ 
mtlbl:l-raeftt 'ó'S~'d-s 3ens·,· ~ qúe :H-hbàs<·gozem da dita'lsenç\lu-'de ter Êgoa, 
Sendo esta a L'aZão porque se delerminà ·~ q dê séjfib SÓ ddás ; para nao Se 
multiplicar o Privilegio: e qu.e aonde se ,não encontr'arem pessoas com 
-estes reqliesitos, por não1 podel-em .;coftêorrel", s-e não com partes muitd 
111pdicas, para â c·o:m,pra do Cavallo, nesse ~aso, , que raras vezes acon~ 
íécer1i; 's'ejK?rAJfffi ~ad:ó'ro'-- Hut'Ii~~o ifá's p~~sÓ'às· , pod~n'dó nome·ar-se rrão só 
q éÚ).ho c·dmo ~é p-faltíca, 'm'ás tbtt.a· · ~s 'thaü, que fôrem nec·essadas pará 
q ll.E j)o"S.s~o'~ohcdi~·ét ~s~. rii r?í'n'~ ~Ü1~--' kb'za~ t~q ta~ml::ie'm .todás ~llo Pr_i,vileg~o, 
~ 1senção · 8~ ~~u~, da 'q'fi·ál tie~s;e: 'ca"s'à :sehà.o l'seiit. s·pela ilu~ i!fesma po~ 
b'f'ez a l, 1" . '-1 I ,. I , I i · 1 I , 

-· ·t ,. . 'I ) f . T' t i< I' " · " . · N >o · · ~ ab §. 23 • 
• -,...I,. • , -

\r; · p~i! 'cYrde'fi'S <tJ· j 's (te 'dutbbrd·'d'é 'i7s5; 'e 136 cÍé Á~ri'Í dê 11s·6; 
ft!!•dtiiHhe'n·áo~ ci .'H.i'h4a 'Á' dl)•seHan~·a di!.sté §., e d-~ §. 51, 1.porqt.ie , p~i· 
elies se considera recompensado o traballro da e'scri\a bos liWos , e tarú:.' 
bem das Certidões, e do mais,. que os . E~.crivães devem fázer por seus 
Ollicios: bem entendido}~[Ue' .pod1é~ão ha et das partes emolumentos pe= 
]o. que tiz.erem' <!l.ém da di~a , obrigaçãp; - . 
~'• ?S ~'tl 'p~ri~\~tidi:iH.tes ',( e, o~ M!His'ftos, tilie p,o.r ~lle·~. ser~iren1, rlã_? 
ltiv.arfio B'rríolfüilBn-tcrs; rlern ~s§ighatu+ás. RE!~lohlÇ1ão de 25 de Agosto de 
i-77-o ,_ f'ec . m_1n ~ n{\à'~~ jJof ~ tr~, de · 2:8'_ ãE! J.\iiafo. Je i7 8 I; ·. . . . . . , 
' Pbr R:ésó-1 çao êlê âo âe Janei1lo '8e _i7go, dêterrnrnon Suá Mage~...! 

ntde; -Míu s'ê íeva§~~ ·:ea/(}lüt:b~dt s'; n1e1n à's ig'na:tnn1s petas ·vésturias or:..' 
di_narias, a que a Jofibh'n'alidbu pFdêMd'er ,· seifÍpre ·que se· lr~mvésse de 
itnpqr encargo' novo, como yai declarado' ná ~ota ao §. 4 confirmando 
as Resolu~ões acima; m~s· · ~s ~'éstària-s requerhi<rs pefas part~ts _ sejao sa- . 

· t}~fe!ta~ aos Sur,~rinte.n_c!entes, ,o~ Mi!J~.sü:o\ s.r-ry~ntu~!·ios . delle~, :J_)eld 
rJé·p6~1to da:s ConrlelnnáÇaes, e aond-ê eYle nríH cl1egfir, pelos bens do·von
sefh'o' e ni'\o, lta-stantld '1e'stes' sti pa:guem pel!l Real Fazehda ;· apç>-~tandol 
cr SJn(le'rirí:ten~tfLê ne§sé ca~o õ rn:eib ~ qué lhe parecer ~ais' prop-r~o, ~ re
gulandü'-se os ·s::dàrios pêlo-Juiiú 'da 'Corr'ei-ç.ãD; 'com'o ultim·amente_for dit--: 
tet:minacfo p0t ou'tra Reso-lução .. do 1 de A Qril de 17 91. 

• ~ . ( ..! t ! J- , 

N d T .i: ao §. 35. 
i \ I ,.. ( • ) • • 1.. \ ~ 

~ . .'Vi~ P~{ ,R.es'6lu'~ão . <l·e.· ·:tr .d~ J an~'i.tH ~~e· ' l"?'á' ;_ s~ re.~inLlte. i.· q;ú.e!,,~~ 
Ca.vallc>s'1.SPJaó âph~élfvádd~1 f!-di3 to'cl~ á''I'c~atle é1b'l qtiârtto na S tr~ prodticça-o) 
senão cóhh~dér défeito. - · · . 1 

• " _ • -

-· · N ,0 ( ·r·· A : aó' ·§. 361
. 

_ , ... f"W :~c l I 

~ Vlf: .. P'oVi{~soÚfçff~ d~ á di-e JMát·& dé'I7@Y, podérll slf' êon·s'iWv'adaS! 
~-s Eg·oa's" .rC . atlst qúalórze é.Htno§, q'd~rúrô pó r óU'trb· 'pr~n'Ci-piô n'ã'o fôrerrt 
lficâpazes~ · _,. . , · - · . 

1 
' 

• t ~ N €Li ~ aü~ §: t s:9. · ·L - .,. 

Vil i.- Podem vender-se ein qualqüer idade, não sendo para féra d'tt 
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R .ein.o. Resolução de. 7 de Maio de 1779. Porém devem os Criador~s pe
dir 1ieel.Jça aqs Superintendf;:lnles,, e ~ste~ ... a devt>m dar. 
. A Resulução de 30 qr J aueiro de i79o, manda, que sejão mar
cados antes de veudidl)s âquelles Poldros t ( que os Lavradores voJuota ria~ 
mente conservarem a té ao Le mpo, f'm que as ma··cas l~es não sejão no
civas .; porqut> assim nt'm ficarão pol' marcar tod s os qu,e fôrem vendidqs 
em t~mpo competente de o serem, nem se rr,strioge . ~ós Criador.es ~ li
berdade' que' lhes roi couceJida; pois que ' devem ser favorecidos erh tli-
do o que nào fot contra a criaçâ_o. ~ ' ' · 

.N O T ~A ao . 9. 41. 
I ' 

IX. A R~solo<(ào de 4 de J olho de 17;69, 'manda expressahümt·é Jb-. 
serva r ~ste §. J~ por out_ras Resol~ç?es ~lj~eriores tinhão. ~ido der~g<~ dos, 
a respe1to Jas Caudelanas, os PrJVJiegws dos Marnposteiros dos Cauvos; 
pos .T hesoureiros da Bulia da Cruza'da; dos Auxiliares; . de Mal la ·;dos 

1 

Coiteiros; do TahaC!!l; e até os d1a
1 

insighe /Collegíada de Nossa S·enhurá 
da Oliveira de Guimarães, ficando. sómente exceptuados, quanto a es-' 
tes, os que exceptua o Alvará de 20 de Setembro de 1768, que são os 
primordiaes;.· P1.1es~ntemente. mandou Sua M~gestadt> por Resoll!lção de 
2o de De'zembro de i793 observar o .Priyílegie , do Tabaco, eril qua1~to 
não expirasse o actual Contrato. J 

N O T A ao §. 5o. :r 
.} 

• { . 

J , . , J ' r ! \ 

X. A Resolução ~e 6 d~ Outubro de 1786, per~~tt~, que o' Portei-
ro sirva tamhem de Meirinho,. em quanto be m servir, e Sua .Magestade 
não ordenar o contrari'o. Prooedeo esta Resolucão ,de'~ão haver na IriaiQ~ 

- parte ,das Sup~rinLt>ndencia~ quem ,quizesse .~_er'vi~ de P'or~ejro; mas sim 
~e Mt:"innho, e ·supposto foi 'Res9l.uçào .parllc,u1lar. pat'~1 . ,L~sboa,. tem se
adaptado para outras mais partes pelo mesmo iiiuil~o. . ... 

N o T A . ao §. ' 52. 

. XI. A Resolu~ffo 4e ,6 de J ul&o de 1169,. mánja 'pâgar a Cluientos 
reis por dia aos CaminHeiros como se pratít;a em 1.1ulros Juizos; bem en
tendido 1 que não ~e expedi r~o para_aquellas terrf)s para onde h'a Correios, 
co~o a Ju·nta declarou pot drdem rle 23 de F~vereiro de 1787. 

I ' ' N o T A ao . ~. 53·. 

XII. Por Orde·m ~e 6 de dutubro de 17,88; se determinou, que os 
Supe;intende ntes .assinl nas véstu. rja~I '~; COll'l~ em ~U~t;a~ CJ8·a~sq l1er de~en
d_encJaS pert~n.centes a:os s~u~ Cjlt'gos so p.ossao dar Comml$~ao a;> Jus·(Iças 
Ordinarias das terras ao·nde hóutê-rem d'e ser feitas l'.la fórmà dest~ §. , 
os quaes JuiU>s nas véslurias, qu~ fi'zerem , parte da próv~, rerii-e tterão<>S · 
Au~os sem tFasla~l9',· para evifa1· despezas ; e_ rf emoras ás p~rtes, aos Su
pe~m tenJt>n te·s depre~an _te's1 ,. ~s. quaes1 _profir1rào as soa~ .SenL~uç~s nos 
Â utos, de que procederão as Deprecadas, deven do ser Jufga·das todas as 
oÍJtras dúvidas' e d~llendencia·s; qtie· houvêr entre pártes' pdos rilesmos 
JtJizes Deprecados, com . AppeHação, e Aggravo para a Junta dos Tres 
Estados. · · 
( I • -~ ' I [ ·• 



1794 1.69 

NOTA A'S NOVAS INSTRUCÇÕES;. 

XIII. E·stas Instrut:ções forào inteir:ünénte abolidas por Resolu'ção de 
27 de Julho de 1771 , declarando-se nu lias, e de nenhum eff'eito ; e por 
isso não regem , nem tem validade alguma; devendo tão sómente execu
tar-se o Regimento, e o que determinão as Ordens de Sua Magestade:, 
e as ·da J nntà dos Tres Estados p'osteriores ao mesmo Regimento: E sup
posto, que a'ctualmente se observão algumas práLicas; e úsos estabele
cidos por estas ditas l.ristrucções' não he como disposição dellas, mas 
siw p0rque Sua Magestade immediataniente, e a Junta pelo seu expe
dien te assím ·o tem mahelado pelas mencionadàs Resolu~ões, e Ordens 
acima expressadas. · 

Outras Jlesoluçóes de S. M.AGESTADE, e Provià.encias geraes dadas 
péla Junta dos Tres Estados, atem das qu-e váo citadas nas Notas 

aos §§. do Regz'rnento a que respeitáo~ 

l Que todas as Órdeps sejão i'êgistadas, vindo Certidões dos seús re~ 
g·istos. Ordem de lO de Máio de 1766. 

li. Que os Superintendentes não suspendão ria execução das suas Sen
tenças cóndemnatorias só em . vi1·tude das Appellações; men~s que as par~ 
tes não mostrém outras de absolvição na Superior Instancia. Ordem de 
8 de Fevereirb de 1770. . . . 

111. Que os Superintendentes não sejão suspensos nàs Residencias; 
·em quanto destas não lhes resultar culpa. Ordem de 5 de NoYembro 
rle 1773. . · .· .. 

IV. Que os Superintendentes nunca confundão na mesma conta ditfe
rentes particulart>s; e respondão separadamente ás Ordens, que recebe
r 'eiii; praticando o IÍlf'SIDO rias contas; que dérern éx Ofjicio~ Ordem de 
2 de Setembro de 1 '786· , . . . 

v. Que as Sentenças, ·que profedrem sejão dad~s com Assessor Le· 
trado, que as assigne. Ordem de 6 de Agosto de 1787. · 

VI. Que nas causas de livramento fação juntar as nomeaÇões porqu·e 
as partes forão obrigadas, ao encargo' como já tinha sido ordenado. O r.: 
dem de 26 de Setembro de 1789. ' 

Lisboa 18 de Fevereiro de 17 9 4. = José Moniz F errei r a dé À bréti~ 

lmpr; na Typogra.fia Silvz'ana~ . 

. Tendo enten'dfdo'; que as Cotrlrnissões de Juizes privaiitos com Ádmi..: 
n~st~ação das Casas são irnptoptias aos Correge~or~s ôo Ci,vel da Corte, 
D'lm-Jamente gravados; e occupados com o labotwso ,expediente dos set'is 
Lugares, com o qual apenas podem éÚ'mprir; e dá rnestnà sorte são im.; 
p·roprias as ditas Commissões de Juizes Administradores conferidas aos 
Desemba_rgadoi'es de' Aggravos, posío que menos ~ravado.s pe_Jo bilicio_, 
qne os d1tos Corregedores: Sou Servida relevàr tanto os d1tos Corregedo~ 
res, como os Desembargadores 8e Aggravos de todas as Commissões dé 
Jtli2!es Administradorés, de que estiverem actualinente ericárregados; ê 

y 
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oue se lhes não confirào daqui em diante outras desta natureza, salvo se 
Êu por Resolu<:ão, e motivos, e circumstancias especiaes, que occorrão, 
Houver por bem concedella alguma. vez com revogação deste Decreto: 

. E quanto ás. Com missões . ele Juizes privativ-os sem . Administração; 8ou 
Servida abolir as que esttverem encarregadas aos ditos Corregedores do 
Cível da Corte, e Ordeno que mais se lhes não encarreguem outras em 
consideração do mui !o, qne tem a seu Cargo. Porém não havendo tão ur
gentes motivos nos Desembargadores dos Aggravos; e tendo elles como 
Juizes privativos a faculdade , de despacharem na mesma Meza de Ag
gravos; ou acabando della, na Meza das Commissões, os processos, que 
assim lhes fôrem commeltidos; Hei por bem, que conservem as Commis
sões, . que ti verem como Juizes privativos sem A dministra~ão das Casas; 
e que se lhos possão commetter outras com moderação, e sem excesso; 
e para prover quanto ao presente sobre as ditas Commissões de Juizes 
com Administração, ou sem ella, e que por este Decreto ficão cessando; 
Sou Servida, que o Regedor da Casa da Supplicação n9meie em lugar 
dos Juizes, que ficão cessando, os Dese~bargadores Extravagantes da. 
Casa~ que bem lhe parecet· , dividindo entre elles as ditas Commissões, 
•ou sejão Juizes, com Admioislração das Casas, ou sómente Juizes pri
vativos, para as Causas. O Conde Regedor da Casa da Supplicação o te
nha assim en.teodido, e faça executar. Palacio de Nossa Senhora da Aju-

. da em J 1 de Março de 1794. = Coui a Rubríca do Principe Nosso Se
·:Ohor. 

1\Tos lf!Ianuscritos de J d' .Abreu Bacellan 

*--*«::»-*--li\ 

C~nd1:çoes co1n que SUA JJrJAGESTADE, he Servida Mandar Reduzir 
a fw. rn Contraclo Geral, e Privatl:vo o Pravimento de todas as Ca1·nes 
de V acca , Vitella, Carneiro , e Capado , que fórem necessan·as para a·· 
diario su.stent•; dus H nbitantes desta Cap1.tal, e seu Te1·mo, comprehen
dendo nelle as suas Reaes Coz inhas , e abolindo pam esse ejfeito todos os 
Açou.ques Privilegiados·, que tem havido, e se tem conse1·vado nesta Ca
pita'l, sem algum. ben~fiáo p·úbl?:co , consz.dérando-os como inuteis , e pre
jwlláaes ao mesmo Corit1 acto ; e attendendo a mesma Senliora ser este 
Provimento hum dos ubjectos maz's diqno da sua Real Attenção , por ele
pende?· delle a subs1stencia da sua Capüal, e, a conservação dos Póvos, 
que tt habitão , e r·odeão : He o·utrosim SerV1:da conferir· o mesmo Con
Úacto a Jose/ de Ca1·valho e Araujo , e mais Sacias, que elle quizer· ad"
?nittú·; e isto pelos preços, é tempo estabelecido nas Condições segU?:ntés: 

I. Que o mesrrio Contract.a terá á denominaÇão d.e Con5panhia Geral 
das Ca1:._nes ,. e todtís as suas dependencias não de correr debaixo da fir
ma de Cm·valho e Companhia, de que sómeote poderão usar os Directo.: 

_res, que fôrem por elle nomeados com a!Jprovação de Sua Magestade . 
. II. Que esla Compa,nhia ha de ser formada com o capital de oitenta 

até cem contes de reis ( se mais não for preciso) d<ividido em acções de 
.hum conto de reis, dos· quaes se passarão as A polyces competentes, as
signadas pelos Directores, em cujo lugar se não podei·á propô1· Accionis
tà, que não tenha pelo menos cinco Acções; e todo este Capital fica sen
úo i:esponsavel ao cumprimento do mesmo Contracto ~as Carnes. 
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IH. Que a mesma Compánhia Gerai -dás Carnes pnncipiará a faze~ 

este Provimento em dia de P~scoa d'ó pi'esente anno de mil seteoentos
"l!C>venlá e ·quatro, e ha de· findar em trinta e hum de Dezembro de mil 
·setecentos noventa ~ sete; pelos preços seguintes: Vitella a setenta reis 
por arratel, Vacca a sessenta e quatro reis por dité, Carneiro a sessen
'ta reis por dito, Capado a cinéofmta e cinco reis por ditb : .Ficando po~ . 
-esta mésrha .Condil(ào ebrigados os Ioteressadôs na mesma Companhia a 
mão alterar os sobreditos preços, durantê o tempo deste Contrato , por 
·qualq~er motivo 'que seja, para o qu~ tom~o, e removem de si todos o~ 
'"casos fortuitos, que. possão acontecer. , ' 

IV. A Cornpánhm Geral dás Carnes ficá serldo obri-gaâà a prover da~ 
·sóbreditás Carnes a Capi bal cle Lishoà, e seu: Termo; pt>lo tetnpo assima. 
estipulado, fazendo-o com bt>rís ' gados; e djgnos de serem admittidos aO' 
"SUStento db Público, com a abundancia que se fizer necessatiá, e faltan,. 
do em pàrte, ou no todo a estas obrigações, lhe serã rérnovido este Con
tt'actb, sem que a ~esmà Companhia possà .allegar algum direito patá a 
sua conservàção, seJãb quaes . forem os motivos, que alJegar possa. · 

V. Poderá a mesma Com panbia Geral das Carnes; por si, seus Cbm.; 
missa rios, e Feitores, mandar con1prar neste· Reino, e fóta ôelle; t?.dos 
os gados que lhe forem necessarios, pelos preços em que se puder aJUS
tar corh seus do~0S, sein constrangimento algi.Híi de suas vontades ; não 
pagando porém Direitos alguns nos lugarês das conipras, nem por onde 
os mesmos gados transi ta1·ern, sendo pata conduzir a ·esta Capitál, e seu 
!erm~, bào podendo tambem Magistn,ldQ algum Otdinario, ou Superior;. 
tmpedt.r-lhe, ou embaraçar-lhe o transpbrte dos h1estnos gados; pbr qual
-quer .t1tulo que seja, antes ll:ie d~rão toda á ajuda, e protecção, qu~pe.:.: 
1os D1reclores da n:lesm'a Companhia 1 e seu~ Feitores; lhe for requerida,. 
a beneficio dos mesmos transportés. . .. 

V L Porled. a mesnia Comp~nbia - Geral• das Car-nes apascentar seus 
tg'ados pelas terras', pbr ondé tP.ànsit:.ll"~m, ate chegarern á ,esta Capital; 
-em todos os Baldios do Póblicb, ou T(m-as' e MútJtados incultos, que sé 
acharem sem sementeiras;- visto que disso não póde resultar prejuízo al
"gUttJ, Brn rasão da ÍJ1stantan~a passagem dos ttlesmos gados. ; porém se 
peJo éOn traria elJes se h ou Vet•eril de de.inorar . em àlgu'rnas past::ijens de 
flenhorios de Terras; estes Pastos lhe ser'âo pagos peJa Companhia á con"l 
'Venção das Partes. . . . 

V H. Se do transporte dos in esmos ggdos •a esta C.!ij>i{ai . resultar ai.; 
gútn ptejuizó em terras cultivadas, ger{t: a Comp'anhia Getál das Carnes 
obr1igada a resarcir esse mesmo prE>j~izo á q•l1em o tiver ·recebido; Hqui~ 
dando-se ( sefri ernharaÇ'~ alg·rurn :do seu Lt·árisporte) pot Arbítrios péritos' 
e juramentados, que o Juiz a quem tocar, e .lhé for tequerídb; fará no
lneat; cuja liquidação fàrá em snà presença, toinando del!a ó ~ais exac..' 
tto conhecimento por parte .da Tn!"Sffia Companhia, ~do' q·ue :às~im se jut.:.· 
g·ar dará Documento á parte p-rejirdfc:rdà, .par'a: m~in'~~r receber da Com:..· 
panhia o seu P.rej .uizo' CIUe lhe será J:irornptamente jl~ ·go ; não podendo' 
por modo algum os seus gados se·rem encormaâos, erubãrgados, ou réti~ 
tlos por srmrlhante motivo' debàixo' cfg pf.n~ .de pagar ~quem o contrarid 
11zer) á mesma Coinpanhia todo 'O' prejroizd, que diss·o lhe r~·sultar . 
. VIII. _Neóhuma pessoa de qua:lqu~t· qila:lfdade, e condil(àO, oú ésta.: 
<to qae SéJa:, poderá nesta Cápit&l, e· seu Termo; matar, óu mandar ma
tar g-ados a fguns dos mencionados neste Contracto' nem tã<i pouco intro~· 
d~zit· ~ella carnes algumas 'dos mesmos gados, deb·aixó da: r ·ena do _per ... 
tlruríenLOt delia's1 a favor do' Demu•J.IJ.ciante ,. ou tomador, e 4'.d' .tresdobio ·d-q 

y 2 
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~e o Vêdor- pa ra a caixa pública · das Cundemnações; cujo rendimento será 
étp,p.li~ea.do, eorpo yec.Jara a Condição vint~ 'e quatro. , 

JX. Pode,rão os Lavradores, e Cread_0res de gados ,mandar matar, e 
cortar por sua conta nesta Capital, e seu Terpw, todos aquelles que fô
Tem prOj:l_fÍGS da sua creação; para cujo effeito os conduzirão ao lugar do 
·~nata-douro, com a 11ceoça, que primeiro deverão pedir ao Tribunal do 

·,SepalGl'o da Camera, a .qual' Jh.es será con,cP.dida C depois\ de serem ouvi
.dos os Direclores da Compan-~ia ) , appr!=Se.l!tanuo Guias d.os Lugares-, 
f]onde os mesmos gados .vierem, e. jurando nao ~erem comprados, ou c_on .. 
duzidos por negocio; e e&tás Licença~ serão appresentadas aos Directo

:~:es da C<Hn,panhia Geral ~;las Ca-rnes, parra lhes dete!'L]JÍnarem os Açou
,gu~s; Ol}dl;l se devem vender, ql:le :Ôeverãc!> ser a-quelles, que mais com ... 
nados forem aos ditos La..vra,dores; e Creadores. 

, X. Não rodet·ão os m~smos Lavradores, ou Creadores de gados rnan
.clar cor lar carnes algumqs, .rara vender por mais, nem menos preços do 
~ue os esitabele,c,idGs na ConJ.ição seg,un.da; e, tc;Jdos aquelles que fizerem 
o con(rario, Ol!_ abusa~~m .ela . l.iberdade ,, que lhes he concedida, incor
.reràõ na ~ena de perJimen~o dos mesmos gados, ou d6 seu valor para a 
caixa pl'Íiilioa das Condemaa-çoes, e ficarão inhabilitados pat·a mais obterem 
.a sóhlredita liberda-de . .• , . 
, X L. $~ !ilg'um Moradór . desta Capital, e .. sel!l Termo quizer man'clat 
conduzir para o seu gastp · qualquer vitella ,. chamada de leite C não 
senflo femea ) , o poderá fazer, com tanto que a haja de conduzir com 
pespªcho da Mez~, et].l que se pagão os direi tos das carnes; cujo despa .. 

'ch0 lne sení. daclo na , A&~~lação , j1;1rada, que d·everá passar, e sendo 
.ach:Hia sen) Q mesmo de~aqho · qualquer v.it)eHa -vi·va ,1 0'1:1 morta, ou ain
.da 'sendo ferht:>a; será p~rdida . a favor do Denunciante, ou .Tomador; e 
al é m disso pngará o conductor, ou a p.essoa. para quem vier o tresdobro 
po ,sew valw, nnrQ. . ao~ rn!encionada ~aixa pública das Condemnações. 

XII. P0rque as Ná~Js , de. Sua lV,Iagest,ade , e Nnvi0s de 'Comme·rcio 
prt>ci-s i'ío, , e cu~ tu mão comprar g-~dus em pé para o sustento de suas equi-

.. pag>ens, não poderá a Companhia Geral das CaL'nes embaraçar-lhes as 
mesmas compras com tanto que hajão de mandar conduzir os mesmos 
~ados com de~p·acho da J\1ez~ <las Carléles., pagande nella. os direitos que 
ilever·em .' e 1~ualrnente . ·t'40,d~r;l:o· o·s Lavradores, Cread'OJ'es, ou Nego· 
ciantes de gados conduzir a esta Capital todos os que quizerem para ven
,der em pé na fórrna do costtll.u_e, dando delles enlra·da na Meza das Car
DGs, para pagarem os direitos; . que dev~rem dos que venderem aos Mo
l"=ldoTes (l}esla Capital,. e sel!l termo, e dos CjLTe venderem á Companhia 
Geral 'das ·Qiirnes nã:o pl'tgarão direitos alguns ·; porque esses direitos · se-
.rào pa~os pftt'<t mesma ÜDmpaobia, , _ 
.. XIII. S~ndo · a Real intenção de ~ua Mageslade fazer abundar a súa 
,C:apilal. <le .- ~odos , 0..s, oe.cessar.i,C?s . mn,ntimentos., e não qt;~erendo ao mPsrno 
.ternpn ~P1'fljudicat· a 'Liberdade P ql.!le· gozão O$ eondoctl~>res de p>orcos· vi.vos, 
:OU "qJÇirtos, ,. para os mandarem ven'der nesta Cidade, e seu Termn intei-

-' ..ros, c1u partidos: He a mesma Senhora Servida: permittir C ainda que sem 
P.riv) legiu ) qu-e a Companhia Gerat das· Carnes possa mandat cortar nos 
Açoog·ues públicos _toQ!a a caroe· d;e porco, que ber:Q lhe pare.cer, e p·eJo 
preço mais comm<:Jdo que lhe· for pússivel, por se segui·r dissB o públi·co 
,b ene ficio cle a€barern os HabiLantes desta Capital nos mesmos Açougues 
.est~ pl'Ovimento, que he inherenle ao primeiro, sendo esta Condição vo~ 
Jun1aria, .e nfio obrigatoria. 
~ X:IV. O lugar do matadouro dos mesmos gados será no Campo de San"' 

\ 
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ta Anna, onde se a'cha est~Íbelecido ( erli , qúaiit~ Su,a Ma~estade nãd 
mandar o contr'ati:o; ) ·mas porqu·e ·nãcderá bas.tar1te hum úmco ltigàr dà 
matança, vísta a grandeia desta Cápítal: , He Suà Magestade servida. 
perroittir; que· a Companhia G'eral das Cai:hes possa esta'b'elecei' os ma.; 
ta dou ros, que· j tilgar lhe são aonvehiiedies ; para maior corrimodidade d?. 
Público, os qu·aes lhe serão mandados fazer pelo Cofre das Obras Púbh.., 
c·as, sem alguma despeiá da mesma Companhia; bem enteridido potém ~ 
·que a estas obras se hade de proceder com approvação do Senado ela Ca~ 
~mara pará terem principio; Jogo que para ellas houver commodídade, e 
opporlunidade. . . . . . - . 
· XV. H e Sua Ma~estadé s.ervitla rurind~f _ qu~ pelo uies.mo Cofre da~ 
Ubras Públicas se baJãD de estabeiecer nesta Capital, e nos lugares onde 
'Se fizerem necessarios os Açougues públicos; que fôr:em precisos, nos 
quaes haja o núníÉ~ro dos Cortàdures, que fol· proporcionado ao sitio eni 
que se estabelecerem, o q ri e se deverá fazer em propdrcionadás distan~. 
cias, cotn approvação do Senado, quáridó for oppdrtuno. ' 

XVI. Que àlém dos metrdóna-dos Açoúgues públiéos; 'que na sobre~ 
dita fórma sê mandarem estabeleC'er, pússa a Companhia Geral das C~r
nes ~stabelecet á sua custa todos os mpis que j ulgàr n~cessa~ios, assi~ 
nos Suhurbios desta Cápital; 'cbfuó rio Termo; tudo para mawt . ~oinmo ... 

·tlidade daq,uella parte do Povd; que. fi~célr rrHi'is distant:e <Iôs _estabelecidos 
' por Sna Magestade, sem que com tudo a mesma CompanHia fique obri

'gada a certo número'- dé Talhos, eouio~ se tem praticado; po_rque fib ~ 
seu livre arbitrio augmentallos, ou dirríinuillos; ·com tanto que disso s~ 
hão sig<1 falta alguma de hurri tão nêcessario sqstento, e cor)~ tant9 que 
se procêda em tempo, e lugar dppt>rttlno; C<Jln approva:ção do' Séna.: 
do. · . 

XVIL Os Juizes do Officio de Cottadores ficãd sendo obrigados a 
guarnecer todos os Talhos com homens habeis; e éàpazes de servir ,o pú_; 
b!ica CQlll aqlté!la igualdade que s·e 'requet J1a repàrtiÇàa das carnes, e 
dos contrapezo·s' que ·sempre devem s'ih· proporciouadbs ás pezadas' que 
fizerem, e devem tamhe'ni sef' r(Ssponsàve·i~ pela igualdade dos pezos, e 
asseio dos Tallids, os qua~s deverão conservar limp6s, e lavados; ficando 
esta insJ1ecção e·ncéirregada; e nruit'o' tecorhnúl'h'dada aos Almotaceís dos 
Bairros ; para conhecerem de tu-do, e darem codta ao' Triliunal â.o Sena-; 
do da Camara, á que os nresrnos Cortadores são sujeitos, para mandar. 
proceder co·ntra os que faltarem ás siias obrigaÇões, pelas quaes tambeni 
ficão responsaveis os Juizes dó mesmo Offitio. , , , . . 

XV H I. Poderão os Dü·eêtores dà Co in imfu'i1ia Geral diis Ca'rnes ~1espe..: 
di r do serviço_ dos n'lesmos' Tal nos tódos os Cortadb-res que f!!ltarem ás suas 
bbrigaçõ'es' ou q Ll'e lhes' desobedecétel':p· ; ·_ vistó que' lh~s- bão d~ pagar Ós seus' 
salarios' e esta desp·edida sera ma'ndada éxecutar pelo J lUZ Conservad!)l.' 
da· n1'esma Cómpan'hi á, e os J oizes~ elo Oili'cfo mandarão provei esses· Ta·: 
l'hos de' pessoas capaié's d'e 'bem setvi'r-. 6 P'ííbl'ico}, ' ' ' : . ' .' ' 

XIX. Po·rque do estabelecimento da Cor'ilpanh'la _Getal das Carnes po.: 
ôerão _ resulta~ algumas _dependenei-as .judiçi·aes; ass1rr\ em réq~e'riment,os_ 
éle Partes, com-o da mesma Cómpan'h1a: H.e Sua, M~gesta'd'e sérvida j>er
mitür; qu'e os Di're-é(bres desta Compánhia:LpOf>São nóinear para seu .Juiz 
éouservãd'or qualqúer Desem'oaiga'é1or' dos Tribun_aes da inest'na Se)1hora, 
e_ que este t1ossa conhécel' privativarneilté ~e tod~s as C~usas, é Reque
nmentus, qu~ sé moverem, e disserem respeito· ás , dép~ndenc.ias da mes
ma Companhia, para as jol'gar em hu·ma só instancia breve , e summa .. 
l'Í'amente com Adj·u-ntos-· da Casa: d'à Silppl~câç·ãcr;. nón'lean·dt> J!lafa a rifes: 
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rma Conservatoria hum Escrivão t-ambem privativo, evitando-se assim hum 
~-:onfiicLo de Ju~is.Jic~ões diy1ersas, corno prejudiciaes. á Companhia, e ao 
Públic.o. · 1 \.-, , 

: XX . . Penn,ítle ·tiua Magestade ', qlile o rnesrn.o Conservador tenha sem
pre dev::tssa af?erta ·contra os que transgredirem em todo, ou em parte, 
o deLermi nado nestas Condições, impondo-lhes as penas, que as Leis 
prPscrevem aos, Úonlrabandistas, ou as que prudentemen l~ merecerem os 
:casos , e·m que se acharem, conforme as Posturas do Senado da Camara .. 

XXI. lle Sua Magestade S13rvida incumbir ao mesmo Juiz Conser
vador, e aos Oirectores da Companhia Geral das Carnes, a inspecç~o de 

,~amarem hum exacto conhecimento dos Terrenos mais proprios deste Rei
.fO, qu1:1 p,ossão se1· destinados ~ ct·e,ação ·dos gados, sem prej uizo da La-

. vou r a, e dos Proprietarios -delles \ fazendo subir á sua Re~l Presença pela 
~ecretaria de Eslado dos Negocias 'do Reino, todas as RepresPntações, 

,_que enlendere~n sào dignas de alguma Providencia da mesma Senhora, a. 
fim de aogmentar-s·e a creação dos gados, mencionados na Condicção ter
.ceira, podre.ndo p<Ha .esse effeito o mesmo · Juiz Conservador deprecar a 
fados os Ministros deste Reino,. e a cada hu_m delles nos lugares das suas 
J_urisdicções, as informaçoes que lhe fôrem necessarias, e ainda incum
·.bir:llte$ o c.uvipl'i.ruento; e exec1:1ção 9-e .9uaesq,uer Ordens s11;as, em to• 
uos Os1 ·Ci;lSO.s, que díssen?.m · ~e~,p~itq á · ~esma :Com p.anhia. 
: XXI I. 1 

Em c.onsequeocia da facf..\ldade que Sua Magestade tem con.; 
~'epjdo a.os DiL:ector.es da CompanJüa Geral das Carnes na Condição de• 
~enove p-ara pod~re~ nO'mear o seu Juiz Conservador, desde já nomeão 
~9 Oese1,obar'g,adur Antonio Joaquim de Pina Maniq:t~e, Snperi·ntendente 
Geral. d0s Cuntraba'ndos,. j)Or ser o actual.' Administrador dos Reaes Di .. 
Ir> f . j • 1 .. 

reitos, que rt>sultão das mesmas Carnes. 
· XXIH. Purq.ue as Carnes, que se consomem fóra de Lisboa,. e seu 

J'e.rmo ,. não p:1gão os mesmos· Di.reÍ tos, que as desta Capi la~, e se C0s-
1umão .estabelecer Açougues nas ,co.nvisinbanças~ d.o'. mes[})o Termo, .. sem 
~lg~um outro 9bj.ec-to, que não sej.a o do c-onsumo desla mesm3. Capital :c 
;He Sua MagesLade Servida ordenar q.ue em d·istancia d'e . meia legoa do 
T erm o desta Ca·pitaT se não possa esLabelecyr A~ougue algum de novo, 
~f) nservando-se s.ómente os estabeleci-dos eru Puvoações· .t:na·iores, que o 
jJJeci:sem ,,para . seu propri.o JCof1:sumo,

1 
e· qu·e· estes não J)bss~o introduzir 

Carnes algumas elos seus Açougues n-esta mesma Capital, e ,seu Termo. 
XXfV. He· Sua Magestad~ Servid~ mand·a·r estabelecer huma Caixa 

públí'ca, para nerra se recolherem os prod:uetos de quaesquer Tomadi·as,. 
ou Condemna-ç0es ,; feitas aos q.ue e-nc<ilntrarem a devidra observaJ.Jeia des
hs Cen<h((ões, cuja Caixa ex.istí.rá ·em poQl•eL· dos Direct!Dres d·a mesmá 
C om panhia Geral d·as Carnes, e o· seu ni'ío esperad·a· rendime·nto será ap_. 
plicaóo paTa Do!zes d'as Fifh·as Óaq.uel1es Lavradores, que os reque·rerem ,, 
juntando Certidões. áe terem. alg;umas va-ccas de cre&ção, sendo sempre 
prcfericfas em igJuaes ci'rci.a:nslanci!ls: aqu,eU.as qu·e 'Iôre,m m·ais pobres'· 011: 

esUveri"IR em mais· ida·de pa~a- tomarem estado,. para: · o que renu·ncía a 
mesma Companhia todo o Direito, qu·e pod'eria ter ao mesmo rendimen
to, e os Dotes, em q-ue ffil'em provida~ pel0 Juiz Conservador, lhe serã<l 
pro.mrlamenle p_a.gos} vi~ta óa Certidão -do seu re~ebi~ento.. , . 

XXV.. Perm1tt.e Sua Mag.esta.de ·pbr graç.a espf'ci-al feita a esta Com-t 
p a11 hia que todas as- dividas,. que se lhe· deverem, fiqu em gozando do Pri
vileg io, que compete á ,Fazenda Real, para serem cobradas com prefe
renc-ia na concurrencía. de outros .q·uaesqu=er crédores' por ltl'eio sum
;nario, e executivo, e isto en1 consíderação á naturez'a desta quaU.Gade' 
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de Commercio, em que muito interessa o beneficio público. Entenden~ 
do-se porém que este Privilegio executivo he só restricto aos devedores 
dos Direitos contratados; porque só pelos D!reitoshe que a Fazendà Real 
procede exec u.ti vamenle contra os devedores: 

XXV L Q ue tanto os Directores deshl Companhia Geral da~ Carnes, 
como os seus Interessados, Feitores; Administradores, e mais Pessoas
empregadas no ~ eu ex.pedi.en te ficarão . gozan~o de todo~ os Pri~i~egios' 
Graças, e Isençoes concedidas aos Contratadotes do Tabaco, e a mesmif. 
Companhia responsavel immediatamerité a .sua Magesiade • • 

XXVII. Ha Sua Magestade por . b~Iri ordenar que estas Condições s~· 
possão imprimir á custa da Companhia para.geral instrucção dos seus Vas
sallos, mandando que se lhes dê .i.nteiro cumprimento; e a tudo quantd 
nellas se contém. Palacio de Nossa Senhora da Ajiidà em 12 de Mar~o 
de 1794. = Jose' de Seabra da Sillla. . . . 

*--· * ~*- * 

A ttendenC!o ás incommocÜdade~, que tem experimentado os Morado..; 
r ~:: s desta Capital com as grandes faltas deCarnes verdes, n~sAçougue~ 
nella estabelecidos; que qs Marthantes faltando ~o seu Contracto? cele
brado em o ·atino de mil setecentos noventa e dois , até ao de mil _sete
centos noventa e cinco, se dispunhão augmentar com maior oppressão ,_ 
e perUmdendo extraordinarid augmento sobre o preco de cada arratel das 
ditas Carnes vet·des, pelo tempo da contlnuacão do• seli Contratto. 'ren
do ouvido (JS votos do Senado da Camara' a quem pertence ~ste assump-_ 
~o, e confonnà.ndo-Me geralmente com o seu parecer: Sou Servida rele
va r os ditos lVIarchantes, e seus Fiadores das obrigaçõe~ que contrahírão; 
dev ião, e11ão porlião cumprir fornecendo o Povo desta Cidade, até o an
n9 rl e mil setecentos noventa e cinco, e Ordeno, que este Contracto do 
Provimento das Carnes se arremate a José de Carvalho _,e Araujo; e seus 
Soei os,._· e como tenho corri elle mandado corivencioriar. ~ por qúanto as 
ex.traordinarias occurrencias destes tempos cada vez mais criticas, e im-

. phcadas não permitLe~ que as Carnes se possão fornecer por menor pre
~o que o conv.encionado, ainda depois do sácrificio, que ordenei se ·fizes
se cor1Lta a minha 'Real Faze o dá no rebate da Ciza das mesmas Carnes; 
<l ue Mán do arrematar: E depois dos outros sacrificios de não i'sentar as 

-Carnes, que vem para á Real Uchari'a, e pa_ra os Armazens, de pag~
rem , como pagão todos o~ Compradores, tudo ao fiJD do Povo ser pro!1~ 
do com: a maior coínniodidade possivel: Declaro que o p·reÇo conve~Cio-. 
nado, e o qu·e són:leote se póde obtfr .nestas circurnstancias ~m _beneficid 
do Povo, com sacrificio da Minha Real Fazencia, e menornsco do Ar
~ema tan te, e seus Soci.os, he o seo·uinte: As Carnes de Jacca a sessen
ta. e quatro reis, a de Vitella a s~tenta reis, a de Ca.rneil'o a sessent~ 
r~1s· , e a de Cápado a cincoenta e cinco reis o arratel, devendo princi
piar ~a Pascoa pmxima, e continuar até o· ultimo do in ~z de Dezembro 
de rml setecen'tos noventa e sete, na ~onformidade das CondiÇões , qué 
com e~ te btli.·ão ass i gnad~s po.r José de. Seabra da SilVa,, Ministro, e ~e~ 
cre~. arto r! e E_stado dos N egocws do Rewo. _ O Senado da Camara. o i~~ha: 
<'~ Sslfn· ntend1do, e o faca executar. PalacJo de Nossa Senhora: da AJudai 
~m 12 de Matç{) de 1794. = Com a Rubtíca do Prinéipe Nosso Senhor.; 

Irnpr ~ na Officina de Antonz·(! Rodrigues Galhardo:. , 



/ 

176 1794 

Sua Mage~tade Foi Servida ordena~ ·po't' Aviso do Secl'etario de Esta
do Luiz Pinto de Sousa ., de cinco do corrente mez_ de Março , se faça 
públi-co, .,que os Governos das Fortalezas de CasseHa, e Santo . An'tdnio 
do Rio, da Cidade de Ta vira, Reino do Algarve, se achão extirrc'tos, e 
abolidos para jámais se poderem perlender. Lisboa 13 de Março de :1794. 
= Francisco Xavier Telles de Mello. 

Irnpr. na Of.ficina de Anto"nio RodniJues G~1hardo·. 

*~<C>*-* 

Eu A RAINHA Faço saber. aos ~ue este Alvará virem: Que cons
tando-Me, que da Eleição de Juiz _dos Orfãos d·a Villa de A brantes, fei
ta pelos Vereadores da Camara da dita Viii-a, se tem seguido em diffe
rentes tempos discussões desagradaveis entre ós E)eitores, e quasi sem
pre damiJos, e oppres·sões aos miseraveis Orfãos: Sou Servida , a exem
plo do que muitas vezes se. tem praticado, em outras partes deste. Reino, 
pelos mesmos urgente·s motivos, mandar unir . ao Lugar de Juiz de Fóra 
da dita Villa de Abrantes o de Juiz dos Qrfãos da mesma Villa, vago 
pot· morte dé Eusebio Xavier de · Almeida; E Mando ás Justiças a que 
o conhecimento deste Alvará pertencer; o cumprão, e guardem ; e fa
ção inteiramente cumptir, e guardar como nelle se contém, q'ue valerá, 
po$lo que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo 
da Ordenação Livro segündo Titl:llo quarenta em contrario, o qual será 
registado nos livros da Camara, e nas mais partes onde necessario for, 
guardando-se o Original no Archivo da mesma Camata para a todo o tem
po constar que Eu assim o houve por bem. Dado em Lisboa aos 24 de 
Março de 1791.· =Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist. na Chancellaria Mór da Corte e Rezno , no Li• 
vro das Leú a foZ. 28 vers,, e impr. na Oificina de 
Antonio Rodngues Galhardo. 

'H eí por be!h Concec1er ~ todos. os Cabos ' de Esquadra, Anspessadas ·; 
Soldados , e Tatn hores do Meu Exercit~ Auxiliar, que se acha no Rotis
si!lon, que tem sido feridos em acção, de guerra, e aos que o vierem á 
ser para o futuro, ameta_d~ do Soldo do seu vencimento açtual; que lhes 
será pago peJas Minhas Thesourarias Geraes de Gu~rra: E qde aquelles; 
que por moti~o das referid~s feridas ficarem inhabilitados para cdntinua
rem o Meu Real Serviço: Hei outro~im por bem,, que além da meneio .. . 
nada gratificação do meio Soldo, sejão contemplados nas re.t'órriias que 
requererem, com excepção á tarifa; e pra_tica ordinai'ia de similhantes 
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recompensas; o Conseiho de GuPrra o tenhá assim entendido' e mande 
expedir as ordens necessarias. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a 25 
de Março de 1794. = Com á Rúb'rícà do Príncipe Nosso Sehbur. 

I ' 

1mpr. na Of.ftcina a~ Â n'úmio Rodrzgues Galhardó. 

:Eu A RAINHA Faço sa.l:Jer aos ~rie éste Al~ará de Amplía«tã'o, e 
Decl'aração virem: Que havendo resoluto _por outro Meu Alvará dt> dE>ze., 
sele de Julho de niíl setecentos. noventa e tres , que á ce1·a de, A ngula 
e Benguelà, que ent'rasse nas Alfan,degas d.d Brazil pâra se transportar 
a este Reino, fosse isenta de pagar nàs mesmas Alfande.gas direito alguni 
de entradà, e sabida; o'rdt>nantlo que os despach'an tes da mesmà çera fos-:
sem obrigados a assigúár Termo de apresentatem em determií-lado tempo 
as Certidõt!s da sua entrada -nas Alfandegas deste RPino: E sendo-Me 
presente. eru CoJ:!sult~ da Real junta do C~mmercio, Agricultura; F;1bri· 
cas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios, que a graça da isen· 
ção, de que trata o dito Alvará, sendo restricta para â cera de Angola, 
e Beriguela, era perjudlcial á cultura , e· commercio dá qu~ prudil~f'ni 
ot.itrás terras dos Meus Domínios Ultramarinos, cujo áugm e nto Eu linha 
por principal objecto animar, e proteger, sem differença alguma. Con~ 
formando-Me com o pai·eeer do .dito Tribunal:, Héi por bem Je ampliar 

· a Minha R:eal Determirlaçfto do referido Alvará de dezPsete .d.f\JLllho. de 
mil seteceritcis noventa e tres; declarando' como pdr. este declaro' com
prehender-se nella toda a cera tamb.em etn bruto, que de Cacheo, Bis
sáo, e mais portos dá Costa de Guiné se transportar à este . Rein? pelas 
~lfandegas do Brazil; procederldo-se àtespeito da rilesmá cera com a cau· 
telà ordenada rio sobredito Alvad. .., · 
- Pelo que; M,andd â Meza do D~·semnargà do Paço, Presidente do 
Meú Re:1l Erario; . Regedor da bas3 da Supplicação, Conselhos da Minha. 
Real . Fazenda, e .do Ultrá~ar ; Real J urità do Commerêio, Agricultura,. 
Faoricãs ,. e Navegaçãa:destes .Rei-nos; . e seus Dorninios, Vice-Rei, e 
Capitães_ Generaes ilo Estado .do Brazil, ê a todas as P.esso~s, a quem 
o conhe~imen.to, e execução deste XI vará perterice_r, · que o cúmprão, e 
guardem; e fação ri1]mprir; e guardar como nE>IIe se contém, não obstan
tes qJ.J~esquer Regi~entos, Leis, Foraes, ou Est.jlos conttaüos, que to
dos Hei por dêrogados pa~ra este ê(fei~o sómen te; ficanuo alds : sero pre em 
seu vigor. E ae Doutor José Ricalde Pereira. .de Castro, do Meu Conse
lho, Desembargador do PaE<o, e Chanceller Mór destes R eino.s, Ordeno ; 
que o faça public;1r na Chancellaria.; registando-se e~ . tod.os , ós lugarPs 
?Iide se. costur,iião r~gistar similha.ntes Alvarás; e guardando-se o . Origi~ 
~ai deste nQ Meu Real Arquivo .da 'forre do 'fombo. Dado rJO . :palacic6 
~e Nossa, Senhorà da Ajuda em ao de Abril de 1794. = Com a Assígna
túra do Prineipe com Guarda . . 

('.f • • "J .. 

Reg.ist. na Secretan·a da Real Junta do . Commertio , 
Agricultura, Fabricas, e ~avegaçáo destes Reinos_; 
~ seus Domirtids, a fol. 32 do Liv. 1.0 de Registo 
de Alvarás. , e Impresso na Impressão Regia. z . 
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Áttendendo ao bom uso que Guilherme e João Diogo Stephens, Pro
prietarios d~ Fabrica dos :Vidros na Mar~nha Grande, tem feito das Co~.J. 
dições, e Gr~ças conce~Idas por 1\lvara de onze de ?ezembro d~ mll 
seteéenlos e ollenta: Het por bem prorogar as Insempçoes. e Graças aco•
dadas na sexta Condição por mais dez annos, tomando JUD~amente em 
consideração assim o adiantamento- a que tem levado a Fabnca, como o 
serviço público na construcção da Estrada de communi_cação, que á s_ua. 

· custa tem emprehendido co1-n. a aciividade, e zelo que lhes be proprio, 
e os fazem benemeritos da Minha Real Proteceão. A Real Junta do Com
mercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação' destes Reinos, e seus Do
mínios o tenha assim entendido, e faça executar com os Despachos ne
cessar·ios. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 7 de Maio de 1794~ 
= Com a Rubríca do Principe Nosso Senhor. 

Impresso na Typografia Silviana ~ 

Governador e Capitão Genera! das Ilhas dos · Açores, do Meu Conse..: 
]ho, ou quem seu Cargo servir. , Eu a Rainha vos Emvio n1ui.to saudar~ 
Tendo entendido, que sobre a intelligencia do Capitulo treze do Regi
mento dado aosGovernadores das Ilhas dos Acores se tenhãoexcitado al
gumas questões, e praticado excessos contrari~s á boa ordem, que o dito 
Capitulo leve em vista, havendo-se contestado entre outras coisas hum 
Provimento expedido pelo Tribunal da Meia da Consciencia e Ordens 
para a serventia do Officio de Escrivão dos Residias e Capellas da Ilha 
de S. Miguel, punindo o Governador pela nulidade, e imcompetencia do 
Tribunal, fundado no dito Capitulo treze, para ordenar com expressões . 
indecorosas, e groceiras, que tal Provimento se não cumprisse: Sou Ser
vida declarar, que o sentido, do dito Capitulo treze he o seguinte, e não 
outro. Que ao Governador e Capitão General das Ilhas dos Açores per
tence o primeim Provimento das Serventias dos Officios vagos na Ilha em 
qu~ residir, e a confirmação ou nomeação das Serventias vagas nas ou
tra Ilhas éiU quem os Corregedores, Provedores, e Magistrados as ti
verem pl'Ovisionalmenle nomeadas_: com declaração porém que essàs Ser
ventias deverão cessat·, ou pela Propriedade que Eu For Servida conce
der, ou pelo segu.ndo Provimento das mesnias Serventias, que os Tri
bunaes cun:ipetentes da Meza do Desembargo do Paço., Cúns€lho dá Fa
únda, é Meza da Corisciencia e Ordens conf~riren:i, como conferem por 
Leis, e Regimentos, que nunca . se revogárão. Escripta no Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda em 13 de Maio de 1794. =Com Assi cr nalura 
clo Príncipe Nosso Senhor. = Para o Capitão Genercd das Ilhas do~ 
Açores; ou queln seu Cargo servir. . 

Nos lJianuscritos de M. Antonio da Fanceca. 
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Sua Magestade' attendenclo a se a'cliaí; Íirido b anno do tempo concedidO' 
por hum effeito de Sua Real Gr.1ndeza ~ ~ todas as pessoas, que julgas: 
sem ter. direito aos bens da Reprezalia ~ para que propozesseni as suas 
acções: posto que se áchasseni fóra destes Rein'os, coin a Comorlicação 
de ficarem ex:cluidas, e os ditos berté llpplicados á Coroa, como . foi de
clarado nó Edital, que por Resolução da mesma Senhora de oito de Abril 
de 1791 se afix:gu nestá ·Cidade de Lisboa no dia vinte e quatro de f\ bril 
de 1792. Foi S~rvidà por. outra. Resolução de tres-de Janeiro deste GOr:
rente arino; ratificando as Suas primeiras Reaes Ordens, determinar s~ 
proceda ás vendas dos referidos bens, que não estiverem letigiosos, 011 

llliquidos, óti dados de Adniirristração, sendo estes tambe~Ii vendidos, 
logo que se liquidarem, ou expirarem os letigios; ou Adniinistdições: E 
para que não ou v esse exsi tação a estes respeitos; ·e se pt·ocedesse em tudq 
seg·undo ·as Reaes, Positivas, ~ ultimas Intenções da dita Senbora: ?uve 
Sua Magestade por bem resolver-se declarasse por este novo Edital o 
seguinte. . . 

Prinio :· Qué todas as vE!nda:s, serão feitas enr Hasta pública, e se-: 
gundo a Lei nas Cabeças das Conl.cu·càs; em que os mencionados bens 
fôrem situados. . · . . , . 
. Secun:do: Qu~ nàs mo/~tnas CabPçlis de Com~ncás, se tomarão os lan~ 
ços . no ~m:n.e1ro dia, que se seguir aos trinta cqntados daque·lle, em que 
este Edital for afigado, e nos trinta seguintes: 

Tertio: Que serão vendidos , não só todos os prédios ; e mais pro· 
priedades livres, que .andat·em por arrendamecit6, mas tanibem _os Pra
zos em que a Coroa fur directà seriliorà, ou útil: beni erite·ridido, qu~ 
querendo ôs Emphitelitas, reniir os fóros, e Óomi.nios pertencentes á. 
mesnia Cai·oa, serão preferidos êro coricurreàciá, tarito pelo tanto aos 
.lUais la ncadôres. . . . 

Qua;to: Q:lle o mesnto st1 pt'a Ücad coui todos os qu~rtos , oi tav?s, o ti 
outras Quotas de fructos, que a mesnia: Coroa perceber dos referid@s ben~ 
j)~ra. serem si1riilhanteménte v~ndidos; oii reuiidas pt·eferindo em i,guaes 
Cit·cumstanciá.s. os pwprietári.os; que os per tenderem remir, a outros quaes"" 
quer lancadores ~ que quiierem a.dquirit o Dotninio das referidás Quo~ 
tas. • · . . 
. . o que se faz púbt·ico por <'l'ste Edital, p-ara que toda a pessoa, qu~ 

quizer lançar enlalgtini' ou fi!tÍl álguns dos sobred.itos qeti~' por qual.que~ 
d~s motivos acima expressados possa dar o seu lanço nesta Ciqade de 
~lsboa, perante o Juiz do Tombo da Reprezalia ,. quanto aos l;>ens situa.: 
dos na niesm~ Cidade 1 .e setl ;r~t:m,o i e n,~~ Cabeças d~ <?ani:uca;s, qu,aq--: 
to aos bens s1tuados nellas no pnmeJro dta, que se segu~t· . aos tnnta con
t~dos daquelle, erri que este Edital for afixado'· e ~os tr_mta dias seguin
tes' e sendo rar.tídrpados tdclos os [~n~os ao· inesm.o J UlZ do Torribo ., ~ 
por elle remettidO's á Junta dos Tres Estado's, por esta se expedir~o as 
competentes Ordeds para sp pr.ocedlir is at-remata"ões~ Lisboa 25 de Mrii~ 
de ..- 1794. =:c José Moniz Ferreira de Abreu: 

Coni Licenca da Real Meza da Commiss~o Geral s()l}r~ 
o Exame; e Censura dos Livros . . 

z 2 
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Sendo presente a Sua Magestade em Consulta da Junta dos Tres Es
taJos hum M a ppa ci rcum tanciado s da qualidade, rendimentos , encar
gos? e estarlo dos be ns de ~in~ulo, que se a~hão no Fisco, e ~eprezalia 
como a m esma Se nhora havia Ordenado por Sua Real Resoluçao .de 8 de 
Abril de 1791, pela qual maneJou venaer log·o os bens do Fisco, que se 
achasse m debaiKo da In pecção da dita Junta, Concedendo a respeito dos 
da i{e prezalia hum anno de tempo ás pessoas, que tivessem direito a pe
dik)s, e, que findu elle, e j ulg-ada a Cominação por Sentença, fossem lo
go arn~rnatadus, fieando exceptuados os bens de Vinculo em quant0 em 
vi . ta do sc>bredito M appa não tomava Resolução a respeito delles ~ Foi 
S e l' vitla de Ord ena r por A viso do Ministro, e Secre tario de Estado dos 
Negocius E strange iros, e da Guerra de 30 de Janeiro deste anno , que 
toJos os referidos bens de Vinculo, que não andarem de AdministrVlção, 
ou se não acharem doados em perpetuo, ou em vidas , se ,puzessem em 
v enda; P que o tnf'S IDO se praticasse a re.spe.ito daquell es, que vierem a 
vagar: E pt~ r outra Resolu ção de 6 de Abril proximo passado foi a mes~ 
ma Senhora S t:. rviJa Conceder o tempo de hum anho cuutado da sua pu
blicação ás pt>ssuas que tiverem direito a· pedir os rt>ft>ridus bens de Vin
culu, pos to f')tle estejão fóm destes Reinos, e nfio os pedindo dentro del
le ficarã' ex cluídos, e os ditos bens applicados á Coroa, e que findo o dito 
tempo? e j ul ga_da a Cominação por Sentença se arrematem logo todos os 
que não se acharf'm letigi0sos, ou dados em Acltninislração; e que estes· 
Sf' a n·e n1a tem igu almente logo que forem dt=>termiuados os letig·ios . a favor • 
do F isco , e h.l:" j1 r t>zalia, ou espirar o tempo das mercês <.las A<.lministra
ções: Ttldo com as devidas clarezas para a todo o tempo constar a~sim 
no E t•ario R l'giu, curno nos Juizos respP.ctivos do Fisco , e Reprezaha o 
preço de cada h uma das propriedades vendi rias, os seus nomes, , e os das 
JWSsoas a q ne pPrtencPrão. O que se faz público pot este/ Edital para que 
t od a a [Wssoa, que j ulg ar ter direito a alguns dus ditos bens, propunha 
t:ts suas acçfif's Jen tro no m encionado temn..o, quP se contará do di a em 
q ue este fot· afixado,. perante o Juiz do Tombo dos bf'ns confiscados, e 
d a ~eprezn lia residt>nte nesta Cort.e, e Ci daJe de Lisboa , Pf'na de eu
c o r rerem n a Co mminação já mencionada. Lisboa 27 de Maio de 17 94. 
= N o impe di meu lo do Secretario = Isiduro José Botelho Moniz da Silva. 

Com L1'cençt.t da Real' llfeza da Comm'issáo Geral sobre 
o Exmne, e Censura dos Livros. 

Dona M a ria por G_raça de Deos Rainh~ de Portugal, e dos Algarves, 
d ' aq uem, e d'além M ar, t:>m Africa Senhora de GuiQé, e da Conquis ta, 
Navegaç-~.o, é Cu!llm~->rcio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da lndia, &c, 
F~H10 sabf't' a todos os fltle a p"resente Carta de Confirmação, Appfovação, 
e H.atifi cação virt:>m: Que em oito de Maio proximo. passado se concluio, 
e _;, ss i ~; n o u nes ta Cidade de Lisboa hurua Convenção entre Mim, e Suas 
Altas -Potencias os Estados Géraes das Províncias Unidas dos Paizes Bai-
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xos, sobre a mutna restituição dos Desertores das Embarcações , assim 
destes Reinos , como dos Oominios dos mesmos sobredit s Estados Ge~ 
raes, senc.lo Plenipotenciarios para Psse ~ffeito; _da. Minha parte , Luiz 
:PitJto de :Sou\'Ja Cuui'.ir:ilw, do Meu Conselhó~ Commendador do Cannona 
Ordem de A vis, Marechal de C a m pu d(JS Meus Exercitos, e Meu . .1.\li
nistro, e Secretario d~ Estado da Hf'partiçào dos Negocíos Estrangeiros, 
e da Guerra; e pot· parte de Suas Altas Potencias, Gerardo Carlos, Ba
rào ele ~paen, Seubor cte .Voorstonde; Adjunto ito Corpo dos. Nobres de 
Gueltlre, e Membro dos Estados .Sóberànos ~esta Província, Burguernes
tre da. C1uad~ de Hatlt>m, e seu Ministt·o Plenipotenciario nesta Minha. 
Corte; Je cuja Co11vençào o tbeor hê o seguinte. 

Sua lVJ ages la de Fidelíssima a Rainha de Portugal, e dos A lgarves, 
e Suas Altas Pulencias às Estados Geraes das Províncias Unidas dos Pai
zes Baixos, senJo animadas do desejo de estreitar cada vez mais a boa 
harmonia, que ha tanto tt>mpo tem subsistido entre o Reino de Portu
gal, e a Républica das Províncias . U nídas; e querendo desviar tudo quan
to lhe p'udesse fazer a inenór qu~.bra, tem pará este effeito authot·izado,. 
Sua Magestàde FiJelissima ao lllustris.simo , e ExcPllentissimo Senhor 
Luiz Pinto de Suusa Cóulinho, do seu Conselho, Commendador do Can
no na Orden1 Je Avís, Marchai de Campo dos seus Exerci Los; e seu 
l\1inistro, ·e Secrdario de Es tado da R!=!partição dos Negocios ,Estrangeiro~, 
e da Guerra,' 'etc. e da parté de Suas A llas Potencias ao Ulnst_rissimo Senhor 
Gerardo Carlos, Bàrão de Spaen, Senlior de Voorstonue, Adjt.tnlo ao Corpo 
dos Nobres de Gueldre, e Membro dos Estados Soberanos desta Provi114 

cia, Burgl) emestre da Citlade de Hattein, e seu Ministro Pll~ nipotencia
rio /unto de Sua Mag·~stnde Fidelíssimâ, etc. a fim de conclu írem, e as
signarem hurna Convenção em fórma de ajuste, para a rec ipi'Oca restitui.: 
ção dos Üf'sertores rle suas respectivas _Embarcaçi'ies; os quaes PJenipo
tenci arios, estando cabalmente instruidos da inlt>nções de seus Sobera .. 
nos, concluírào, e convierão nos Artigos segnintes. 

I. ·sua Magestacle Fid-ellissima, e Suas Altas Potencias pr9mettem. 
en tregcir de parte á parte, á primeira reclamal(ào cohvenientenwnte feita, 
os seus respectivos Vassallos que se acharem a burdo das Embarcações 
de Guerra, ou Navios Mercantes da outra Pott>nr.ia, quer st>ja nos Portos 
dos seus propri.os Domínios; quer nos P?t·tos Neutr;aes .; a .9.ual en5rega. 
far-se-ha sem chfficuiJade algui11a, apenas houver a s11nples declaraçao dos 
Com mandantes, ou de outra pessoa authorizada, quf' devidamente decla
rem, que os inrlividuos assim reclamados são verdadeiramente subditos, 
e empregados n~ servil(ci de Mar dos_ seus Soberanos. . . 
. li. Nào qúerendd as duas A l tas Par tes Contratantes, que esta resti
tuição dos; seus Mareántes iransfugas se limite só ao caso de sf' acharem 
a bot·do das suas Embarcacões de Guerra. ou Mercantes, convém outro
sim em entregallos mutua~nente sem. a 'menor difficuldade o~ reserva; 
quando se àchart>m em terra, em qualquer lugar que !or, dentro da ex-. 
tensão <.!os seus Oominios. Bem entendido porém que ~ste Artigo (como 
he de Direito em todo o ajuste récipreco) não será ohrigatorio para bu..: 
rn~ das Partes 1 senão em quanto ellepela outra pontualmente, e sem res· 
lncçào algn~á se observar, e cumprir. . 

III. Soa Màg·estade Fidelissima, ê Suas Altas Potencjas convéí11 , e 
consentem ~n:í que todo aquelle que fizer à reclamação, seja obrigado ~ 
pagar as dividas válidas, e bem provadas, que houverem sido contrahi.; 
~a_s pelo 1\'lareanle reclamado, durante o tempo da sua áusencia, quer 
seJa em terra, quer a bordo de alguma outra Embarcação~ 
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Nossa Senhora da Ajuda em 30 de Junho de 1794. Com a Rubríca do 
Príncipe -Nosso Senhor. 

Nos Manuscritos de M Antonio da Foncecá~ 

s endo-M~ presente po't. parte do Marqup,z Mordomo M~r o President~ 
do Meu Real Erat·io, e do Conselho da Fazenda, o modo uregulat·, com · 
quP. nas Alfaodegas da Cidade de Lisboa se passão os Bilhetf's para os 
De~pachan.tes pagarem os direitos, a que flcão rPsponsaveis? Jugo que fi
naliza o tempo de espera, que lhes tenho concedido : E tendo considera
ção a que devem ser passados com tod'a á circumspecção, e com as cau
tellas possíveis_, não só para evitar o ,dolo, ,que se possa praticar , mas 
tarn'1erri qualquer equivocação, tanto nas quantias, corrlo nas datas dos 
refPridos .BilhetPs , pois que destes defeitos , ou sejão voluntaríos , e 
dolosos , ou s~jão casuaes , e involuntarios se segue não só prejuízo á 
Minha Real Fazendà, mas tambem huma di•hinuiç.ão de crédito nos 
mesmos Bilhetes, a qual fará muito consideravel desordem no Commer~ 
cio , havendo qualquer escrupulo em os receber em pagamento: E at
tendendo tambem ao mais que pelo referido Marquez Mordomo Mór 
Me foi presente : Sou Servida que a este respei t.o SP pnnhão em prá
tica as providencias seguintes. Primeira. Que nas Alfandegas , e Ca
sas d·e . Arrecada~ão, onde tae·s· Bilh~tes se passarem· .; declarém os 
rPspectivos Escrivães nas Certidões Mensa·es para o Meu ~eal Erario 
não só a quantia liquida dos rendrmeutos , mas tamberri a fórma , com 
que os Thesourei ros devem fazer a entrega, isto he, individúando quan
to vai em dinheiro' , e quanto em Bill:retes. Segunda Qge os mesmos Es
crivãt>s fórmem ·, e assignem Relaç@es dos ditos Bilhetes.; de'pdis de os ha
verem conferido com os Livros, e concertado côm os Despáchos, a que 
se concede a e·spera, e que estas Relaçõ·es fação parte daguellas Certi
dões, e tu cio se gua1·~e no Meu H:eal Era rio, pat'a rio caso de dúvida se
rf'lli a e!Ja responsave1s pela malte-ia, ou eogan@ qrie houver; não só os 
Thesoureiros, e Recebedores, mas os mesmos Escrivães, que não pode
rão neste caso ser relevados de erro de O!Jicio com o pretexto de prática; 
ou estitos, que alleguem em sua defeza , co.mo contrarias ás expressas 
Leis, e Regimen los, que to~ as, e todos prohibem a huns, e outros oRe- , 
c·ebi'mento de q·naesquer Direi·tos· se·m a esâipturação, e presença de am
bos. Terce~·m. Que p·ara t:naior cautela sejão os sobt·ed~itos Bilhetes mar
cados no Real Erado com o Sinete, que a esse fim Tenho determinado~ 
o qual se guardará em hum Coft·e de duas chaves, hum a das quaes terá. 
o' Thesourerto Mót· ,. e outra: o seu Escrivão, as'sistindo sempre hutil clel
les nas occasiões, em que os ditos Bilhetes se marcàr'ern, o que, desde 
logo se fará a todos os que' se acharém recolhidos ao Meu Real Erario ,, 
e ·aos que para o futuro nefle entrarem. Quarta. Que passado aquelle 
tf'mpo, qu·e parecer competente p-ara· serem pagos os Bilhetes 1 que já es
tiverem distrihuidos em pagamentos' e que por esse motivo não puderãO! 
ser marcarlos, não proceda o 'fhesout;ei-r.o Mór do Meu Real Erario a res·
p·eito destes Bilhetes, corno Determin·ei no Meu Real Decreto de trinta. 
de Outubro de mil sececentos oitenta e quatro, mas sim, quando se lhe 
apresentarem sem a dita marca,, os reterá em seu poder, tomaado as no·-
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çõt3s' que l'hê pai·e~~rem necessarias do portador; e de tudo dará con( ~ 
ao Presidente do Meu Real Erílrio, que mandará proceder ás averig-ua..\ 
~õ~s, que julgar convenientes para ser con,hecido, e punido o dólo no ca-1 
so de o haver. Quinta. Que suscitando à observancia do Decreto, de dez 
de Agosto de inil setecentos oitenta e .sete; pelo qual Fui .Servida (além 
de outras providtincias) rriandar que ~in todas as casas de arrecadaçàQ 
houvessem Cofres seguros, em que diariamente .se guardassem os r.endi
lll:entos: Determino que com effeito c~da hum dos referidos Cofres tenh::t 
duas chaves, pertencendo hum a ao Thesoureiro; ou Recebedor, e outra 
a.o Escrivão; e onde estes fôrem mais , pertencerá a chave ao mais an
tigo, e na sua falta, ou impedimento ao que se lhe seguir, de sorte que 
nunca estas chaves se urião, e estejãô em huina uiésma Pessoa, guardan ... 
do-se nos ditos Cofres todos os dias os rendimentos, que se houverem ar-: 
recadado; ~ncarregando outrosim aos Chefes das Repartições, que huma 
v~z por out. a ex~minem, e fação contar, .qua·ndo lhes parecer, esses ren
dJ~entos, pára vêt· se correspondem ao que devE) . existir, conforrpe a Es
cnpturação dos Livros, ficando todos responsavei~ á Minha Rea) Fazenda 
pela falta de observancia do que fica declarado. Sex·ta. Que havendo nas 
niesmas cásas Fiscaes quálquer novidade contraria a boa administração, 
e ~r.recadação da Real Fazerida, deverão .logo os Chefes~ e ainda os mes
mos Escrivães; dar, parte ao Presidente do Meu Real Eraaio, e no Con-!. 
s elbo da Minha Real Fazenda do que lhes competir, conforme a Lei de 
vinte e dois de Dezembro de mil .setecentos sessenta e hu.m, .ficando as
s~m os ditos Chefes, como os Escrivães, responsaveis pela .omissão que 
tiverem a este respeito. O Marquei Mordomo Mór, · e President~ do Me11 
Real Erario, o tenha assim entendido ; e pertencendo-lhe pelo sé.u cargo 
toda a lnspecção, e Supel'in tel).dencia nas ·casas Fiscaes, mandará pro, 
ceder ás a\'erig·uaÇões' que lhe parecerem nece$8nria~., 9uando, e como 
achar que he conveniente, mandanrlo tanibem· expedir :as Ordens com-. 
petentes ás Alf;indegas, e mais c.as·as . de Arrecadação; para inteir.a;, e in"'~ 
"iolavel observancia do que fica determinado ;· -sem .em.bargo de quaesquer

1 

LPis > Regimentos, e Orden·s em contr-ario. Palacio de. Quélpz em 9 de 
J !ilho de 1794. = Com a RLibríca do Principe Nósso Senhor. 

. . 
lmpresso na impressão Regia.· 

·. ~ 

*-:...._*c.Ç,*--~ 

$ end~-Me presebte, q~e nas Cad.~as d,esta Cid
1

ad
1

e ~e acha. hum n~·~e~ 
:ro de J)resos sentenciados par..a di fferentes Cólónias .da A menca, e A fri
ca, os quaes se devem cbiÍl .b.revid'ade transportar para o~ seus destinos'., 
l'rào só para qt;~e'· as··senteríç'as ten'hãd a' sua· devi'da .exe~nç~o, . .!.'nas' iam'" 
betn em beneficio dos mesmos presos ; para não ~erell'l Vlclnnas das .doen·
Ças, que nas mes.mas Cadêas tém grassa'do: He1 por bem, que o Conde 
Regedpr os faça embat·car em os Na'vios Mercantes, que successivamen..: 
:te houverem ,de partir para aquelles portos, .nor'ne;:mdo a hum ~inÍ$tro 
da ~as·a, para executar as diligerrci'as , , q·ue lhe encarregar, .e determinar 
0 número dos que deve transporta·r ca'da hum dos N avios ., e isto com ta_l 
lnoderação, qu_e os Proprietarios não sejào obrigados a au~rnenta·r as.tri
l1Ulações, para guar<~a dos presos,. sendo r<? metti.dos .os destinados para 
A.ngol'a; ou ~ní di~eituta, ou pelos portos da. Bahia e Rio , como até ago: 

A a: 
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IV. Para impedir, quanto for possível, a deserção de Marinheiros ., 
ou outros Mareantes; quaesquer que elles s~jão ·, a.s duas Poteneí'as Con
tratanles promettem; e se obrigão a dar todas as Ordens de precaução 
necessarias, e conveni-entes a este fim tanto nas Embarcações que na
vegào deba-ixo da sua Ban-deira, corno nas Cidades, e Portos de seus Do
mínios; e a fazer nelles vigiar com a maior effi.cacia que puderem, con
tra toda, e qualquer casta de Alliciadores de Lev~s. 

V. Sua Magestade Fidelíssima 1 e Suas Altas Potencias; para preve
Direm 1 udo quanto puder alterar, por menos que ser possa, a boa intel
ligencia que entre Elias subsiste; assim como para evitarem todas as de
muras, ou obstaculos na exacta observancia dos Artigos acima estipula
dos, farão não só ·expedir a presente Convenção a todos os seus Tribu
naes, e Magistrados, a fim de que estes com ella se conformem , e de 
que por considerações mal ente·ndidas se não dê lugar á fuga, ou occul
tacão dt>s Mareanles evadidos; mas darão outrosim Ordens as mais pre
c·is'as, para que os seus Officiaes, ou Ministros respectivos obse11vem as 
altenQÕes, que as dua.s Potencias amigas reciprocamente desejão testemu
:vhat· huma á out1·a. 

VI. Será esta Convenção ratificada por Sua Magestade Fidel!·ssima, 
e Suas Altas Potencias) e serão as Ratificações trocadas ou aqu1 nesta 
Cidade de Lisboa, .ou na de Haya, dentro do espaço de tres mezes, Oll 

antes se· foi· possível. · 
Em fé do que N6s os Ministros Plenipotenciarios de Sua Mages

tade Fidellissima, e de Suas Altas Potencias , authoriiados dos nossos 
·Plenos- Poderes 1 assignámos dois Originaes desta Convenção, e os sellá
mos com 0 Se!lo das nossas Armas, gu,àrdando cada hum de Nós o seu. 

Feita em Li-sboa a oito do mez de Maio de mil setecentos e noven-:
ta é quatro. = Luiz· P"into de Sousa Coutinho. = Gerhard Charles B.a 
de Spaen. { L. S.) (L. S. ) 

E sendo-Me presente a mesrna Convenção, cujo theor fica acima. 
inserido; e bem visto, considerado , e examinado por Mim tudo- o que 
nel!a se contém, a approvo, ratifico, e confirmo assim no todo, como em 
cada buma elas suas clausulas, e estipola~ões ;• promettendo em Fé , e 
Palavra Real observalla, e cumprilla inviolavelmente e fazella cumprir, 
e observar, se~n 11ermittit· que se faça co"usa algum a 'em contraria , ror 
qualquer modo que possa seF'. E em testemunho, e finneza do sobredito, 
fiz passar a presente Carta pot· Mim assignada. ; sellada CO!"fi o SeJ.Io Gran
de das Minhas Armas, e referendada pelo Meu Ministro , e Secretario 
de Estado dos ~egocios do Reino ., abaixo assignado; Dada em Lisboâ 
.aos 4 de Junho do Ann0 do Nascimento de Nos.so Senhor J esu Christd 
de 1794. Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

f . 

Impr. em. Portuguez, e em F'rancez • 

. . 
S endo-:Me presente a grande affiuencia de requerimentos antiquados, qrie 
ele tempos a esta parte se tem m11l tip-licado pelo Expediente da Reparti
ção da Guerra; sobre pertenções de refórmas de Officiaes Inferiores, Sol
dados, e Tambores do Meu EX"ercito: E sendo-Me outrosim patentes os 
abusos, que sobl,'e similhantes perten<iões s·e praticavào, ou ji par-- falta 
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d~ prova eo.lripetente éfu tempo habiQ i 'au po~ serem espo~4,qije~.tn -eDte pe~ 
di das as Baixas por parte dos recorrentes mi occa~iãa, Jí!ID q:\4~ "Ines farão 

. concedidas; para obviar aos inconvenj~rites; qué daqui podem resultar açr 
Meu Real Set·vi~o: 8ou Servi&a o1·dénár ; _ê ·esi.abeleeer e!n regra , em 
quanto ao presente, que se me não éonsulteiíi mais pelo Meu Conselho 
de Guerra s~pplicas de refórmas; humà vez que <?S recorrentes não tive
rem requerido dentro do preciso es:pa((o de cinco annos, depois da data 
das suas Baixas; ficando inhibidos de p~rtehderem simi'!.hantes refórmas ~ 
logo que excederem o termo aqui estabelecido. 

E outrosím Sou Servida ordenar~ e estabelecer para .o futuro, .que 
todos os Offieiaes Inferiores, Soldados ? ~ Tamb~res do Meu Ex.ercito., 
que obtiverem Baio&a d() Serviço, sejão obrigados a t·eq uerer as s).las r€· 
formas dentro do espaço de hum à·ano, contado ôa data .da!'i'_suas Baixas~ 
e to.dos aquelles, que assim o não praücarem, ficar~o -exc~uidos da acção · 
a que tiverem direito ; prolongando o termo de dois annos para todos 
~quelles, que servirem no ultramar. O Conselho de Guerra 0 tenha assi~ 
entendido, e o faça executar. Palácio de Nossa ~enhora da Ajuda a 12 
de Junlio de 1'794. = Corh a R.ubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

Iriipr~ na Officina de Antonio Rod'r:iguú Gaikdrdo. 

Tendo entendido que em éoncui·so de Crédores q,(J(:i p~rte~dãÔ seus pa
gamentos e preferencias, póde questionar-se se a Real Fábrica da ):ledi 
tem Privilegio Fiscal para preferir l?ffi C<:>ncurso aos bens de ht;~m Devedor 
a quem confiou a cr_eqito fazerndas dos};eus teares: Sou Serví~a deelarar 
qne a dita Real Fabrica deve ter a pre~erencià dev,ida a qualque~ Crédor ;, 
segundo a qualidade' e antiguidade dá divida; sem que se poss~ enten
dei:, que a ~eal Fabrica he Fi_sco, ouque teril Privilegio Fiscal para pre
ferir com o furidamerito desta Consideração . . A Real Junta d9 Commer-:
cio ~grict:~ltuni, Fabricas; e NavegaÇão destes Reines, e seus Doininio~ 
o. tenha assim entendid0 e. o faça executar ~ Pal~cio d~ NossÇL S,enhora .d~ 
Ajuda eril 12 de J uriho de Í794, - ·· Com a Rub.ríca do Príncipe Nosso 
Senhor: 

Impresso avulso~ 

Por justos motivos que Me farão, p·resentes , S9u · ~erficÍa, qt1e es de~re~ 
dos, erri que os Réos presos no Limoeit·o tenhào ~ 1 clo col)demnadôs par~ 
o P-ará e Maranhão, s.ejão _commutados . para ~ Ilha de S~nta Catherinà 
_pelo ter?po, que aos J ~izés parf:lcer Justo. O mes1po ~e oose~v~r~ com ~s. 
sentenciados i 1a: Relaçao d0 Porto, que se ~charem nas Çadeas desta , C_I--: 
~ad1:3, cujas Seiüenças, úa m~smd f&rma .e~ que se achÇl•renf. ~w Jó}z.~ 
Õos Degradados, serão remettidas ~s Varas da Corte, yara se detenm-. 
l\a1· a ,Commutação; e se é'ontÍnuará a dar ·o m~smo . de_sti~ei. aos que .~e 
fot·em sentenciando e . cujas culpas não merecem hum mais grave degre
Ôo~ E isto· sem emb~ngo de qualquer d.isposição em contiario. Palaci'ó élfi 
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ra se praticava. E para maior facilidade da cobrança dos mantimentos, 
eom que sempre forão soccorridos pela Minha Real Fazenda os degrada
dos, ~ou Servida, que para os pórtos situados ao Norte da l...inha se p:)
guem quatro mil réis , para a Bahia oito inil réis, para o Rio dez mil 
réis para Angola quatorze mil e qnatrocentos reis por cada hum dos de
gradados, satisfazendo-se no Real . Erario por buma Guia assignada pelo 
Desemb.argador encarregado desta remessa, como ao Marquez Presiden~ 
te do Real Era1•io ManJo participar. O Conde Regedor o tenha assim 
entendido, e o faça executar. Palacio de Quéluz em 11 deJulho de 1794. 
=Com a Rubrica do Príncipe Nosso Senhor. 

Nos Manuscritos de M. :/.Í.ntonio da Fonceca. 

Eu A RAINHA Faço aber aos que esfe Alvará vJrem : Que haven~ 
do o Senhor Rei O. José Meu Senbo1·, e Pai, que Santa Gloria haja, p~~ 
la Carta de Lei de dPzenove de Janeiro de mil setecentos setenta e seis, 
ordenado a exlincção do :Emprego de Contador da Fazencla da Cidade de 
Lisboa, mandanclo que a Jurisdicção Economica deste Emprego passas
se para a Superintenclencia Geral dos Contrabandos: A multiplicidade 
de OepPndencias, e de Providencias do maior cuidado, e vigilancia, que 
depois da dita união accrescêrão, e pódem .accrescér; e ás quaes o ulti~ 
mo Superintendente, pela sua longa experiencia, zelo, e intelligencia 
apenas podia supprir; fazem prudente, e indispeusavel desanoexar da di
ta Superintendencia Geral dos Contrabandos (como effectivamente De.,. 
sanne,xo, e Hei por desannf'xado.) a. Repartição do dito Emprego extinc
to: Ordenando que, em quanto sobre esta RcparLição não Determinar 
outro Regulamento, se entenda ella unida á Juntá do Cowmercio, Agri~ 
cult u~a, Fabricas, e Nav~gação destP.s Reinos , . e seus Dorui11ios, para 
o effe1to de que hum dos Dep~taqos da mesma Junta, qual Eu Houver 
11or bem nomeàr, haja ,desen'lr de Administrador da Fazenda das Mezas 
da Arrecadação, e Despacho da Alfandega dàs Sete Casas, assim como 
até agora servia o Superintendente Geral dos Contrabandos, subrogado 
ilo Lugar de Contador da Fazenda extincto, para que o Deputado nomea
do exercite a mesma J urisdicção, Prerogativas, e Faculdades; e vença 
pela Administràção os mesmos Proventbs, que vencia o Superintendente, 
por todo o tempo que fôr cu~servado na Administração. , 

Pelo que: Mando á Meza do Desernbargo do Paço; Presidente do 
Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Conselho da F azen
tla: Junta do Commercio, Ag-ricullura~ Fabricas, e Navegação d~stes 
Hewos, e seus Domi I!Íos; e aos mais Tribunaes, Magistrados, e· mais 
Pessoas, a quem o conhecimento deste Alvará pertença, o cumprão , e 
guardem, como nelle se contém, não obstantes quaesquer Leis, Orde
na<;ões, Regimentos, Alvarás, ou ~osttJmes contrários, porque todas, 
é todos, , para_ este eífci to soniente, Hei por deroga:dos; ficando alÍêÍS sem~ 
pre em seu . v1gor . Ao Ooutor José Rica lde Perei~a dé Castro, elo Meu 
Conselho, Dese~bargador do Paço, e Chanceller Mór do Reino, Ordeno' 
que o faça publicar na ~hancellaria, e Hegistar em todos os Lugares; 
em que se costurnão 1·egtstar silni!hantes Alvará:s: E ô Original se mau~ 
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dará pará· o Me·u Reàl A.rchivó Cla )'orre dó Tombo. Dado no Palapio 
. de Quéluz a 19 -deJull;to tle 1794.=BCom a Assignátma do Principecom 

6u;ardâ. '" , ' . ' 
Regist~ na Secretaria ê1e Estado dos Negocias do Reil~o , 

no Liv. 8~ • das Cartas, Alvarás, e Patentes, e ~m- '1 

pressa· na Officina de Ant01iio Rodngues Galhardo. 
( 1 

Sendo-Me p;esente amuitiplicidade de Requerimentos, que diariamen~ 
te sobem á Minha Real Presença, de Olliciaes Inferiores, Soldados, ~ 
Tâmbores do Meu Exercito, que, alcançando baixa .nos seus í·especLivos 
Córpos, vem a obter refórma !~Oi! Decretos, 0.u Provisões do Meu Con
seHio. de Guerra .; supplicando-Me rios mesmos Requerinientos o pagamen:
to dos seus soldos desdê o dia·, em que fôrão escusos, até. á data das 
mencionadas Provi$Ões; pata simplificar esta materia, e estabelecer para 
o futuro hut'lla regra fixa. em tudo conforme ás Minhas Reaes Intenções:. 
Sou servida determmar, que todos os Indivíduos, · que pa.ra. o futuro ob· , 
tiverem refórma J)or DecretQs, ou Provisõ-es do Meu CoGselho de Guer
ra; · sejão satisfeitos dos seus soldos, e reções pelas Thesourarias Geraes. 
de Guerra, desde o dia da sua baixa em diante l servindo-lhes os dito.s 
Decretos, e Provisões unicamente de tit.ulo para assim se lhes devet· sa
~isfazer; e esta tnesm.~ regrà será tarribem applicavel a todos os I ndivi
duos, que tiverem obtido Decretos, e Pro\'Ísões de refórma, desde o 
primeiro de Janeiro de mil setecen t.os noven t.a e quatro em dian t.e, sem 
dependenéia de nova Mercê:· O Conselho de Guerra o tenha assir.n en-, 
tendido, e faça expedir as ordens necessarias na sobredi~a conformidadt:: •. 
Palacio de Quéluz a 21 de Julho de 1764. =Com a Rubríca do Princi~ 
pe Nosso Senhor. 

Impresso na O.f!icina de Antonio Rodrigues Galhardo.' 

I ' ,, .. I . : . C
. . 

onstando por repetidos factos na Minha Real Presença as· ?bntesta:-. 
Ções, que desde long·o tempo se excitárão entre Officiaes ~os ddferentes. 
Córpos do Meu Exercito, sobre a prefereqcia, qoe devenão ter os de 
hunra Arma, sobre os de oulra, quando concorressem nomando. das .Mi
nlús Tropás; ou fosse éà1 Campanha rasa, ou den Lt·o d~ Praças, ,e. For-': 
talezas dos Meus Reinos, e Dominios: E lendo outro s1m prese,nte tudc) 
quanto sobre a n1esma materia se tem determinado: Sou Servida resol-. 
ver p~r huma vez, que a preferencia dás ditfere~tes. Arm'as fiqu_e abolid~ 
no Meu Exercito em tO'do, e qualquer ~aso, ,que se perte~da ilgurar; ~ 
q-ue o mando de qua1lquer Corpo das Mtnha:s fropas se haJa de devolver. 
sempre ao Officia:l de maior Patente, que se achar presente; e concor
r.endo Officiaes da mesma Graduação, áquelle que tiver m·aior antigui-: 
dade na ordem do Serviço; e isto não obstante quaesquer Leis, res~)\1 ..: 
çõ~~:s ,. ou Ordens em cdn'trario, que todas Hei por bem derogar, e ábO'.! 

ka 2 
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lir para o dito effeito sómente; sem pertender com tudo dirnàn-uir em -coi
sa alguma, por esle Meu Decreto, a J ul'Ísdicçã(i), e m~is JH.erogativas, 
de que gozão os Governadores de Praças, na fórma que se acha .esta~e ... 
]ecida pelo Novo Regulamento: O Conselho de Guerra· o tenha assun 
entenclido, e faça expedir as 01·dens necessarias na sobredita conformi
dade. Palacio de Quéluz a 21 de Julho de 1794. = Com a Rubríca do 
Principe Nosso Senhor. 

Impr. na Ofjidna de 4ntom·o Rodr·igues Galhardo. 

·--*<e>*--· ·* 

:Ampliando as disposiç~e·s, que · se achão estabe]e~ídas no Meu Reál 
Decreto de doze de Dezembro de mil setecentos noventa _e hum 7 inser
tas · no Plano da Organisação do Regimento de Artilheria tla Marinha, 
que baixou com elle: Sou Servida deClarar, que os prezds sente171ciados 
de .todos os Córpos do Meu Exercito, e condenados em ultima instanda, 
não devem entrar no número das praças effectivas dos Regimentos, para 
com elle se cal~ular o seu estado completo: O Conselho de Guerra o te
nha assim entendido, e faça expedir as Ord.ens necessarias na sobredita 
conformidade. Palacio de Quéluz a 21 de Julho de 1794. = Com a Ru· 
bríca do Principe Nosso Senhor. 

Impr. na Officina de .An-tonz'o Rodrigues Galhardo. 

b Provedor , é Deputados da junta da Adminúlroção da Companhui 
G~ral da Agricultura das Vú1has du Alto-Douro. 

Depois a e obse,·var por huina i~nga, e successiva experien·cia de mais 
ôe trinta e oito annos, que não foi remida a Lavoura dos preciosos Vinhos 
de Embarque. dos estrag?s, que lhe farão indicados nas Cartas esiampa
ôas de Setembro de 1751!, que nem assábias, e justas Providencias das 
muitas Leis, e Reaes O.rdens publicadas em beneficio da i-Ilesii!la Lavou-
1'a, com a irrogação de penas, que ainda não se verificárão totalmente 
em alguns dos muitos Transgressores dellas; nem a Beneficencia, corri 
que a Rainha Nossa Seuhora se tem dignado proteger a mesma Lavou
r-a, tem sido bastantes a co.hibit· a sórdida ainbieão de muitos Lavrado
:res, e Habitantes · de Si ma do Douro, que coBspi'ralldo contra os. Interes
s-es Communs dos outH>S Lavradores de boa fé, e obedientes aos Reaes 
:Mandados, .se tem temeraria, ob$tinadamente feito incorrigi·veis. E por 
(jUanto a ousadia, e inso.lencia, com que nos ultimas ann0s s~ pmticárido 
enormes Tralí}sgrt>ssões na inttrodtucção de Vimhes;, :fâ1zen<d10 ine·{Nea21es as' 
tdtimas Providencias dadas na Real Resolução de. 1 1 de Outubro de 179•1 
publicada pf'los Editaes desta Junla de 4 de Nove.mbro ~lo . mes.mo anno: 
para as cobibi.r; e forão ainda insufficiPntes as Olill.ras Pr0v·idencias de

, terminadas ultimamente po,r Slil.a Mages.ta.de: Faiemos, C.(l)JÉ!}S,(ar pelo wre-· 
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sente que ·e~· ta Junta se propõe C?nsultar ~ Mesma Se~hora ; ~s 1.\'feios ~ 
e ProvJdencJas, que occorrem ma1s _ adequados, e effectivos para com si ... 
mi lhantes Transg-ressões l que mnel:l:Çfie a riiina da. Lavoura, e do C0m":' 
mercio dos Vinhos com decadencia l.la stia reputação pela mistura de Vi· 
11hos introduzido~, podendo chegar a Providencia a proscrever da De:. 
Jfia'?Mção patà Em ~ãrq·ll as ~ruW19're'S I V inhas- ~ ·êtn cujàs .Adegas sê pro..; 
vat•, <fde os Dbilos ~clf11iftírâtJ Vinlfos ~e fóta .. E para que· sê Mia possa 
dl~er, q'tie l:ls(à J uillã àeik.ofi1 ô.§l' ~~restar ·a Wdú a- Lavoura ésl'a Noticüi: 
aóbes d'e fjÔ! eén PI'áLiéà as suas Repr~s·erftã~õé~; li1andrtmbs affi~ar o pré'~ 
sen'te Eel i ta-l nos Lugares Jí>(ib-lic<?S' dé"sta Cidade, e de Sim à do Dourd. 
Dàdo riesta <Gidàde dd Pdr t0' , Cl~baix:o· cl.0 Sê! lo maior da Cdm~·anhict ~ 
e:,n Junt·a de i2 de Agosto He 179'4. ==Leandro Anastacie cle' Carvalho· 
e- fileriseeá o sdbscre-vi. = Certi a A!S'Si1gnalurá: dos IDeputatl0s da: Junt~ 
Ger'á1l d'ãs VinhátiF dd Alto-IDbüi·é'. 

· lmYpressrl n-a Typo(j1ítifia Silvid1t'a • 
. l I ' 

Sott· Sá~i&a· ; que os .Goi1·ege·clere·s=, :e j·u-i~'fls dê ·btime d~'s ·B·arros cf.á 
Lisboa vão cada hum em seu mtlz alternativ~uWente- , e- j"wr turno, fa2er~ 
a Visita do Ouro a bordo 'dos ,Navios, que ~heg·ão do Brazil, logo qu~ 
J)ara esse effeile receberem- aviso expedfdo 'pel'a Sec·reta1~ia de Estado dos 
Negocios da' Marin-ha, e Doininios UlLJ:atnarinos, O Con'~e Regedor o te~ 
nha assim entendido, e lhes expessa as ordens nesta conformidade. Pa:: 
]acio de Quélui em 25 d~ Agosto de i794. = Con) a Rubríca do Prin"" 
cipe Nosso Senhor. 

Regist. no Lú;. do Reg isto da S?fppJicas:~b _f! fol., I 5 z. 
vers. conforme se encontra nos numuscrztos de· M. 
Antorâo da Fonceca. 

' : :0 M. 

~~---*<O>*-' - lif 

Sou Ser-vida ratifi.car, e decl&rar, se necessario he, ~l'ue sendo expres-· 
s.o n-as Doações feita_s á, Caza clo Iwfantado, que a ella: pertencem em 
Vi lla-Real, . e nO· sew-D~stdcto, nã9 só ós Padroados ex}stente~. n-~ · Co
roa no tempo das Doações, mas iambem .os que viessem 9epms a Co
roa no ~nesmo Destricto; he da- natureza ( em consequénéJa desta am-:-. 
pia e· expressa clausula ) que seja o mesmo julgar-se qualquer Pa'droado' 
])ara a Coroa· naqúel le Déstric:to, qüe julgar-se pa-ra a C_aza e· E~tadp do 
~tfan'tado: verifi.can·do~s~ esta ,declarl'!ção e consequenc.l~ necess.ar.ia no 
l adroado da Igreja-de S. _Pedro. de A baças, que .sendo julg:ado á Coroa 
contra o Arcébispo de Braga por Sen ténça profenda .no JUJzo da Coroa 
de 6 de Maio ôe 1788; effectivament.e se julgou á Caza e Estarlo do In-' 
fantaqo ~ por se ,achél;r i1 Ig-reja dentr~ do D~s~ricto de Villa-Real, o: 
q·ue He1 P?r be1n ratificar, e declarar ~a fórrna referida . A Meza ~-~ 
Desembargo do Paço 0 tenha assim entendido, e o fa ça executar. Palacw 
t1e Qu éluz em 27 de Agosto de 1794. =Com a Rubríca' do Príncipe Nos . 
56 Senhor; . . , . 

Nos Manúscritos de ll'f. Anio?Í~·o da Fdnceba; 
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Constando a ·su.a Magestade, que de hum processo da Policia feito a 
hum Custodio José, Ramos de Queir0z' se interposera hum agg·ravo par.a 
o Corregedot· do Crime dessa Relação, onde poderá ter-se tomado .delle 
conhecimento. Manda: prevenir a Vossa Mercê, que de similhantes pro
~essos só há recurso para a MesÇJ. dos Ag·gmvos, quando se aggcava 
de ·algum incid·ente del les; mas a final pelas Ordens Régias sóm~nte he 
Jui~ Relator o Mng·istrado, que os fórma, como Delegaqo da Policia: 
em CO)lsequencia do que deve V0ssa Mercê fazer entender, se ne<;es
sario fôr, que nenhuma obra se pode fazer por Senten~as ou Despachos 
no Juizo d_a Col'reição do Ç.rirpe, q·u~ não pócle tomar conhecimento dos 
aggravos, nem dos processos summarios, e formativos da' Policia, nem 
mandallos avocar, 11em dar, ou nPgar Cartas de Seguro, e nem meter 
em .disputas por combinações. com a. Ordenação do Reino a jurisdicçãd 
e competencias do Juizo da Policia , qu~ a. Ordenação não conheceo. 
Deos Guarde a Vossa Mercê. Palacio de Quéluz em 6 de Outubro de 
J.7fl4. "= José de Seabrii da Silva. = _S,enhor Manoel Francisco da Si!.:. 
'Va e Veiga Magro de Moura. 

Nos Mánuscn:tas de • Ma-noel 4ntonio da l?onceca que 
·dá est-e 4viso· no Ezv. 1 o da Esfera a foi. ~ 8 

Eu .A RAINH:i.. FaÇo s;iber aos que este Álvar4 viL"ein: Que sendo~ 
Me presente o actual estado da Compaohi.a. Geral das Reas Pescarias 
rlo Reino do Algarve; e attendeodo [ts utilidades, que della se tem ·se
guido ao bem _Público, e em particular ao mesmo Reino do Algarve; e 
querendo cootwuar a t.odo~ os Jneus Vassallos este beneficio: Hei pol' 
bem prorogar o termo da dtla _Companhia por niais dez .:umos, que hão 
de ter principio no primeil'o de Janeiro de mil setecentos noventa e se
te, e acabar no ultimo de Dezembro de mil oitocentos e set~, para con.: 
tinuar a .duração della, debaixo da o.bservancia das mesmas Leis, Privi
legias, Alvarás, Disposições , e Ordens, por que actualmente se achá 
goveroada~ . . . · , ·.. . · 

Pelo que: Mandq á Meza . dq Dese!Jlbatgó do Paço; Presidente 
c:lo_lV,leu Real Erario; Regedor da Caza da Supplicação; Conselhos da 
lVlwha Roal Fazencl.a, .e do Ultramar; .Meza da Consciencia e Ordens; 
Governador da Relação, e Caia do Porto~ o~ quem seu Lugar servir; 
He~l J_unta do Cqrnmercio, ~1\gr icultut·a, Fabricas, e Navega<(ão destes 
Rewos, e seus Dominlos ; Governador, e Capitão Gen~ral dp Reino do · 
Algarve; e a todas as Pessoas a quem o conhecimento deste Meu Al
vará. _per~encer, f:JU€ d CUrflprã~, e guardem? e fàÇ.àÇJ CUIDprÍr, e guar
dar wte1ramenthe como nelle se contém, se:rn dúvi_da, ou em'bargo al
gum; e que vai a como Cat·La passada pela Chancellaria, ainda que por 
ella não passe, e o seu effeito haja de durar mais de ~um, e mui Los an- . 
nos, não obstantes as Ordena'tões em contrario. Dado no Pala·cio de 
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'Quéluz em i 6 de Úut~bro de 1794. = Corri a Assignatura do Pr!ncip~ 
com Guarda. 

Regist. ;1a Secr~taría à,;, Estado do; Negocias do Rei-: 
no no Liv. I. o da Companhia Geral das Pescarias 
p,o Alqarve, a fol. ~04, e _impf. na Officina de An
tonz·o Rodrt'gues Galhardo ~ 

' ' 

*-*<O>*--* 

EU À RAINHA , ~~mo ~o~ernado_ra , _e perpetua Adminlstradora; 
que Sou do Mest~adq, Ca\·,.Jlaria, e Ordem de S. Bento de A vís: Façq 
:saber nos qqe este Alvará virem, que Fr. Francis~o Barnabé da Gosta. 
e Silva, Conventual d~ di1a Ordem, e Reitor da lgreja de_ S. João Bap-
1:isla, Matriz da Villa de Coruche me representou immediatamente po~ 
sua sú_pplica: Que-. havia poucos annos, que ell.e . supplicante me havia 
represenLado pelo Meu 'Tribunal da l\1t,>za da Consciencia e Ordens, o 
desordenado estad~ da Collegiadá dà dita Villa; . queixando-se ao mesmq 
]Xtsso de alguns a!·rendamentos, ft:>itos na sua áusencia, lesivos, e .sus
JWilosos, por se não guardar a devida oi·dern no _voto, que a Colleg1ada. 
annualmente j:m:>slav<_:~. para os Priostes, e Carr~tE>iros do Celleiro dos Di· 
zirnos: Que não se podiào exterminar as desordens, e ou~ros abusos de 
lo~ge arreig·ados nesta Corpm.ração, sún que se_ declarasse à subordinação,. 
e obediencia, que os Beneficiados, e Eccnoinos deviãq ter ao Parocho. 
Jlresidente: Que hum, e outro Direito tPprovavão, que os Córpos. fOssem 
acephal';)s: Que sendo a rnaio_r parte dos_ ~ ~eneliciados desta ColJegiada. 
da principa1 Nobreza desta Cõrte, se tinhão arrogàdo o dir~ito de nomear, 
Econorno~ para us sens Brnefic1os; tomando a si Pega!ías, que só lhes 
jwderif1o pertencer por meio abusivo, ~querendo de caminbo,abater aquel
Jas prerogativ<.~s, de que o Supplicante se adiava de posse por huma lon ... 
ga ::.e ri e Je annos, desde seus A n te~ess~ref? pela ilatprPza dos seus Be~ 
neficios , a pezar de se. terem . ~empi·~ perteildi .d'o corílbater, e murchar 
na mesma Cullegiada: Que sobre a representação do Supplicante man-. 
dára a Meza informar o Juiz d~ Ordem da Comarca, o Doin Prior Mór 
de A vís, e dar de tudo vista ao Procurador Geral das Ordens: Que. de·. 
pois subíra Consulta, e que nella havia Eu n)andado por M.inhÇl Real Re~ 

. solução, que se observassem ós costumes, e usos sem innova·ção a1guma; . 
:pelo que o 'Supplicante conhecia h uma ~ensivel collisão contra o espirit? 
da Resolução, e contra as Min~as Sabias , e Pias lntenções; e se per
suadia, que .fóra da sui! representação houvera algum arg:u.~en_to de in-: 
triga, sobre que o Sup,plicant~ n~o tívera audieocia pos:t1ya: Qu.e, J)or, 
esta incerleia de J)ro'videnciaé era de razão, que o Suppl1eante allegasse 
seu ~irei lo , n1ostrando a ()brepçào , e sutit·er:ção, com qu~ baixára do 
~egw Tbrouo aquella· Decisão: Que não pnclJá· ser das ~.mhas .Justas· 
Intençõe~, que o~upplicante vi~se os seusdireitos supp:-imidos, sempo-: 
~~r allegar a suá justiça; pl'inci-palmente so~re hum argun1eoto, em que 
nao fôr.a ouvido , e cuja decisão era contrana ao uso , e cosl.ilrnP., q~e 
~u m_andava conservar na Minha- Real Resolução; e tambem contra ar
ügos já decididos pelo mesmo Tribunal, com que _o Supplicante ~e acha
va munido com direitos p·ossessorios: Que punha na Minha R\al Presen~ 
~a o~ Embargos juntos de ob'-e stÍbrepção para quê Eu me dignasse él'é' 
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os mandar 'remetter á M'eza das Ordens, donde émanárà a dita Con'sul4 

ta; Ordenando, que o Supplicante fosse ouvido, e que a Meza cúnsul
tasse sobre elles, para. Eu deferir, e estabelecer huma Decisão certa, 
e invariavel: Pedindo-me em uHimo lugar; que poi.· ser este o unico 
In?io, que lhe restava pàra e:xpôr as razões, que lhe assistião; e por abo
no daquella Imparcial Justiça, cotu que Euattenclia aosmeus Va::;sallos, 
houvesse por bem de lhe deferir. E tendo conside'raçfío à tudo o referído, 
e ao mais, que o Supplicanle me representou por s~a súpplica, e ao que 
a este respeito se me consultou pelo Meu Tribunal da Meza da Corís.:. 
ciencia e Ordeps, aonde para esse effeito mandei baixar a mencionadá. 
súpplica, com os Embárgos ponderados: Vista a informação do Juiz Ge
:ra:l das Ordens, e respostas sobre isso dadas pelo Procurador Geral das 
mesmas Ordens , ·que tudo me foi presente na Consulta de dezoito de 
Agosto do presente anno: R tendo outrosim consideração ao que tambem 
me foi presente em ot~!ra Consulta da mesma .Meza sobre a prompta pro
videncia, que mediatamente pelo dito Tribunal me pedio o mesmo Fr. 
Francisco Barnabé da Costa e Silva, a respeito de factos praticados pe:.. 
lo Econo1no da sobredita Collegiada, Victori no de Pai v a. Rapozo, sobre 
que inforcrlou com o seu parecer o Juiz Geral das Ordens, e respond.eo 
o Procurador Geral dellas,: Confot·mando-me cdm o Parecer da ditã Me
za: Sou servida dec.larar por Mi,nha Real Resolu~ão de seis de . Setembro 
deste anno, ser temeraria a ma teria da expressada súpplica do referido 
Fr. Francisco Barnabé da Costa e Silva; como tambern a dos seus Em
bargos de obrepção, e subrepção, oppóstos á Minha Real Resolução de 
dezenove de Setembro de mil setecentos noventa e hum ? que foi cladâ 
para de huma vez pôt· termo a estas, e oulrus questões similhantes, que 
só serVem de perturbat·, e occupar o Prior; e Beneficiados para faltareni 
~~ ~uas verdadeiras obrigaçt'ies, e para inquietarem, e escandalizarem os 
I nbunaes; a qual Minha Real Resolução Mando, que em tudo, e por 
tudo s·e cumpra, e execute: l, icando o Supplicánte entendendo, qne ná 
sua Igreja nada mais lhe pertence zelar , do que a observancia ' do seu 
Hegimento, que vem no Regirnen to terceiro <lo titulo sexto das Defini
ções da Or-dem, e que he commurn a todos os Parochos: Devend(! intei
ramente esquecer-se do governo da massa da Collegiada . sobredita, .dá 
qual, como pessoa extranha, nada tem que dispÔ!', e ordenar, e sobre 
a qual he que sustenta os seus ambiciosos appetites :- sem que por isso 
a mesma Collegiada fique considerada dependente de huln Corpo acepha-
1o; pois a preside o Capitular màis antigd como sempre até o presente se 
tem praticado: Não sendo attendivel a consideração qbe tem do seupre- . 
juizo nos arrendamentos, e nas mais coisas, <]ue se dispozerem sem a suà. 
assistencia em taes actos; porque isso be o mesmo que succede em to..: 
das as Cathedraes do Reino; nas quaes se observa; que só as Dignida
des, e Conegos Prebendados tem. voto nas dependencias econdmicas do 
commum da massa . e não os meios Prebendados, Terceniuios, e Quar
tanaL·ios, e nem-ai~da os mesmos Bispos, sem embargo de seren1 os seus 
Chefes,. e das mais J grej as dos seus Bispados : Com o que fica cessar,Jdo 
o bom chreito; qll~ o mesmo Supplicante animosà, e erradamente diz; 
que tem, para p~der ccinsegllÍL' a sua fantàstica su.periori~lade ~ por lhe 
n~o pertencer .?oJsa alg;nma; que diga resJ?e'i to ~o dtto .governo da s·obre
dila. massa capLtu!ar, e por ser a sua preside'tlcta restncta para todos os 
netos ela sua IgreJa, que deve regular segundo se acha decretado no di~ 
to Regimento terceiro do tiLulo sexto das Definições : Contendo-se nos 
limites da :ma jmisdicção, que não póde ~ .nem deve ext~nder em prejui~ 
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zo dos Beneficiados, e das suas Regalías: E quanto aos factos praticados 
pelo di lo Ecooordo, Victorino de Paiva Rapozo, de que o Supplica:nte' 
se queixa; e erri que J?ede p ro mpt.a providencia : Tenho deferido, · e pro .... 
videnciadu na ResoluÇão sobredita de seis de Setet11bro deste anno, por· 
lhe nãu sGr licito o facto, que o mesmo Supplicante se arrogou , antes 
viulenlo, e alheio da sua competencia, corno posterior á Minha Resolu~ 
cão de dezt>nove de SeteJbbro de mil setecentos noventa e hum: Não ten
dr, o Supp li cante authoridatli~, minim'o poder, oa jl1risdicção parà man
dar o sobredito Ecooomo rias duas acções, sobre que fórma a sua quei.::· 
:xa ·, e nas quaes elle Economo lhe não fez a mais leve injúria, em lhe 
nau obedecer. , 

Pelo que : Mando á Mezá dá COJ1sciencia e Ordens, Visitadores; 
Juizes, J us li<(as ~ e màis p-essoa:s, ás quaes o cutnptiffierHo deste Alva
rá haja de pertencer, que o cumprão, e guardem, e f<tção inteiramen.:. 
te cumprir, e guarda1·, como nel!e se contém: E valerá sendo passado' 
pela Cbancellaria da Ortiel)l, posto que seu effeito haja de durar hum, 
OU mais an'nos, Sl-'111 emba1·go da's Üt'denações, q ue O C0ntra rio detel'lnÍ_::, 
11ão. Datlo é'm Lisboa aos 6' de Novembro de 1794. = Com a .Assigua-· 
tu r a do Priut.:i pe com Guarda. 

JJ,e.qist. na Chancellaria da Ordem do Liv. de re,qz"sto, 
e ~·tnpr ; na Ojjicina de Antonio Rodrigu~s Galhardó.' 

. . ' ' *--*<Ó'>*...........;_* 

.A ften'dén do áS' Letras; mereciméntos, e exempl:ar recti'dão, com que 
t em se rvido os di[erenles Lugares, de que tem sido encarregado, o Dou-· 
tor José Alberto Leitão, do Meu Con'sel'ho, Desembargador do Paço 
mai·s anti'go; Hei por bem; fazer-lhe· Mercê. do.Officio de Cbanceller M& 
do Reino; e entrará a servir por E--ste Decreto, antes de tirar Carta; fi
cando-se entendendo, que logo', qu·e. em qualquer témpo vagar o dito Of-< 
fiei o, deve Í'mn1ediatamen te én tra'r na: serventia delle o Min'istro mais a·n ... 
tigo· <la. Meza do Deserp.bargo do PaÇ·o. A m'esma' Meza .o tenna ass im 
entendülo , e faça: exectltar. Palacio de Qu'éluz em 6 d'e Novembro dê' 
1794. __:_ Com' a Rubríc a do Priúcipe Nosso Senhor. I 

Nos Manuscritos de J. a"Abreu Bacellar. 

~-.-·*..q,*-· _-'* 

D I ' 

- ·, ONÀ MARlA porGraÇ'a de De.os Rainl~a de Portugal, e dos Alga-r':.; 
VPs, t! 'aquem, e d'além mar, em A frica Senhora de Guiné, e da' Con
q~rsta; Na reg-ação, Comtneréio da Ethiopia, ~r~bia, Persi·a, e da In•· 
dta, &.c. Faço saber aos que esta Ca'ria de Lei vtrerü: Qne Havendo· o 
Senhor Rei Doln José Meu Senhor, e Pai, que SaEl;ta G lor ia haja, eles-· 
de o anno de mil seteceolos shJCoen-ta e nóve man1dado considerar os abu
sos , que se linhão introduzido pela liberdade da Imprensa, e pelo des
coido, e inrlolPncia, que se pratica vão na introduccão, e revisão dos L i
vros, que principalmeute· naquel1es tempos tend ião ' a éseUl'ecer 1 e ~Q.!il'-· 

Bb 
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ftJ.ndir o g.ue havia sólido nas controversias sobre o Sacerdocio, e o lm
pedo; pr.e,ce.dendo Consultas da Meza do Desembargo do Paço, do Con
s.elho Geral do Santo Offi.cio, e o Parecer de di!ferentes Juntas, compos
tas de muitos Mjnistros Theologos, Canonistas, é Jul'istas iJIUiinin ados, 
JÜos, e distinctos , m~o só pela sua conhe'cida literatura ', e e.xemplares 
c.os tumes; mas tambe m pelo seu ardente zelo pelo Servi~o de D eos , da. 
lo-reja, e do Estado: Foi Servido pela Lei de cinco de Abril de mil se-. 
t~centos sessent~ e oito~ crear a Real Meza Censoria com j u risJicção 
p.rivativa, e exclus iva em tudo o que pertence ao exame , approvação , 
e reprovação dos Livros, e Papei_s já introdiJzidos, e que de novo se hou
vessem de introduzir, ou com pôr, e imprimir nestes Reinos, e seus Do
mínios: concen t rou, e u.nio na Meza as tres A uthorid.ades Pon tifi cia, 
Régia, e Episcopal, antes exercitadas separ:ularnente pelo Santo O ffi c io 
da Inquisição, pe lo Desembargo do Paço, e pelos Bispos: compôz ~ T ri
bunal com Presidente, Deputados, e Ofliciaes compet entes, e deo-lhes 
hum Regimento individual, e proprio para a sua direc çfio , e gov erno na 
data do mesmo dia cinco de Abril Je mi l setecentos sessen ta e oito. E 
p or quanto annos depois Jembl'árão alg·umas refleções sobre a dita E rec
ção d este T ri bunal, qu estionando-se a leg alidade ela união das diífNen
ies Aulhoridades, e pode ndo-se qupstionar sobre o uso prático da Cen
sura ., assim éonce n t ra da no Tribunal, que nem tinha produzido os e f!E~ í
tos uleis, que se propozerão ,na Erecção, ou por falta da exacta obser
vancia do Regimento, ou p ela natureza da coisa, que por si mesma obs
tava ao seu fim, e fazia por isso inculpaveis os Deputados no exercíc io 
do seu Ministerio: Fui Servid~ por outra Lei datada de vinte e hum de 
Ju nho do anno de mil setecentos 'oitenta e sete regenerar legalment e o 
Tribu nal, abolindo-lhe ól. Denominação da Real ll1eza Censor-ia, e sllbs
titu indo-lhe a de R eal Meza da Commissão Geral sobTe o E x ame, e Cen
su·m dos Livros : Estabeleci Presidente; Fixe i o número dos Deputados , · 
e Officiaes; e Dei providencias analogas á organização do Tribunal. Co
ruo porém com a successiva experiencia, . de que toda a vigil a ncia , ac t i
vi J ade , e luZf•s d0s D eputados não são bastao les para se conscg-u irt>m 
p or es tas p.rovidencias legaes os frutos, e fins, que por meio dell as se 
propôz o Senhor R ei D om José, e Eu me .propuz n as ditas L eis; a ceres
cêrão sobre taes çaosas, e embaraços anteriores, a exlraordinari a , e te 
rn ive l R evolução l,i teraria; e Dontrioal, que nes tes ultimas an nos, e a c
iualmente tem tão funestamente attenlado cont1·a as opiniõés es ta bdeci
das , propagando novos, inauditos, e horro rosos pri n cípios, e sentimentos 
Polil icos, Filosoficos , Theologicos, e Jurídicos, de rramados, e dessi mi-

. , nados para ruina da Religião, dos Impe1·ios, e das Sociedades: T oda a 
Prudencia R eligio.sa, e Política exige gu~ r>ara reparação do Preterito, 
e precaução para o FutDro, se recorra a outros meios , e p rovi df' n cias , 
q ue possão com maior vigor, e efficacià occorrer ·a tanlCJs ma les, e r.ninas. 

Pelo que; Sou Servida'. abolir como inutil, e in efficaz para os fin's 
s1a sna Erecção, e Jn ais Ílllpropl'io pava os objectos _, qlle IJ 0Vame n !e ac
_crescem, . o Tribunal da Real ll!leza da Com missão Ge1'al sobre o Exame , 
.e Ce~1sum do~ Livros, regenerado pela dita Lei, para que cessem, e mais 

, se nao exercitem as SUGlS Funccões. 
' ' 

Em lugar delle Ordeno o seguinte. 

Confiando queo concursadas tres Authoridades, Pontificia~ R eaJ, 
.e Episcopc,\1, até agora unídas no dito Tribunal extincto, trabalhando 
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~·eparadainente, coino antes trabalha vão, hãô âe encher os fins propostos;· 
que até agora se não conseguírão. em conjunctura menos implicada, e es~ 
'Cabrosa: He.i pQr serviço de Deos, e Meti~ e Marido, que o Santo Offi ... 
cio da lnqUisú;ão exercite as Fáculdades , que tem por Delegação nó 
Exame, e Ceusllrá dos Livros , e Papeis, ou estampados, ou que se per
tençler.em estampar h_o.., Meus Reinos, e Domínios, e nos que se in(ro.:. 
ouzirt>m por Cornhlf'rcio, ou por qualquer _via no Reino. Mando, queos 
·Arcebisrós, e Bispos e:Xerciteni a Autboridade ~ que tem por Direito prq
prio. E Mando, que a Mezà do Deserilbargo do Paço exercile rio exà
me, e censura, a Au1horidade , que antes tinha por Mim , e que lhe , 
Mando restitui r . . . 

I o exerticio páí.tico rlestás Facdluades' divididas pelas sobreditas 
Authoridades, sed rflgulado . de m~neira q~e mútuarnf'nte se auxiliem, 
e que com louvavel emnlação rflci proca!úente se fiscaliiPrri para o pio, 
e público fim, para que se destinão: l,;to l:ie para a expedic(ão, Ihelhora
mento, e exactidão do Exame, Ct>ri<;ur;i., e LicenÇa dos Livros; empe
nhà'ndo-se toJos con1 vig·or, e. serri affrodxaretil neste objecto: 

Cada húma das sobreditas Repartições devera ter hum certo , é! 
determinado número de CenSOf'"S bab is, .~" dignos de Me serem propos
tos para os appruvar; e corifl1rm~ ao t raballio, que tiver;m '· e ao mere
Cimento delle se lhe arbilrarãb erh cada hum anno as ajudas de custo; 
()Ue parecerP111; sf'm que seja nec.tJssario qúe os Censores tirem Cartas 
para Titulo das suas Lomn:u:ssões : 

A H e visão, ou Censllta. principiará, ou pelo Ordinario, ou pelo 
Sa.nto Officio da Inqui s ição~ sem que entre hum, e outro ·se considere~ 
ou questione precedeocia, d~pois ilelles eiltniri â .Mezà do Desem bargo 
dó Paco. . . 

'Concordando. as tres Authqricl adt>s na Censufa; oú Licençá , de
verão estampar se, é COITer os Livros , e Papeis . Revi ,; los , e Ct>n su_ra
dos; havéndo porém clt'1viôa ~olm~ a Cei1sura do mesmo Artigo, lVJe será 
pn .. sente em Cunsult:1 da .Meza do D ese•ilbargo do Pa~o, e seridà neces..: 
sario, Mandàrt'i ouvir o Otdinarío ~· e o Santo Officio: . · 

Mando que !'Írvão de regras para á Re.visão, e Censu'ta às eslabe· 
Jecidas no díto R t>gimen to ~a do .á !Jfeza Censoría na data. de cinco de 
Abril de mil setecen los sessenta e oi to, observando-o" cada h uma das di-
tas Authoriilades 1 pela parte qu'~ lhe tocá. , . 

_E porque a ra-zão, e a exp~ritú)ci:i tnôstrão quanto he prejudi
~ial, e éxo~o · .' gúa_rdar e~ s.egre ~o hum. Rt>g_irnen!o 1 .Pelo qual se faz 
obra em publico, sem o Publico, e o Particular ~abet; se a çbra ~e:; con
forme ao Regimento: Ordeno que 6 dito Regimento ela 111eia Censoria ,' 
que qeve servir de rf'gra, e de direcção' aos CPnsores das ~res Authori· 
dades, Ponlificia, Regia, e Episcopal, sé ~slamf>e, .. e P.ubhque. -~ 

Tendo provído sobre .9 Artigo d .o Exame~ Revisão; e Censuri 
aos Livros ; e Pa·peis: Soll Servi.da dd1· as Proviclencí~s indispen ,9 ~veis 
sobre os outros A1rlÍgos, éncarregados ao Tribunal éxtiucto, e as'sirá o 
Tenho m;:~ .odado por Cartas Mi.nbas; vein á ser. .. . ·' . 

Revogo em consequéncla ela -Abuliç<lo d~ Meza todas as Inspec
ções; e Admi:ili'strações, que. 1h'e tinhào s.ido ~ncarregapas, sobre as Es-, 
cólas . Menores , sobre o Subsidi~ Litera.rib; s9bré o Heal .Coll egio do~ 
Nobres, so?re a r mpressão R~già, e qu~esguer outras~ H ei por extinctéi 
a Contadoria do Subsidio Litera'rio; e por abolidos os Officios que a com~ 
~onhão · . . . 

Ténho provido sobre a expedição, arn?cadação, e de~ tino d'os' I:t.' 
Bb ~· 
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v.ros, Pa1Jeis, e mais cou-sas, que actualmente pendem, e existem no.,. 
TribqnaJ ~ e suas Oili,oioas. 

Tenho dado Provideoqifl a respei to dos MimistJ<os, e Offiei,aes ex
tine tos com a equi dçde, de ÇJ_Iile são benemeritos . , 
• Tenho en ca rreg·ado ao Rea l Erario a Administração, e _A rrecªda.:. 
ção doê Fu ndos , e Rendas apphcadas ao Tribun;-~l desd e a su~ Erecção, 
~ tqa!b?t"9 a Adrnini s tr a.ção , e ArT~:cadaç.ã-o do Subsidio Líterario. , 
. 'fenho encarreg·ado •á Univers.id<;tde de Coimbr'à a Dil'ecção -das 
E~cólas Menores dentro do ReiU'O; e aos Govei"nadmes, e Bispos nos,Üo
m iniot> Ultrf\marinos. . 
· Tenho encarregado ao Presidente d'O Real Erâ:rio a Direcção , €l 
1L~ specção da }mpressão R~gia ; e ao Mhüstro, e Secl'!')tario d~ Estado 
9os N ego'cios dm Re ino a do Re'~l CoJlegio dos Nobres. 

Pelo que : Mando á Meza do Desembargo do Paço ·; Presidente do 
Meu Real Erario; Regedm: da Casa da Supplicação; Tribunal do Sl;lnto 
Offici.GJ da Inquisição; Real M r->za da Con11iflissão Geral sobre o Exame, 
e Censura elos Livros; .Conselb0s dq. Minha Real Fazenda, e :do Ultra
:waL·; Mezl} da Consciencia, e Ordens ; Reitor da Universidade dé Co
imbra; Real Junta dó Commerçio , Agricultura, Fabricas, e Navega
ção destes Reinos e seus Domínios; Senado da Camara; Governador da 
l{elação, e Casa do .Pprto, ou queQl se1u lúgar servil;; ,Vice·Rei; Gover-. 
padores, e Capitães Generaes dos Meus Domínios U J;trai:narinos, e -das 
Ilhas dos Açores, e da Madeira; e bem assim a todos os Magistrados; 
e mais Pessoas destes meus Rei nos ·, e Domínios, a quem o conhecimen-
1o desta Carta de Lei pertencer , que a cumprão, gu,ardem, e fação 
~um_prir, e guardar com inteiva, e inviolavel observal!lcia ~ sem embargo 
de quaesquer Leis, Regimentos, DisposiÇões, Ordens; o_u Estilos, qu~ ' 
sPjão em contrario. Ao Doutor José Albert'o Leitã<:>, d.o Meu ÜQnselho, 
Def:lernbargador do Paço, e Chançellér M6~· destes ReinQs, Ordeno que 
i! .faça publicat· na Chancellaria, registando-se em tod~s os lugares, ende 
se costumão registar similhantes Cartas de Lei; e gi.iardando-se o Origi
nal no Meu Real Archivo da Ton:e do Tombo. Dada no Palacio d~ Qué-:
Juz, em 17 de Dezembro do Anno do Nascimento de N0sso Senhor Jesu~ 
Chr'isto de 1794. . Com a Assig.h~tur·a do Principe coni Guarda. 

. 'li 

Regist. ná Sea'etar·ia de Estado dos Negocias do· Reino 
no L~·v .. 8." das Cm'tas, Alvarás, e Patentes , a fol. 
168 , e tmpresso na Ojjicina de Antonio Rodrigues Ga.._ 
Thardo~ 

~ . . . ' 
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ANNO DE 1795~ 

Eu A RAINHA Faco saber aos q.ue este Alvará virem: Que haven~ 
fio occasionado a iotro;lucçào, e ~so da Moe.da Estrangeira de Prat~ 
muitos enJbatacos nc1 Culllrnercio da:; Ilhas dos Açorf>s, sern serem bas""" 
t-antes as sauJ;veis ProvídencÍas, (ljl!le o~ s;eÍ1hores Rei s Meus Prt>dee€s .... 
sorés expedirão opporturiameote ~m diflerent~s occorrencias ,; IDU;ilo pelo. 
contrario acontf'Cf'O, que os e_tnbaraços, e males se aQgmentá:·fío progres"' 
sívamente até clwgáreril ultimamente a precipitar os bons Vassallos da
qtJellas llhas, e os Prorríetaríos Commerciantes ~ e inter<?ssn-d-os, qur:> nel
Jas t em i·elações, na ultima ruiua .: procurando Homens -preversos exhau- . 
rir os Póvos, pela in f toducção de .h umas denomina~ :-~ s Moedas, que o 
não ão por conl'istirem escandalosamente ei11 huns bocados de Metaes 
sem pc;zo' sem ligo r a certa, sem cunho' e sem toque' que por fim pas
sárão a ft:Jbrícar-se dentro das Íltesmas Ilhas. E por qÍlaliJ~O o pnnto extre ... 
mo, a que estas ionové1ções tem chPgado, a que de dia erri dia fazem 
1emer justamente damnos irrepa raveis . á..-1uelles Póvos, e a.o giro do seu 
Co ru mf'fcio, de manf'Íra qlle não p.óde esperar-se pela del un ga de Prov~ -:. 
denci as mais amrlas , e mais s.ól irlas, que racli'caln1eate cÓt'IPITI o princi~ 
,Piu' e origem delles: Sou St?rvida desde logo;· e provisionaJmente Orde
nar o segu in le. 

Priméro: Prohibo que do dia, en1 que ~ste Alvé!-rá for pnblicaqo 
Élm cada huma das I lhas dos Açores, possa maisnelJ as eorr~r. como l\1oe-
4a Dinheiro algu1~1 Es trafl).geiPo d0ÜtÚ·o, P ra ta, ou Cobre, que s.ópode- · 
r-á negocear-s~ como Genei'o a cot~!Pnto <;las Partes' e pelo preç.o. (jU€ a 
Praça, e o mesmo Negocio I h~ Ps tabelect>rem. 

Sequndo: Para haver nas Ilhas Moeda corrente; e se poder trocar por 
ella o Dinht·iro, . deque Of)fE'Se"Qte Alvar.ii1rohibe ouso. Tenho dadoPro· 
vidPncia' Mandando cunhar a con)~etente. Moe~a' é .Mand~uúio já CO]')) es..; 
i e Alvará á quantidade, qtie e0 ube notempo c ~nba r-se , pára cump1.'ir a 
f:;dta do que se fica cunbàndo, Ordeno gue ~e eiitregllem ás PartFs Bilhe
tes· d.os valores de vintP e quatro mil réis, doze mil réis, nove rnil e seiscefin. 
tos réis 1 sete mil e duzentos réis·, quatro Irlil eoito.6ent0s réis' e t0'dos oi-
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mais, que sejúlgarem n~cessarios daqui para b.aixo , para facilitar apt·e~ 
mutaÇão da Moeda, e o l?lro natural do Commercm. Ma~do que estes Bilhe
t es te·nbão no Gommercw de todas as I lhas a mesma vahdade, como se fos
se Dinheiro, e que como tal possão con··er livremente com todo o credito; 
e para lho solidar, Onleno ·qtre se re·cebão nos Cofres Reaes, e por elles 
·se des pend~o, em quanto pélos n:lesmos Cofres se não resgatão. 

Terceire: Toda a pessoa, gue tiv e r Pe ce tas sarrilhadas, ou das cor
t adas, mas não falsi ficadas ;· nerrr ce ~·çead éis , as poderá ir tro.car pelo Dí
JJ heiro de igual va1or, e pelos B ilhetes correntes como Dinheiro, que pa; 
ra esse effeíto passão ás Ilh a·s, como está mandado no Paragrafo antece
dente: Bem entend ido, que hão he da M inha R ea l Intenção constran:: 
ger os Proprietarios a fazerem es te escámbo, p od endo a.chár maior con.:. 
veniencía em negacearem essas Moedas. 

Quarto: Mando que }ogo do. dia da Publicaç ão deste, em cada hu~ 
ma das Ilhas, se abra · hun1a De.vassa pefo Corregedor, se ahi estiver, 
ou pelo Juiz de Fóra, sobre a F abrica da Moeda fal sificada, e diminuta 
no seu valor, que com tanto escandalo, e ru iria. dos P óvos se tem intro~ 
duzido, para <li!e pela D evassa. se conbeção os comprehendidus em tão 
horrorosos de li ~os, Reservando-Me o mandallos proeessar, e castigar 
conforme ao que constar da lll P. sma Devassa, quê cada hum dos Juizes 
de verá reme t ter, com a sua informação, á Secrelaria de Estado dos N e
gocias do Rei no. 

Quinto: Toda a cba,mad a Moecla 1 que se apr~se nU.tr falsificada, se
rá logo confiscada, e perdida; pórém ~o<ila a que for boa no seu .toq l!le, a in~ 
da que d·iminuta .no seu ve rrJa,deiro pezo, será recebida, , e t ·ocada, não 
como t al Moedá, mas como Metal do toque gue lhe corresponder ; fa-
2·endo-se a conta pelo seu valor iritrimseco, e e ntregando-se em Ojnhei
ra, ou e rn B ilhetes, na fórrna, djt~; o em que montar o valor inlrinseco 
do Metal, que se entregar. _ 

Sexto: Consid e rando por liuh1a p :nto o grand e préjuizo, que causa
ria aos que IHL boa . fé coBservavfio aquelle d.in heiro , que agora l.he vai 
s er tr-ocado com h uma perda, qu e exede a 01ten la pot· cento, e por ou
t ra parte que a Coroa não he por modo algum obrig ada a resa rcir tal 
p rc~juizci, h a vido sobre .hum a. M~ec,la; que o não era ; e que E u ni'ío, Au
t.bori zt> i, nem A pproveJ; e consJderando finalmente a impossibilidade de 
~e saber com serteza o a quanto podt=rá ch eg ar a perda em tal chama
da Moeda, rrara na Porporção da sua importancia se podeT destinar o ruo
do mai s suav e de se resarcir este prejuize>, a quem se fizer digno: H ei 
por bem De term inar sobre este imporUnHe assumpto :·, . 

Q ue a todás as Pessoas~ , que entregarel.n tál Dinheiro. ; se fação as
sentos e m Livro, com as dec jarações necessarias dos seus Nomes, Mora~ 
das, e Occupaçõ8s, sendo Pes~9as conhecidas; e não o sendo, deverão apre
sentar Testemunhas, que as ré·conheç.ào: Declarar-se-ha nos ditos assf1nlos 
u pezo, que entregarem do tal Dinbeirt> , o v alo r i.m aginario, por q Li e corria, 
o valor intrínseco, ~ue lhes foi pago, e o resto, de que ficão por intei
rar. 

Que déstes restos se dêm a cada hutn dos Possuidores da tal cha
m ad a ;~1oeda Cau:ellas P.at a suas cl~rezas, que contenhào as mesmas de.:. 
clara~oes, que ficao esd q;,tas no L1vro. 

Q ue estas Cautel!'liS não dev erão girar no Cornnrereio, dev~ndo 
cada hum conservallas em seu poder, ate que Eu as Mande realizar ; 
depois de ril e ter sido presente o cutnplo da ün porta;ncía de todas , e dQ 
1:e~· Detemür~a,lo o modo da sua realiz ação ~ 
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E finalmente; que esta realização huÍ:tca poderá ser feita a outras 
Pessoas, que não sejão os Proprietarios , que fizerão as entregas, ou a 
seus Herdeiros hab ili Lados, sem que nestà p.élrte se admittão Pet~horas 
ou Passagens a outras Pessoas por Cessões, Traspassas, ou por outro qual~ 
quer mouo, por mais especioso que seja; e havendo taes Passagens, fi
carão par esse mesmo fac lo perdendo a quantia, que esperarião receber 
pela Cau tella ., ou Cau te lias, que se lhes havif(o pa1>sado; e as di tas Cau• 
tellas assim cedidas serão cassadas, e averbadas juntamente com os as
sentos do Livro, para mais não produzirem effeito; porque a tudo preva
lece a Causa Pública, da desordem, que se vai a evitar, de que corra 
com valor causa, que ainda o não tem , e que 1>Ó por Graça o poderá 

· ter. 
A troca de hum por outro Dinheiro, e Bilhetes deverá ser feita ao 

mesmo tempo na Ilha Cápital dos Açores, concluindo-se dentro de hum 
mez, ou no tempo que fôr natural; e depois as mesmas Pessoas encarre
gadas desta Troca irão passando ás mesmas Ilbas, coiüinuando as suas 
Dilig·encias, e!J} que se demorarão o tempo que acharem he nece.ssario, 
mas nunca mais de hum mez erri cada l!uma; e · :findas as Diligencias, 
se deverão recolher a dar contá das Com missões, que lhes forào encarre
gadas. , 

Pelo que : Mando á Meza do Desembargo do Paço; Presidente' 
do Meu Real Era rio; Reg·edor da Casa da Su pplicação; Conselhos da Mi
nha Real Fazenda, e do Ultramar; Meia da Consciencia, e 9rdeils; Real 
Junta do Commet·cio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, 
e seus Domínios; Governador da Relação , e Cas<!- do Por.to, ou quem 
seu lugar serviL· ; Vice-Rei, Governadores, e Capitães Generaes dos Meus 
DomitiÍos Ultramarinos, e das Ilhas dos Açores, e da Madeira; e bem as
sim a todos os .Magistrados, e mais Pessoas, a quem o conhB"cimento des
te Alvará pertencer, que o cun1prão, guardem, e fação cumprit·, ~ guar
dar com inteira, e inviolavel obs~rvancia , sem embargo de quaesquer 
Leis, Regimentos, Disposi<(Ões, Ordens, oti Estilos, qu'e sejão em con
trario . Ao Doutor José ~lberto Leitão, do lVleu Conselho, Desembarga
dor. do Paç(), e Chancellér Mór destes Rei nos, Ordeno que o faça publicar 
.na Chancellaria, registando-se em iodo;s oslug·ares, onde se costumãore
g istar similhan tes A l'varás, e guardando-se · o Original no Meu Real Ar-. 
chivo d'a 'forre do Tombo'. Dado' no Palacio de Quéluz em 8 de Janeird 
de I795. = Com a Assignallll"a do Príncipe com Guarda. 

Re_gzst. na Sécretan·a ele Estado dos Negocias do Ràno, 
1io Liv. s: das Cartas, Alvar·ás, e Patentes, ajol~ 
172, e impresso na Officina de Antonio Rodrigues Ga
lhardo. 

*--*..o>*--* 

.Eu A RAINHA Faço sa'ber aos que est~ Alvará. virei~' Que pela. Re~I 
Junta do Commercio, Agricultura, Fabncas, e Navegação destes Rer-~ 
nos, e seus Domínios, lVIe foi presente o Assento nella tomado, o quai 

·he do theor seg11inte: 
· Aos sete dias do Mez de Agosto de mil setecentos noventa e qua

tm na presen,~<Ldo lllustrissimo , e Excellentissimo S~nhor Dom Thorua?l 

I 

•' 
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Xavier de Lima, Gram Cruz da Ordem de Nosso Senhor Jesu-Christo, 
Mólrquez de Ponte de Lima, Mord omo Mór, Ministro, e Secretario de 
Estado da Repartição da Fazenda, e Presidente da Real Junta do Com
mercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes. Re inos, .e seus Do.'"' 
minios, se Jeo a Hesolução de sua Magestade de vmle e d01s de Abnl 
de mil setecentos noventa e dois, tomada em Consulta do mesmo Tribu
nal, na qual Ordena a mesma Senhora que o s·eu Presidente, convocan
do os. Magistrados dos Trib~naes, ·que lhe parecerem, e alguns Homens 
cle Negocio mélhor instruidos na prática do Commereio , proceda com os 
seus Deputados a hum Assento sobre os dois Pontos controvertidos no 
Juizo de India, e Mina entre os Seg·uradores, e o Segurado Proprieiario 
do Navio por invocação Nossa Senhora do bom Successo, e São Bento, 
denominado Neptuno ymnde, para efl'eitó de ficar servindo de Regra, e 
Lestabelecendo Direito nesta matería, para à decisao entre Partes, ~ pe
rante os Juizes das Causas que occGrterem : E consistindo os sobreditos 
Pontos: Primeiro: Se dirivando o Segurado o direito da sua pertenção 
do facto da avaria grossa, pela qual protestou o Capitão na llba do Faya l, 
aonde @ Navio foi arribado , e coodem~ado ror innavegavel, e pela qual 
repetia o mesmo Protesto no Pol'to desta Cidade, fazendo notificar a to~ 
dos os Interessados no dito Navio, e Carga, podião os Seguradores ser 
demandados p"elos pagamentos da quantia segurada, antes de feita a ne
cessaria contribuição, e liquidação do datil oo solfr·jdo, a que erão respun
saveis? Segundo: Se v.erificandp-se pelo Auto da Vestoría, à que se pro
cedeo no Porto da anibada, que o Navio estava auuinado nas suas par
tes essenciaes , pel0 vicio da podridão, de modo tal, que não àdmiltia. 
concet·to a lg nm; ficava ·Cessando a obrigal(ào dos Seguradnt'es a r·espeito 
do Seguro? E sendo pon·deradas pelos Mi nistros clb Tribunal, Magistra
dos, e Homens de N egocio abaixo assignados, que farão convocados, em 
observ,ancia da sobredita Real Resolução, todas as razões, que sobre as 
referidas Q uest.õe's se pódem deduzi!·, se assentou: Quanto ao prim ei ro: 
Que não te ndo lugar o abandôno dos effeitos segurados, na conformida
(le do Artigo vinte e tres da Regu lação da Casa dos Seguros desta Pra
ça, que fazem p.arle. do A~vará- de onze de Agosto de mil setecentos nu
venta e hum, não pode o Segurad?r, no caso de avana grossa, ser de
ma ndaria pe lo pi'lg~mento da quantia do Seguro, sem que preceda a Con
tribuição, e L1guJdação do dnmno; que S<Jffreo a causa seg·urada. Quan
to ao segund?: Que os Seguradores são respoosaveis pela innavegabili
dade do Nav iO, todas as vezes, que esta procede da fortuna do N.lar, 
ou outra força maior: E para remover as dúvidas, que pód.~m occoner 
sobre a qualidade das provas. se a~sen tou; que estas se dev~ao resolve1·, 
e decidir pelas Regras segmotes: Q.ue o ~egnrado, c omo A uthor, he 
obrigado a provar que o damno foi fatal, e causado pela fortuna do Mar: 
Que no caso do Navio ter· sido visitado an les de fazer-se á véla, e julga
do em estado de navegat·, tem o Segurado n sua intenção fundada, e hu
ma presumpçào legal a seu ' favor, de que o damno he cansado pela for
tuna do Mar, e os Seguradores são obrigados a paga r a perda, em quan
to não provarem o contrario: Que a prov·a da. parte dos Seguradorl:'s de
ve corlsistit·, em fazerem constar qoP. a innavegabilidade p1'ocede de vi
cio intrínseco, e anterioe; e que o Navio antes de partir jé't se achava 
arrninado · nas suas partes essenciaes, e incapaz de seguit· viagem ; n:lo 
bastando. per si só o exame posterior, pelo qual o Navio se julgou inna
·vf'gavel, todas as ye1.es, qlle assim, e expressamente o não declararem 
os l.,eritos no mesmo Auto da Vestoria. E para que mais• não venha ·em 
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dúvida est.á tnateriá ; se tó"hiôu· 'este Assento, que o E:Kc~Üenti~shho Se3.· 
nbor Ma'rquez Presidente assi·gnou coth todos os mais~ que nelle votá~ 
rão. = Marquez P. = Carvalho. = Mell.o Breyner. = Leal Arnaut. == 
Soeyro. = Gama e F reitas. = Doutor Jorge. = Ribeiro Godir1ho. ~ 
Doutor Vandelli. = Castel Branco. =:= Bandeíra. = Jorge. = Telles. = 
Rebello. 

E. attendendo ã que pat·a ler intei~a oose1·variciá o dito Assento ; 
e se praticar como Regra fi xa , e íováríavel , . exigia por isso que fôsse 
authorizado com a Minha Real A ])provação: Hei· por bem rooorar, e fir: 
mar o sõbr.edito Assento j ordenando; con1o Ot:derio que CO!Jl autbori~a-:' 
~e, e força de Lei se cumpra, e guarde, para. que rião venliãô em dú
vida as Questões nelle decididas, 

Pelo que: Mando 6. Meza do Desetribargo do Paço ; Presidente 
~o Meu Real Erari0 ~ Regedor d~ Casa da Supplica:ção; Conselhos da Mi-: 
nha Real Fazenda, e do UI tramar; Real Junta do Commercio, Agricul ... 
tura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus Domínios; Governa
dor da Relação e Casa do Porto, ou quem seu lugar servir; e a todas as 
Pessoas., íl. quem pertencer a conhecimento ·:, e execução deste Alvará, 
que o cumprão, e guardem, e fação cumprir, e guardar tão. inviolavel
inente, como nelle se contém, sem d1hida, ou embarg'?. algum , qualquer 
qtie elle seja; E ao Doutor. ~osé Afberto .Leitflo, do Meu Conselho, De ... 
sembargador do Pa~o, e Cbahceller Mór dest~ Reio0s, Orderio que o 
faça publicar na Chance!laria, rPgistando-se em todos os lugares, onde 
se costumão registar simi lhantP-s Alvarás; e guardando-3e o Original des"" 
te no Meu Ra.al Archivo da Torre dQ Tombo.' Dado no Pàlacio de Qúé-: 
luz em 12 de Fevereird de 1795 . ....é- Com a Assignatura do Príncipe com 
Guarda: 

Regút .. na Secréiaria de Estado . dos N egvcios do Reino , 
no Liv. 8." da Real Junla do Comme,réio, Agricul
tura, Fabricas, e Nave.gaçáó destes Reinos., e seus 
Dominios, a foi. 63, e irn.pr. na O!ficina de Anto
nio Rodrigues Galhardo. 

1"., ,. •. . .... ~ 

111-' -*t.Q-1*--l!f 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvàrà ''irem: Que seri'-, 
do-me apresentado o Plano do Encanam~nto, e Navegação do Rio Cá ... 
vado , desde a sua Fóz erri Espósende á tê áo Vão do Bico_; e a lou
vavel , e zelosa Coritdboi~llo , a que se offe~ecem, riara. aquelle ulil 
óbjecto, as Cinuaras; e Póvos visinhos do mesmo Rio: Fm se>rviâa a·p~ 
provar huma, e outra causa ; nom'eanad párá a suà execução 8uperin:
tendéúte, qóe com hutn E'ngenheíro Directot· , . e na . .c.on:foríni'dade do 
R.egulamento, e lnstrucç·ões , que .fôrem dadas pot· José ' de Seabra da. 
S1lva, .Ministro., e Secretario de Estado dos Negocias ôo Reino; exe-· 
cu te aquelle Projecto pelá modo; que inais possà . éontribuir aos fins, 
que lhe são àdherentes. E porq'ue h uma simi'lhánte Obrá , ·e o .acôrdd 
d'as Camara's, e dos Póvos mérecetn d Meo· Real Ag;ràdo, e Protecção ;: 
pelo melhoramento da Agricultura, e prospe.ridade, que result~ aos men
cionados Póvos : ·Tenho resolvidó dar as mafs effi·cazes Provfdencias pará 
auxiliar o Commercio dos generos destes. Reinos, que se importarem, e 
êxportarem pela Barra de Espósende, depois de feito o Encananü•n(o; 

Cê 
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~ adquirida a Navegação interior, a fim de compensar com lucro, e van;; 
t.agens aos Póvos a Contribuição, a que se offerecêrão paraaquella Obra 
E Ma:Rdo a todas as Pessoas, ás quaes o conhecimer;ltb, e execução do 
~ito Regulamento, e Instrucções, e o cumpdménto de.ste Alvará hou\'er 
de pertencer, que o cumprão, gua~·dem, fação cumprir, e gaardar in
teira e inviolavelmente: e valerá como Carta feita no Men Real Nome, 
e .como se p~sa~.se JíAela CQancellflrÍa, posto que por eJJa não haja de pas
sar, e o effeito delle deva de durar mais de hum e muitos annos, setn 
emb!}rgo d~s Ord·enações, que o contrario determinão. Dado no Palacio 
de Quéluz em 20 de Fevereiro de 1795. (l) = Com a Assignatura do 
Pd!}cip·~ ~9{Jl Guarda. 

' 

Re.fJÍSt. na Secretan'a de Estado dos Negocias do Râno ·, 
em o Li11. I. 0 d0 Mondego , e outros R-ios , a fol. 3 G 
ver~· 

.R:egulamento ile Fazenda, e Écono·mia, porque SUÁ MAGESTADE 
He Servida Mandar proceder ao Encanamento da Rio Cávado. 

- Art. L .A Contribuição, que as ta·maràs, e seus respectivos Pó
vos, lonvalvelmente acordárão, e cooveneionárfio para o Encanamento do 
Rio Cávado, a qual conciste em hum rt>al em càda arratel de qualquer 
carne 1 e em outro real de cadª hum quartilho de vinho, que se vende
rem por miudo, ainda sendo por Pessoas particulares, será arrematada 
em hmn dos primeiros oito dias de cada. anno, pel'a nt.e as Cami:tras con
tribu entes: pois que dellas se deve esperar o maior zelo na boà Arreca
dação de hum Subsidio' destinado para Q melhoraÍlH'lllo' e prosperidade 
dos seus competentes P6vos: E. nas refer idas Arrematações se obse rveni 
as mesmas seguranças, e formalidades, que se pralicão nas ~endas Reaes, 
remettendo-se no termo de quinze dias ao Stlperintendente da Obra Cer
tidão, de que conste o preço da Arrematação. 

Art. li. Todas as vezes, que alguma das Câmaras contribuentesjul
gar necessari.a, ou util a assisteneia de Ministro em aquella.s ArFema
ta<tões, o faça saber ao Superintendente da Obra , para este se. prestar 
promplamente, e se proceder á Arrematação. 

Art. III. A Camara de Barcellos Qomeará hum De1>ositario ábopado~ 
e verdadeiro da mesma Vil! a,. em poder do qual · se faça Deposito geral 
da Contribujção, por ser a di.ta VjJ.Ja o siti0 medio dos Trabalhos, que 
s.e deveJ;ll · executar, e eo1 que por tanto fica mais faci l a: proíntidão de 
Pagamento aos Operarias. A n0m.eaçã0 da:quelle Depositaria, a qual se 
pra tic;;~.rá com as mesmas seguranças, exigidas nos das Rendas Reaes, 
se renovará em hum dos primeiros oito dias de câda a:nno :. e o Deposi
taria, q,ue acabou, deve apresentar á Camarà M.appà da conta corren
te, assignado pelo Superintendente, para lhe serviL· de resalva, e Qui
tação. 

Art. IV Cada hum dos R,endeiros, depois de admiltido pela sua res-
.. . ~· ·. ,.... ----- --·---------..,----

(1) Vid, ~7 de Abril de l799, 
• I 



pectiva Cnmara, ser~ . ohrig~do a énlregar ao De.positàri0 . .g"eMÍ o . pre~J 
da s1.1a Arrematação to que observ.ará na Villa de Barcello_s em dois P.~-:o 
gamr.ntos, no fim de. cada semeslre .. ; apresentando áCamara do seu Dis .. 
triclo o competen Le Recibo da Entrega .. 

Art. V. Havt'rá hum , Cofre con1 du ·as chaves, das qilaes tenha huma, 
o S~pPrÍnLenuent.e l e outra o Depositado .Geral. E n.o IJilesmo. Cofre se 
guarqe huJh Livro_, r:qbricado, e rillrn,erado .pelo Superintendente, nd 
qual se esct·~ver<i em huma .Jaudà a Pntr.ada das Rendas, corno se de"'! 
termina no Artigo anlece.dente, e. na lauda em frente a sabida do dinhei..1 
ro, como se declara no Artigo seg.uint,e. · : . . . . 

Art. V J: O ~upl'rinLendente ira ao Cofre em hum dos ultimas oito 
dias de cadn I1Jf'Z' par:a 111311Ui1f r.ecolher a. elle o dinheiro' que o Depo~ 
siLaiio tiH' t n•cPbiJo dos R~ndeiros, e. para sahir do mesmo Cofre para; 
a ~n ào do D!" pb i 1 a ::io, a q_uantia, .que o Su perintendenle ,. confeün.do com 
ç Engenheiro Direetbr' julgar necess'aria para os Pagamentos do me4 
seguliJLe. -. ; , . . . . . . .. . , 

Art. VTI. Em os dris primeiro~ dias d~ cada S~ÍI}ana se formará á 
F olhp da ~emana ante.cede?!e , . assign~da pelo ?irector : Enget)heito, e 
]) !ÇJ Supennt<"ndl,llt~. OepoJs d , f,·•rmada, passara o Supenntendent~ hum 
~dhel .~, pelo qual o Deposi lari Geral entre,gue a importan.cia, da Folhai 
ao Escrivão, j)élr~ se .prnce.UÚ ao Pagamentos, como nos Artigos com-: 
Jlfl! entes. se declara: .e o mesmo Su erintendente tenha hum Livro, no 
quál $8 far~ . As ·enlí:itrJenlo, e Rrgisto de todas as F lhas. . 

.Art. VJJL O Supt>rint.end Pnle .. nomeará hum Es.crivão ôe FazPnda ' · 
o qual .far.6. a Escrip(u .ra~ão Jas . Folb.as, e toda a inais, quP.· nli'sle Regu~ 
]amerJlo se clec)ara, ga.nbando até seisc~ritos . réis pnr dia . O mf'smo Es.., 
crivão far~ os PJgam~ntos no sitio, dos 1\ab:.dho , para que qs Oper~rios 
1~ ão padt>ção o incommodo, e perda de fazerem dig ressões ~ e oulras gi.:. 
]ig·ençias, par~ receber~~1 es ~eus jQJJ)áe~.. . , . 1 • . ; • . . 

Art. IX., O S upei·tul~t~dente , de acordo corn o Engenheiro Director; 
lJ O~f:'ará hum Feitor ; nu.t-> vigie a assidqid ade. , disciplina 1 e .trabalha 
<los O.perarios., e ,a exec.u<;-âo da.s Obras na fórrna, que .Ib,eueterminar o 
dito .Engt:rlh Piro Ditt: cl .or .; g;:tnhando &te q!Jatrocehtos e oitenta réis por1 

qia. E este me.srno Ft'itor fÇJrá o Ponto . dos Operaria·~, ,é o r!=l:l1_e_tterá ao 
l~scri.v;1c~ C! OS P.oáli ngos ,, para !'le for.mar , a . Folha, como se ;deciBtra no. 
Artig·o VII.' cou:oervando em Sf;'U poder hu ina Cópja, para .conferir nd 
:PagarneBtq_ os jornaes, exf>ressos na Folh~. Em .hum, e qiltro Pocumen .. 
tp . Stf pnnba si g p,al, ua Paga clo~ compete )l .~es jor!iaes' pr,aticand\)·S8 sem~ 
J),re o Pag·ame.n.lo. ria Quarta ; .e Quinta f,ei1:a de cada semana: e .o Supe~ 
:t:int.endt>nt~; o.u o Er1genheirQ assista ào ine~r.no Pag~m~nto, qu~n.<Jo Q 
julgarem necessario, par·a que nelle se pratique toda a exacção, e regu ... 
1 cni~ade ._ , . . . .. , , .· . . , . . , . . , 
,. Art. X. .Na me~m~ Folha, se. escr.éverã9., n~p .sfi .qs ~al?rios; . e o Pre ... 
ço . d~ maJe ~iaes; l'f•rrameJ1Lls , e .. m~quinas , .segun~o Julgar, necessariai 
9 Engenht' Íro Dirt>.clor; J.P as ta mbem o v~lor dé;ls Adjudicações, e outras' 
quaesquer desp E;zas: ~end9 ~ ud o pago com a JHOIDplidão, e ordem, que 
se ~~clara .nos, Arti gos. anleç:edente$. . , . . . . . ,. . , . 

Art. XJ. O Supt, rintendcnte tenha 1JUm LJV.ro,, para nelle se.. escre- · 
verem .as ~ cljadicaç,õea dos 'ferren,os ,. e das Azenh~s , ou dos Açudes;: 
que se ~levere:m rom,per, e _. den:; olir para ~ ~XP~uq~o .da Obra, pa _ fórma., 
da P lanta, e Projecto do Engenheiro Director , e conforme os Artigos' 
adiante escriptos. . . . : , , . , . ,, . . ,. , 

A:rt. Xll. Para q11alq1uer tbs· referidas _Adjudicações nomeará o Supe-: 
· Cc 2 
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rintendente hum Louvado e o Proprietario .Possui'dor outro ': e segunâo 
0 que entenderem, 0u -avaluarem os mesmos Lou~ad.os, coh1 assistencia 
do Superintendente, se. fará o Pagamento da AdjudicáJção. No caso po..: 
rém de haver discordancia nos Louvados, o Superintendente, de . acôrdo 
com 0 Proprietarío possuidG, escolha hum terceiro, para combinar com o 
voto medio. e mais rácionavel entre os .dois discordantes: e de qualquer 
fórma que se faça, se escneva hiJJ;n Termo ·da A vali ação no Livro, deter
minado em ·o Artigo antecedente, sendo sempre assigoado pelo Superin.: 
tendente, pelo Proprieiario, ou seu Procuradot', e pelos Lou·vados. 

Art. XIIL Os Proprietarios possu·idores dos Terrenos, ou Azenhas, 
tjue se rornperem '· e demolirem, serãG~ primeiro avisados pelo Escrivã'o 
rle Fazenda, ou pelos Escrivães das Camaras contribuentes, aos quaes 
o Superintendente dirija ordem para o dito fim, que .será pot· elles cum
prida, e observada. E não comparecendo, se proceda á A valia((ão oom 
os Louvados da Camara do districto, em que se fizer a Adj udicat(ào: 
sendo dPtwis avisado o Proprietario, ' para receber no Pagamento da pl'i
itleira Sf'lllàna seguinte o preço ·da respectiva A vali ação. 

Art. XIV. Feita a Adjudicação, como se declara nos /ArUgos ante
' cedentes; se poderá logo demolir, e trabalhar no T~rreno, ou A zen há 

a dju.dicada, sem nenhuma outra Operaçao; ou Recurso, que não deverá 
admittir-se em tal ohjecto, destinado para o Bem Pú!;lico. 

Art. XV. Quando pelo novo Encanamento do Rio sobejar o antigo 
Alveo, . se poderá ·este conferir ( em beneficie da Obra púb lica) á Pes
soa; que maior preço der, pondo-se para isso Edital na Vi lia, ou Lugar 
mais visinho: e de similhante Compra núuHiarã o Superintenuente pas
sar Titulo, pará Próva do Dominio adquirido; E-ntrando no Cofre o pre
ço, e fàzendo-se delle Assentamento no Livro; e lauda clàs Entradas, 
coino se d~clani no Artigo V. . 

Art. XVI. Haverá mais hum Livro:; em o qual se faça Assentamen..: 
to das ferran:H~ritas, e máqu·inas necessarias para a Obra. Esta;; serão en
tregues ao Fêitor, o qual para a guardá, e tratamento de llás, escolhe.:. 
rá hum Op~rario, de ,~uem .. confie a sua resp?n~ahilidade: e este fique 
ganhando s1oéoenta reis n:a1s, que os outros frab~lbadores da Obra. 

Art. XVIl. Todos os JOrnaes, e ti'ansportes serão pagos, e estabele.
cidus segundo o jJreço do Paiz, nas suas diversas Estações. E pará evi
tar qnalquer opprF>ss·ão dos Lavradores no tempo das suas Se'CDPoteiras, 
estabeleça o Si1perintendeote até oito juntas de b.ois Jiur conta da Obra: 
as quaes, . a lém ·dá utilidade referida, póclem contribuir muito para a so
lidez dos 'fntbalhos, conduzindo pedras illaiores ein .carros, e máquinas 
adequadas; similhantemente ao que se pratíca rías Obras das Estradas 
de Lisboa pára o Porto. . 

Art. XVIII) Na Estação, em que fôr conveniente augmentar; eacli~ 
aptar mais o Ttabàlho, poderá o SuperinteridPnte, de al~ÔrdCi> co til o Di
tector, . nomear ma:is huin, dois, ou tres Feitores interinos, para assis.: 
tirem ~s di versas Obras; àista:ntemente executadas; tudo debàíxo das 
ri1esmas Regras, declaradas nos Artigos IX. , e XVI. Mas E'Ol tal caso 
sempre a Folha Setnanaria pàra os Pagamentos sérá hi:Jrna só, formada 

'á ·visfa ·dos divr>rsos Pontos. 
Art. XIX. Tanto os Feitores eXtraordinários, co·mo o e:ffectivd, serão 

tlespedidos, logo que.o Superintendente, de acôrdo com o Director, conhe
cer, que e]Jes ·por falta de intelligencia, zelo, ou actividade im·pedem o 
pr0gresso, e boa execuçflo das Obras: fazendo-se de similhante Despe
~ida só lnnn simples Assentamento no Livro, de~larado no Artigo XVL 



E o Superintennente poderá por iguaes ra~~~es, -~ éoílt à mes.h:ra fot·m.a~ 
)idade, despedir o Escrivão de Fazenda, passando logo a no~ear ou.o 
tro . 

.Art. XX. Existem segundo o local dos Trabalhos alguns Ràmos, nos 
quaes se não póde recear, que a ambição dos Empreiteiros .falsifique á 
solidez das Obras. Quarido o Director conhecer são qesla natureza, po~ 
derá , de acôrdo com ó Suriet'intendente , estabeleçer as EmpreHadas; 
eombinando s.e sempre a Economia das Obras .com á prosperidáde dos 
Üjlerarios: pa:ra o que se observem os Artigos seguintes. ·. . 

Art. XXI. O Engenheiro Director formará por escrip(o as Condições; 
e Apontamentos das Empre itad11s' segllndo_. oqH,e lhe parecer mais cohve .. 
n ienle á solidez, faci lidade, e adi·antaniento dos Trabalhos: e co-nferin
do os seus justos preços ~om ó Sup€rintendente, se pode.~-o ' dar ~s Eal
})reitadas , apronlptáodo-se aos Empreiteiros as ferramentas, .6 máqui ... 
nas, que mais possão facilitar os mes.mos Trabalhos. A esi<i-s Empreita-:
das, serão sóm~.eill~ ,~dmi ttidos a_q_ 0ell_es_ ,-que forerrl Ope~·ari-0s do.s :<!(E cios 
competentes ãs Obras; qfle ·se executarem; não se accumulando em hum 
Empreiteiro rriais de hurua Obra: àssim conio sómente_ depois_ de acaba .. 
da esta,_ e approvádá pelo Director, he qu'e se lhe poderá dar _outra. 

Ar~. XXIL -· Toâas' asvêZf•sque, obser~1ld~ o Artig-o antecedente. , ai"' 
gum EmpreHeirb perder na Obra'· o Diredor, de .Ac_&.rs1o eom o Sllpe-; 

' rintendente; ft.iça o cálculo dos 0r)erarids' ~ dias ernrregados na mesmá 
Obra: e pague-se o Trabalho da Empreitada, preenchendo-se os Sàlarios 
pelos preço~ costninados nas Obras de jornal. .. . 

Art. XXIII ... Pàra fórrieeer aos Errip'r.e'iteiros e soc<?,rro n!tcessári.o ; . q· 
Superintendente, de acôrdo com o Director, lhes mandará r-o tregar em 
os Pagamentos de cada s~inana o.prt>ço competente ao Trabalho venpido, 
,para qu~ desse modo póssão -. sustenta_r se, e pagar llos mais Operarias, 
de qôe se servirf:>m . Pertence porém :i intelligenciá, e zelo ~o Direclor,. 
~ d-o Snperinte ndente 1 evitar qualquer aouso; qde p<,>ssa res'ullar da·equi"" 
dade assim determinada. . . . : . . 

Art. XXI V: . Sóme~1te depois de àca badél á Einpreít~da, h a conformi ... 
da de Jo A rtig·o· XXI., se rneilerá em· Fol~a o seil preço tqlnl, para qu~ _des
se modo se ~ons~rve . à regularídade, e b,orn arranjain~ii. to . das F_olbas. E 
com os qua.t ro Artigos antecetlent~s se evita que pos~a acontecer . mono
polia de Empreitadas; distribuindo se ao rriesmo tempo o luá_o, que del
las póde resultar, pélos Of!iciaes, e Qperarios; qiié vivem do seu Tra
balho: devendo-se esperar p~r similhai:ite beneficio' e equidade' que el
]es pratiquem boní sei'vÍ<(O, .~ maís zeld. . .· . .' · · . . . . . . 

Art. XXV. A · prin}eíra 'Obra para~ n1encioha.do Ep~anamento, será. 
cortar a volta, que .o Qávádo faz em Riq- Tine to, ná En1boc?dur~ do Re-. 
galo, abrindo- e hum novo Aiveo ::io Rio nos matos, e terras dà 1\regue
zia d~ Gem~zes; e encán~ndo ome,si:D·o H~gat.o ,, ~ , fim de qqe as ~llé~s: 
águas confh1ão com as do Rio em hum ângulo agudo , quanto p.enmttu· 
o terl'eno. O que não só cpnv~m para a Navegação; mas tamhem ir<t 
j)roduzír o. nw_lhoráinento da Ag-ricultura da ~agôa do ~,Í()-Tincto. . 

Art. XXVI. Na BárÇa do Lago se deve encanar () Rio com a recti-. 
dão , q~e o terreno adrnittír : para o que se cortará a porção ,, .que ó 
Di:reetor julgar con<r~oierúe, no monte, que fórma a volta do Rio, for· 
talecendo-se o lado opp.osto com hum :rp.arachão de estácaría , e terra~ 
guarnecido de arbustos àqu.áticos. E deve haver todo o. cuidado eín eví~ 
tar nesta Obra·,. e nas d<i mesma natureza , a plantacão de arvores de 
gra-n:de cresCimento i no l'ado i'aterno; p'or quanto a in1pressão. ' que il'el!.. 
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las faz o ,vento-, e o volume uas suas raizes, se émpregá. 'sempfe êtrt des;' 
]jg~r o teFen6; e a agua vai nesse cas'o arr'uinando continuamente o Ma
r a chão: não acon:tecen do asslln aos arbustos ' que pela ,sua natural es
truclura, e ·crescimen.ló en.fraque·cem ócho'que das aguas; ec·onlribuem 
para a duração, e solidez do corpo, em que es.tão plant~dos. 

Art. XXVII. Nas terras da Fregtlezia da Gâ,ndra . ~e cortará a por
ção, que o Dire~tor julgar riecessaria pa.r·a a melht~r direcção, e Enca
n~me.nto do Rio nagpelle s,itio ' fortalecendó-Sf' o . l~tdo oppôslo' até ao 
Lugat· de Fão, com hum Marachão, construido pelo modo determinado 
no Artigo antecedente. 'E rio dito lugar de Fào será e<:lificadq . hum Cáis 
de pedra, que evite as inundações da Povoação 3 e sirva de Amar!'adou-
l'O aos Barcos da Pésca. . 
, .Art. XXVIII. De Fão até EspGseride se clPvem for.talecer ambos . os 
)ados do Rio, limitando-se o seu leito·, sempre com a ~im~nsão <jompe
tente, para conter ,as aguas das Çheias, e a.s d?S. Mares; a :fim c]e que 
o velume, ~ pezo das aguas nas Vasant·es .contribua para a duração , e 
boa entrada da Barra: E para e~Jte mpsmo fim b"e formará desde Espósen
de aLé a Barra hum oi:ltro G/Íis de pedra; que sirva ao mesmo tempo para 
o us,o dos Embarques, e da. P ésca. . . . 

Art. XXIX. Na Foz, junto ao Castello, Sf' forrnará hurna Muralha 
forte, destinada para compellir o fi~ da . ~filrl'P.nLe para Oés.'te: por quan-: · 
to; combinando com a experiencia dos Prútícos as sondas conheci~ as, e 
as indagações, que o terreno; ' e o movimE'jnto das aguas apresentão, he 
aquella direcção a mais praticavel; e segura para se melhorar, e man
ter o 'Porto em bom estad0, pa,l'a a NavegM}ão das Embarcações de Com
·l:nercio. · 

Art. XXX A Muralha; determinada no Ártigo antecedente, será 
constr.uida, e dirigida de fórma, que possa servir para nella .se éstabe
lecer hún:la Batet·ia, de fôg_o .parallélo ao lume d'flgua,, a :fim de que sir
va de Fortificação Militar <~Barra~ por ser o pnico M,e t.hodo seguro , c 
approvado para a melhor defeza dos Pó.flos de Mar. 9 Eng t=- nheiro Direc
tor fcirrnar;i . separada.mente a Planta' e 'Pr,oj'ecro da refe rida Muralha, 
apresentando·a .na Secret~ria d.e Estadd dos Negoclqs ilo Reino, pará 
lhe ser approvada; ou declaradas as dimensões; e a fónna da sua cons-
trucção. . . , , . . . 

Art. XXXI. Conyein q!le as arêas; detidas nos Açudes; sejão leva
das gradualmente pelas cbêas; não só para m~lbor se poderem construir; 
e fazer as Eclusas; rnas tarnbem para gue eJJas se não , encaminhem em 
maior volume para a Barra, quando se dP.moliren) os A<~udes . . Por estas 
razões se mande àbrir; todos os annos 110 principio ,do Inverno , . h uma 
rot.ura nos A~udes? com a dimensão; qué deter.1ninar o~ Director : e na 
~nmavera se tape e coneerte a mesma rotura, de qu~ nao r.e8o)ta: damn~ 
as A zen has existentes; por ser o seu uso, e· trabalho liDJ}r(lt~cavel . na Es
tação ,do Inverno. E para0 mesmo fim se removão n~ Outono 9s nw.ntõ~~ 
de area, que existirem, oa se fonnarem no leito do RIO, que deve servir 
ao seu Encanainento. . . 

Art. XXX li . Depois d~ se conhecet·, pelo Encanàmento ,, e~é_cutado 
t]esde o Rio -Tincto até .a Barrà, o ponto, a que chegão as Marés , pa
ra o oso déi Navegação interior será então o tempo- determi·nado, para: 
no dito ponto se construir a pri:neira Eclusa; .edificando-se a segunda no' 
sitio, em que a resta.gnação produzida. pela primeira âc.a bar por effeil~ 
da incliuaçãb natural do terreno, que serve de base ao Rio: e com este' 
r.ueLlwclo prático se farão a·s Eclusas necessarias, para ~e effeitt~ar a Nà.~ 

/ 
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veg-aç"ão até aó Vio do Bico ' aonde cenfhiem os Rios Cávaào, e Ho:· 
mem. 

Art. XXXIII. As Eclusàs serão construídas cOitl huma Muralha for• 
1e, para durar~ e resistir ao impalso das aguas: e o Djrector ooserve 
muito as vantagens do terreno, para a construcção daquellas Obras; pois 
'convPm muito verifica lias nos si tios, ~m que o Rio efferecer em menos 
largnra mais encontros sólidos. ' ' ' ,. ' 

Art. XXXIV. Eni h•titna das es!remidâdes de cada Eclusa se formft,· . 
rão as por las, r>ara a J)assagem dos Barcos; e ria extremidade oppostá 
se devem edificar Azenhas pelo melhodo, q,ue melhor combi•nar com a 
Navegação. PeJo que, o Director formará primeiro a Planta da Eel~:~sá, 
que será apresentada na Secr~taria cle Estado dos Negocios do Rei·no, 
para se pôr em execução só depois de approvada por Sua Magestade. 

Art. XXXV. Construída qualquer das Eclusas, e conhecida a fót·ma, 
das Azenhas, qtie se lhe podem annexat·, o Superintendente inàndará 
pôr Editaes na Villa, e. Lugares mais visinhos, para se aiforar o espaço 
destinado para as Azenhas; com· a condição de que o Empbyt.euta edifi_, 
cará às Azenhas, segundo a Planta formada pelo Oirector. E á propor
ção, que se fôrem construi rido as Eclusas: se rã~ demolidos os Açudes; 
a fim de que as Azenhas de novo construídas possão supprir a ,factura 
das farinhâs; e par~ que sómehte se snsperu.la o uso das Azenhas acluaes, 
qu<lndo a sua den1olição fôr riecessaria para a construcção de ca~a huma 
das Eclusas . 

Art. XXXVI. Os Fóros, que r~sultare~ das novas Azenhas, serãq 
applicados para o entretenimento d-as Eclusas, e das Obras do Encana-. 
1nento, segundo as I nstruccões, que pará este fim se hão de estabelecer 
reJo Secretario de Est'ac.Jo, 'Jogo que o adiantamento da Obra o ~xigir. 
Querendo porém o PropriPtario de alg·um a Azenha de~olida, que em lu..., 
gar do valor da AdjudicaçãG se lhe aj)rompte outra, o Superintendente 
lha mande construir, e lhe passe Titulo della ná Ecl,usa nÚlis Pi·oxima :. 
compensando-se assim a perdá á satisf~lção do Proprietario, e sem damno 
âa Obra Pública. . 

Ar L XXX VII. O Oirector, e d Superintendente procederão, debai
xo das mesmas Regras escriptás neste H.egulan1ento, ao conce.rto da .Pon~ 
te de Prado, posto que para este fim exista já A pplicação, e Providen
cia: por quanto a ContribuiÇão, destinada para este objecto, he a ínes
mâ, que agora continua, e se estabelece para o Encanamento do Cáva
do; e deve por isso entrat· a Obra da Ponte na Massa Geral das Obras 
do mesino Encan.amento. , 
· Art. XXXVIli. Pelas fuesmas razC>es passará para esta Corninissão o, 
govemo , e a applicação do Subsidio, estabelecido em Fão J)ara as Esta-: 
cadas; por quaulo aquella Obra he supprida , pela do Encanamento, d~0 
clarada no Artigo XXVII: , ~ a: nova Contribuição po~· sua na .tureza he 
sómente huma continuacão daquélle Subsidio : e por 1sso o Superínten
denle fará recolher ab Cofre o dinheiro, que delle existir; formando hum 
Balanço; e Conta corrente deste Ramo. E ein .t_odas· as Obras aónuncia
das se observe buma consúuccão sólida, mas sunpies, e tusca; por ser 
à que mais cGnvérri para a diH~ção; e econo.mia: . , . , ' , 
· Art. X~XJX. O Superi'htenôente !emetlerá á Secretaria de Es~adot 
dos 'Negocws ao Reino no fim de cada Semeslre hum Mapp:a economJCO ;, . 
do qual conste a despézá feita nesses seis inezes, e o dinheit:o existentE~, 
f>m Cofre, classificando as Despezas, segundo a ordem das Folhas: . e nô 
Mappa do primeiro Set'nest:Fe de cada àimo se dechl.re o preço das A' i.; ~"' 
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:rematacõ~s prescriptas no Artig-o I. Tenha mais hum Livro, no qual em· 
Escripl~uação clara? e arranjada se registem os ditos Mappas, e as Con
tas, ou Representações, que á mesma Secretaria de Estado dirigir a bem 
da sua Cqmmissão, assim como. as competentes Resoluções. 

Art .. XL. Gomo póde acontecer? que, apezar do zelo das Camaras, 
e dos Póvos contribue~tes, se inl~odu~ão. a~guns abus~s, e insenções na 
cobrança, ou est~belecllnento da ContnbUJçao, b Sopermtendente, quar;:~
do lhe parecer necessario, irá assistir ás AHernataçti'es, representando 
depois á Seeretaria de Estado a razão, por que assim o praticou· 
. Art. XLI. O Superintendente deve zelar a exacta execução deste 

Regulamento; e será registado em todas as Camaras das Terras contri
buentes, que são: Brag-a e ~eu Termo; o Conselho da Póvoa Qe Lanho
so ~ o de Santa Mar tha d·e llouro; o de A mares; o de Terra de Bouro; 
·o de Pico .de Regalados; os de Portella ae Peoella, tle Villa-Chã, e ·de I 
Larim; a Villa do Prado; os Coutos de Tibã.es? lVJ.anhete, Moure, Pe.! 
dralva, F1·eiriz, Fa!'elães, e A pu lia: as Vi l las de Barcellos, e de Espo
sende, e seus Termos; e todos os Termos, Coutds, e Destr'ictos perten
centes, e annexos ás Villas l e ConsPihos referidus, que decorrem pelas 
margenS' do Rio Cávado, na conformidade do .seu louvavel A cordão, e 
Representação, a que já Sua Magestad(3 defe1·io com a Providencia, e 
Resolução interina de vinte e tres de Dezembro proximo passado. 

Art. XLII. Os Ministros e Justiças de todEJs os mencionados Distric
tos devem cooperar para a mesma execução, e fini deste Hegulamento, 
de acôrdo. com o Superintenden te; e executar proptameo1e as Ordens, 
que por el les lhe forem dirigidas a bem . d9~ objectos da suá Comrnissão. 
E os Mappas determinados no Artigo XXXIX. ~ conferidos com os Livros, 
e Regras, que neste mesmo Regu lamento se determinão, formarão o Sys
terna de Exame; e que a Hesponsabilidade do Superintendente está su
geita, quando por fim das Obras1 ou por circums_lancias occ\,]rr~ptes, man
dar Sua l\?ages1 ade proced~r. a similhante A verígu~çào, ~ Contr corrente .. 

Art. XLIII. No princ1p10 de cada hum dus cwco Livros, de que no 
presente Regulamento se determina o uso, confurme o destir~o declara
do em os respectivos Artigos, se deverá registar o mesmo Regulamento, 
·para que as Pesso'as empregadas nesla Commissão, e as mais, a quem 
interessa o progresso das Obras, conbeção clàramenle tod as as Regras de 
Responsabilidade, estabeleci.~as para a exeeução, e governo Economico 
de hum a Obra, que se fez d1gna do Real Agrado, e frotecçào de Sua· 
IYiagestade; por claramente envolver em si a honra, gloria, e prosperi-
dade das Camaras, e Póvos contribuentes. . . 

JlaJacio de Quéluz em 20 de Fevereiro de 1795. =José de Sea" 
bra da f:>iiva. . 

Impresso na O.fficina de Antpnio Rodrigues Galhardo. 

*-*<.0'>*--* 

Auende.ndo ~o be.rri, que .peio decurso de qml.renta a~nos Me s~rvio 
João Bapllsta f•erre1ra em diversos LugarP.s, que exercitou, e ultima
mente no de Escrivão da Thesouraria Geral dos Juros Reaes, aonde·nos 
seus impedimentos servio por duas vezes, e por alguns annos, seu filho 
Tbeotonio Manoel Ferreira, o qual tambem na mesma serventia deu pro
vas do seu prestimo 1 e atlende.ndo ao mesmo tempoa:o desamparo, em que 
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por mo,.re d'a dito Jo~o Bavtistà. Ferreira . fi~~u iúunâ-.:.iiumero~a ramüia~~ 
Hei pot· bem, e sem exemplo, prover o referido ~ugar .de Escrivão di 
Thesorir.ar-ia Geral d0s Jmros ao dito Tlieotonio Mano'el Ferreira por tem~ 
po de tres annos ~ e o mais que decorrer; em quanto Eu não lVlauâar d 
contrario, vencendo o Ordenado, próes, e precàlços , , que perten?erem 
ao mesmo Lugar: Com declaração jJo!·éin .que ficará obrigadq asat1sfazer 
a-?.nuali~ent~, pelo rei1diJn.ento do dito' , Lrig.a( a peqs,ão . d~.du~ento~ ·mi~ 

.1\els a seus Irmãos; e· Irmãs; ,repartidamente, e com superv1ve,nc1a de 
huns pa.fa outros. E Querendo dar para o futuro providencias necessarias, 
e orp.brtunas : Seu Ser'vida de~erininâr, que ássim os Lugares de The-

. som·eiros Gerae~ dos Ordena•dos' J.tlt'OS ' e Tença~; como Ç)~ dos seus Es"'; 
- crivães, sejão de gccessq para os Officiaes dp .Erario Régio ein prémi~ ' 

dos seus merebtnentos : E ainda no Céiso de serem necessarias Serventias 
pc!~. impedimentos_; .b Pres1,dente .dei . ~ea·l Enirio as p~oyerá em Escriptu
rar~os do Rea·I Eràrio; e hav~ndo vacancia, Me proporá tre~ do.s ,mes
mos Escriptiuarios, ein qil~ achár pr.estimo,; e cápaciQ.ade ., para Eu no-: 
in em, o g ile deverá servi i-. O Marqt;~ei Mordomo Mór Presi_dente do Me ri. 
'R.eal Erario o tenhà. assim entendido, e o fàÇa executar sem embargo d~ 
f1u~,esq,uer . Lei~, Regimen t,os ,_. ~u Disposiç1es e.~, con_trari~. ~alacio _ d~J 
Queluz em 2 de Marco de 1795. _:_ Com a Rubnca do PnnCipe Nosso 
Sebhbt; · 

Nos Manusáilos de M; Antonio dii Fonêeca~ 

~ ~ ' 

E· u A RAÍNHÁ. Faç_o saber aós qúe' este Ál.vará vi,re~, que Terid~ 
Eu attendidG> ao importantíssimo objecto da saudi:) de Meus Fieis Vással .. 
los, ~em cof.lseqüenciaTendo. n~ariüado· .pelo Àlv:uá de sete de .JaneirO: 
de m1l setecentos noventa e .quatro public~r a:. Phármq.c0peia Geral, p~-. 
r a que nos l\1eus Reinos, e Doinini'os fos.~e imiforn1e à preparação, e com,; 
J1?si'ç~o dos ,Medicarn~ntos ~ . e d ,es~e r1_1ódo. se p~eve_nisseí'!l '~e ~vita,ssem oS, 
c.lescmdos, enganos,· e faltás da necess·aria cautela etn tao mteressante 
aJ~tfgo: havendo j~' decorri de{ .longo tempo' ' q-ue não se l;egmlárão .. os pre-; 
ços d_os Medicft.~lle!l _tos ;, . b~ ciuaes de ân.tigo co.stúm~ . erão . reguliídos de 
tres ~m ~res . a h nos; e hávendo na Ph.àrm·acopeia Gedl1 hqm'a regra fixa~ 
e por Mim àúthoHzacla, a fim~ d'e poderem s~r regulados com seg,ura;nça :. 
Para obviar os.. P,f~j.u~zos_ ;)~ a:~:l~~o~· ; güé cl~ fa lta' ,d? Rég,imento .de. pre
Ços dos reinedws res.ul ta a M1 nha Real ..F-azenda e a de Meus V qssallos ;. 
Houy~e por bem elo Meu Real s ·erviço, por A vis~ da Secrétari'a·. de, Esta-, 
do dos Negocias do ,. Reinó , . em da.t.a de dous de_J unho do sobredito an-: 
ilo, e.óca'rregat áo Doutor Francisco Ta~a'res· , Prim,~iró' l\'f€d Íco . ~a Mi~ 
nna Real' Camara; c{ue 6onferÍtido' com· ttes Boti'carió's dos mais if)telli
gent,es, á proprioi; q·u·a·es ~Ire no~11easse, pro.ced~sse .Ji tax~t· o pr.eç.o das 
Drogas, e Medicainentos, para regra dos Bot1_car10s. E sf' ndo-l\lfe presen
te o d"ito. R.eghiien to dps .preÇbs J)'or . ellé ordenado, .e achand'o que he se-. 
gundo Minh~s' Reaes l.Qtenções; é Detérminações :· Soú· servida Mandar 
a este r_espei'tq 6 s~guíllte :t. . . . . . . , , 

Przmeiro: Que (odos ós' Boticados de Meus Rein.os s~jãb' obrigados~ 
a vender .s~us _,M~di'cament~s pelas taxas ,no Regimento · ~etenbinadas· ,
sem abatimento da terça parte' ' ou de ametacle da s'onniúi das receitas ., 
~ue o costume tent in'twduzido por c ir cu msfá'riciàs i q:ue pi;esáúteméiif~ 

Der · 
\ 
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não occorrem • . E por quanto desta quasi necessidade de fazer similhan: 
tes abatimentos p0dem facilmente originar-se abusos de substituições do:.. 
losas, . e damnosas á _ saude de Me us Vassal los, e commetter-se faltas es~ 
senciaes nas composições dos remedios, Hei por abolido este costume; 

- e Mando aos J~lgador_es, e Justiç.as de Meus Reines, que nos casos de 
sua competEfcia, _assim mesmo julguem, e fação executar da Publicação 
deste Alvara em diante, conforme o tempo, e era declarada do Regimen
to, condemnando os Boticarios, que taes abatimentos fizerem, no dobro 
da importancia dos ditos abatimentos, ametade para o Accusador, e a 
outra amet~de para o Hospital mais visinho , em razão da má fé, que 
destes aba~Jmen tos de som ma se deve presumir, sendd ; como são, os 
preços racwnavelmente taxados. . . 

. . Segundo: Que em atte_nção á variedade dos preços das Drogas Me
diC~naes, s~gundo a alte,rnativa dos tempos, e do Commercio, o Meu Pri
meiro Medtco proceda a reforma em cada hum dos annos do dito Regi
mento; alterando os preços, nesta conformidade, e da mesma maneira 
que lhe foi determinado, em quanto Eu não Fôr servida Mandar o con
trario; não publicando porém a refórma, sem previa Licença Minha. 

Terceiro: Que cada hom dos Boticarios tenha hum Exemplar do di
to Regitilfmto dos preços dos Medicamentos para seu governo, assigna
do pelo Meu Primeiro Medico, e pelo Boticario da Minha ReaL Casa' 
da mesma fórma ; e com as mesmas declaraÇõe~ ; que pelo dito Alvará 
Mandei, e se tem praticado na Pharmacopeia Geral, para que tenha o 
devid,o vigor: =:: Que no Frontispício delle se declare a era, a que per
tence, pam regular as som mas da.s receitas do tempo, que lhe for cor
respondente: = E que nas visitas das Boticas se inquira quanto sobre 
este particular se julgar necessario, e das fallas se tome conhecimento 
para se impôrem aos Delinquentes as penas, que em outro lugar Fui ser
vida Determinar. 

Quar·to: Que as Advertencias relativas áo inodo de algumas sommas 
d~ Medicamentos, que rio mesmo Regimento não vãodeclaradas, seob
servem como nellas se contém, e que este Alvará, e d ' ta:s Advertencias 
se reimprir.não nos Exemplares dos Regimentos, que Mando reformar em 
cada hum armo: _ 

(Juznto: Mando que do mesmo modo, que pá:rà o Regimento do Rei...: 
110 fica determinado, se pratique n.a factura uo Regimento dos Boticarios 
do Ultramar; Ordenando o Meu Primeiro Medico com o Botica rio da; 
Minha Real Casa a taxa dos Medicamentos sobre o mesmo Plé\nO do Re:. 
gimento do Reino: alterando ,nelle os preços, segundo as diffe,renças; 
que podem soffrer as Drogas proprias do PaJz; ou de fóra conduzidas; 
nos Pórtos do Mar, ou no interior do Continente; e este Regimento se 
1·eformará de tres e'm tres annbs, e será assignado pelo Mel;! Primeiro 
Medico, e pelo Boticario da Minlià Real Cása, sem outra declaração; 
e em tudo o mais se procederá aomo dito he a reSp~ito dos .Botrcarios 
do' Reioo. . _ 

Sexto : Serão os Bóticarios obrigados a mostrar no Regimento a taxa 
dos Medicamen tos, que venderem, a todas as pessoas, '}Ue o quizerem 
vê'r; e assi rn lho réq u~rerem, . . . ., . . , 

Pela que: Mando á Meza do Desembargo' dO' .Paço; Tnbunaes, e 
J usticas de Meus Reinos, e Dominios, que assi-m o fação cumprir, guar
clar e executar. E valerá corno Carta passada pela Chancellaria , posto 
que' por ella não passe' e que o seu em~ito haja de durar Jwn_l' e mais 
annos, sem emba·rgo das Ordenações, que o conhrarro cl.eterm1não .. Da4 

-r 
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do no Palaeio de Quéli:iz em 3 d1e MarÇo cle !795, ~ Com a Assigna~ 
tura do Pri,ricipe com Guarda. 

Regút. na Secr~tarl~ de Estad~ dos Negocies do· Ráno 
no Liv 8·. 0 d'as Cartas, Alvar.ás, e Pq..tentes ' · a fol . 
.l8o· vers. , e. z;mjn:às'o: na Ojji'âna de 41Úen:ÜJ Rodr·i
'gud GaUhardo~ 

·E~ Á RA_INHÀ : Fa~? saber a0"S q·hé este A:lvari vire~· : Qa~ ·tend·~ 
consJderá<(ão a qt.ie a p1g:nidarle. de· Dpm Prior rla. Real Collegiada d'e 
Nossfl Senhora da Oli•veira, d-a Vi lia de Guima-rães, he deS'de 0 · princi,... 
pio d~ M'9i1~u·chi a ( em qn1e a_ Jgrej•11 ser_vie cl~ _Capella Re-a·l. ao Prhneiro 
Rei o Senhor Ret Dcici1, ,Affonsb Hemiques ) .huma das primeira-s' <;lo Rei-: 
no, para a qual. sempre as SenHores . Reí-s i:wmeárão _cuidados·ameo:te· os 
Ecclesiasticos mais distirtctos , , em qualidadél ·virtudes, e rderecimen-. 
tos; . e. tonsidetanclo oqtro sitn .à: sin-gul·ar, e justa Oeyeção '· .que todos os 
Senhores Reis- destes, Reinos tive·r,ão i- Col-legiada 2' e'l'evarido-a, e aug
menfanclo-á com mt)Hi-plicacl'as regal-í:as, e.Neep~ões, e privilegias: Hei 
por beni, nesta Felicíssima occasi_ào, .ein q~e Deos ab,én~o~u estes Reinos 
com o Nascimen~o do Priqcipe da Beira~ Mt>u sobre todos Muito Áf?lado, e 
}>rezado Neto; que 0s Dons Priores da Real ÇollegiadP. de Nossa Senho
ra da Ol!veira ·' da Vi lla de Gili-m·arã·es, te~lião daqui . ern diante Car·tas 
de Con.selho, e q'ue . se lhes jJassern. logo qiú~ por Mirn, ou pelos Senho-
i'es Reís Meús Successores, fôrem JlOo:ieaclo~. . . . 

E es't~ 'se éumpFir~ como ríelle se ~ontérri ; e .. vale~á ;CÇHri:O Carta. 
fúta no M·eu Real Nome' e 'córho', se p~sSé!1SSé pel~a Cbancellar·ia' posto 
que por ellà n'â:o h\lj'á ele passar, ~ o e{}eito delll·e de~'a' dá>J"át! mais cle ht~..~ 'm, 
ê múitos ~nnos, sem e1:i1Hfl.rg0 da~ Ordeó•á·çõe':l, qu-e 0 eontr"ario ~ e t erm!
n·ão. Dado n0 Palacio de Qtllél'üz ern 4 de Abri-l de J1795. = €om' a As
signa't_úra do Prfnci pé éom c :utiird'a.- · . 

~ I ' L 

llegist. , na: Seúet~·i:ia d.t Estado dos . Nerj~~'ifJS do Rúno 
no LúJ. 8. • das Carias , · !flvaráls ,. e; Pa'f1entes a foZ~ 

, ~85. e impr. na IrnpTessâo de Antom0 Redrig-?:ies 
Galhardo ~ 

Eu Á RAÚ~HA. F~ç~ s~her. ~os que est~ A,lvará ~it·em: que ha~eí}.:; 
tlo pelo Alvará de dezesete de De.zembro de , m!l _setecentos oitenta e 
n·ove abolido, ou suspen,d'itlo, à i'lb~os~.r;ãô d.o Maneio_, qú~ -0pprimi·a ~
parte dos Meus Vassàllbs ' · que tr~üi'al~~D p~r J?~na·J~ ,- eomo sã•e ~s que se 
en~.r~egão; oh !'i~ ç'ultu·ra das Terr·~s, .ou· rl·os Offici0s me't'btasi'é ~s, ü'u no· 
Sel'VH(O domestic(l cle crea'l!}Ó"s assa]a~reáoes í acbrdlân{]'o êslta aeGJ)'cfío, óti: 
suspenção por tempo de seis a~·· r-J'os: Hei pQ.r btÚn' ni-s't.a o<fcslão do t:?eli·i · 
Nascinre'ilto dó iJ.bri'fiJ·ipJi cla BHra, Meu :ólui to A ma do, é i~>1•ezado Nero, 
éorii que Deósa liençoou estes Rein~.s ;· prorogar a di tâ abolição por ou'- · 
tro sexenni0, 'que hade · J!>rinc~'l~i :ar c}t!·a·n-do 0'. sobt1edi1iíe> 1h~dar.: · 

Dd 2· 
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E este se cumprirá tão inteiramente como nelle se contém sem· 
dúvida, ou embargo algum. . .. . 

Pelo que : Mando á Mezn. do Desembargo do Paço; Presidente 
do Meu Real Erario; Re·gedor da Casa da Supplicação; Junta dos Tres 
·Es tados; Çonselhos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; Senado da 
Camar~; Real Junta do Co_nnnerci9, Agricultura, Fabricas, e Navegação 
destes Rt>inos ·, ·e seus Domínios; Governador da Rela~~~, e Casa do Por
to, óll quem seu lugar servir; Magistrados , e mais Pessoas , a quem 
pertencer o conhecimento, e execução deste Alvará, que o cumprão, e 
guardem, e fação cumprir, e _guardar .. como _nelle se contém, se~ dóvi_da, 
ou embargo algum , qualquer que ~lle sf'ja. E ao Doutor Jose Alberto 
Leitão, do Meu Conselho, Desembargador 9o Paço , e Chancellér Mór 

· destes .Reinos, Ordeno que o faça publicar na Cpancellaria, e registar Iios 
livros qella a que tocar , rernettendo os exemplares delle impressos de
.baixo do Meu Sello e ~eu sigoal a todos os lugares; e estações a que se 
coslqmão rernetter similhagtes Alvarás; e guardando1e o O~iginal . deste 
no Meu Real A rchivo da Tor·re do Tombo. Dado n.o •Palacio de Quélui 
em 4 de Abril d'e 179b~ = Con1 a Assignatura do Principe com Guarda. 

Regist, na Secretar·in de Estado dos Negoáo~ , do R~ino 
np L1·v. 8. o das Cartos, Alvarás, e Patentes, a fol. 
18 3 , e impresso na Olficina d'e Antonio Rodrigues Ga
lhardo. 

sou servida perdoar ~os Officiae,s ' Inferiores-,. Soldados'. e Tainbores 
dos differentes Regimentos do Meu .Exercito, o crime . da prnl).eira deser~ 
ção, não conciorrendo nella circumstancia mais aggravant~, limitando o 
prazo de dois mezes para se apresentaren:a nos seus respectivos Córpos os 

· que e.stiverem dentro neste,s Reinos, e de quatro para os que se acha,
rem fórá dell es; contados da data deste. O Conselho de Guena o tenha 
assim Pntendido , e O faça executar, ~andando p~bÜcar, e afllxar O j)re
sente Decreto em todas as Pt·ovinciás destes Reinps :J e Hpas adjacentes. 
Palacio de Quéluz a 4 de Abril de 1795. = Com a Rubríca do Prin..: 
c i pe Nosso Senhôr. 

Impr; na Q!ficina de ArÚonio Il'odrzgues Galhardó. 

suA M AGESTA DE; quer.~ndo occorrer a que por occasião da nomea
ção de Ministros dessa Relaçãó, e de outros quaesquer , para serem 
Juizes Privatjvos 1. ou r>'~r.a diffe_rent~s Comm,issÇ)es; exp~dida por. Car
tas Régias' · dirigidas a Vossa l\Aercê ; . póde .have1· dúvida sob re a for
malidade, com qu.e deverãb sef cumpridas: He Set·vida. mapdar decla
rar, qué as ditas Cartas Régias, depois deserem por Vossa. Mercê cum 
pridas , e regist.adas aonde perteflcer, se remetterão no ~eu O~iginal ao 
lVlinistro, ou Ministros , néllas mencionados, par.a se autuarem , e pro-~ 

•, 
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seguir nos téi-màs .ordenados. Deo§l guarde a. Vossa Merc~. Palacio de 
Q uéluz em 17 de Abr il de 1795. = José de Seabra da Silva. =.Senhor 
Manoel F.rancisco da Si lva Veiga Màgró de Moura, Chancellér que go~ 
verna a Relac.ão do Porto. - , 

. . 

No lív. lO da Esfera afol. 1i9 •. vàs. , .segund9 se (ma 
contra nos Mcmuscrz'tus de J. de Mello Freir~. 

EU Á RAINHA. Faço saber aos que este Alv.ará virem: Que tend~ 
entendido que os frequentes disturbio,s, que ha mui1os annos tem havido 
no Gove1:no, e .Administração .dél Justica da Vi ll a da Alliandra, proce..-. 
dem das Justiças Ordinarias i representadas altNnadainerJte por Pessoas 
naturaes da mesma Villá., e seu . Districto .; Pntre as quaes he .usual a 
~m~1la<;ão. , e .. falt~ ~de co.riformida.de , faz~nda Capital . dos s~us. pessoaes 
Interesses, e pa1x.oes,. sem lhes Jmpo1·tár o b~m, e socego pub.liCo: ,Para 
provêv' e 0CCOI'rer. raditalruehte a tá:ntos dam.nos: Sou servida creár pa~ 
ra a dita Villa hum Li.1gar de :Juiz de Fórà ;. Trieprial , Let:rado, aboli-. 
das as Justiças Ordinari;<ts: Assíg·nar-lhe para Districto a ViHa, e Ter~. 
mo de Alvercá, e. o resto da Fregueziá de São .João dos. Montes, que 
até agora pertence ao Termo de Lisboá, perten~endo já de antes .a ou:. 
Ua pa~.te ao Termo .êlà Alhándra . . E jibr quantO. âa Vi lia: da AJba:ndra he 
Donatária a Mitrâ Patriarcal e da Vjfla de Alverca he Oooa1áda a P.w..,· 
vedaria das Capellas dq f'enbor Rt>i Dom A ffoóso Quarto, que convém 
em belíleficio da bo~. drdem ,, r do .cumpri rnen.to da J p~t.i't;a ,desta cre.~ção ;. 
e ampfía~ão de Territorin : .Heí t)oi· be[fi que o Provimento Çle Juizes ~é. 
F<;)ra se fiça alternad!imenle de trPs em Ires annos; Propondo-Me o Do-. 
natario, a qu·em pertencer, .t;res Bachareis habilii~d.os) e bene.meritos, 
para entre os Pr,opóstos escolher o que me parecer inais proprio. Esta PrQ-: 
p~1sta . será , !leste prim f'~ro Trien.nio, do Cardeal Patria rcha, assim em 
co·ttsideréÚ(ão d·a sua· emLnen,te Dignidade ,,.toÓ10 pBr ser Pl:le o Donâtario 
da Villa da 4-·lbandra. Findo o r!'rimeiro .Triennio, fa~á a Proposta o Pro
ved9 ~.: das C.a'pellas; e depois se .ficará g.ua.rdando a alternativa nesta con
forrrii,dade. o Juiz de Fóra s'f âen· rllinani ' da Alhalldra' e Alv~rca' ,e, 

. tleverá residir ein qual<luer das duas Villas, ou g·overoar-se a resJqenct.a 
pela alle_tnat.iva, conforíne pol' éxperiencia' se J'ulg:'ar mai's ulil á <J'usiiça; 
e bem dos Póvos . 

. Pelo q'ue .: Mando á Mei~ uo D<?sembarg·o do Paço·: .Presiden,te ~o 
lVIeu ~eal Era ri~; H~gedot; da. Casa da Su'pplicação .; Q0nselfío da Minha 
He:il Fáz~nda; . Mezá daConscieocia, eDrdens~ Real' J ttmtà rduQom:ó.1er-' 
c i o, A gricul tu ta , Fabricas 1 e Nt.tvega ctão d'es te·s Reinos , .é seús Domi
nios; e a tod.as as Pessoas; a· q t. f'Úl pertenéér .o conhecirnenfu, é execu
çã~ de~t~ ;\I vará, 9_ue e cumpr.ão ',e. s-u~rde_m ~_. e· r.ação cuníprir, e .guar
d.ar COJll'O nelle se conté;tn ;·.sem. davrda ?' .. OU. ~r.ôba.rge _ aJgu:m , qua]quet 
que elle seja . . E ào Doutor Jusé Alberto Leitão, do Meu Conselho, De· 
sembargador do Paco·, e Chanoellér Mór destes Reinos; Ordeno; que C1 

faça publicar áa CháóceHaria , . regí&tarrd:o-se' em to.dos os lugares, ondé 
se costumão regis1,ar similhantes ~Jvarás, ; e guardando-:se,o,Or:iginal eles-= 
te no Meu Real Archivo d'a 'forre db Tombo. Dàdo JJ'ó PaJa·cio de Q.tJe= 
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luz em 21 de Abl'il de 1795. =Com a Assignafura do Príncipe com 
Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Rezn'o, 
no Liv. 8. • das Cartas , Alvarás, e Patentes, a fol. 
J 8 8. , e impresso na Officina de Antonio Rodrigues 
Galhardo. 

Sendo-Me prese'nte a indispe'nsa v·ei necessidad·e que ha de se crear, e 
e estabelecer hum Conselho de Almil·antado, pelo qual se deva reger pa
ra- o futuro tudo quanto possa dizer respeito á boa administração da Ma
l'inha em todos os ramos da sua dependencia, Occorreudo Eu á urgen
cü das circurnstaricias : Sou sf'rvida €l'ear, e estabelecer provisioaalmen-

. te o mesmo Conselho, que' será composto rle hum Presídente; _e dequa
Jro Conselheiros, além das mais pessoas, que irão descriptas no Regimen
to da sua Institui·çã.o. E por quanto se faz igualmente necessario, que o 
mesrho AÍminmta•do se cong·r'egué com a maior brevidade possível para 
os dHferentes objectos do seu' expediente: Sou butrmsiin servida ®rdenar, 
que as suas sessões hajão de ter effeito no primeiro de Junho proximo 
futuro, que será o dia prefixo para a abertura do mesmo Tribunal: O 
Meu Ministro, e Secretario de Estado, Encarregado da Repartição dos 
Negocias da Marinha o tenha as~im entt>ndido, e b fa-ça executar em tu-· 
do o que lhe compete. Palacio de Quéluz a 25 de Abril de 1795. =Com 
a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 

Impr. na Ofjicina de Antonio Rodrigues GaPhardo. 

41<--*<0>ll:--~ 

I 

Lista dos dias de G1·ande Galla, em que a Rainha ]_l,Ji'nlia Senlio· 
ra Ordena que unicamente se haja de usar do Uniforme 

Grande a saber : 

Primeira oitava do Natal. 
Dia de Reis. 
Primeira Oitava da Pascoa. 
Dia da Conceição. 
Dia da Oitav-a do Corpo _Deos. ' 
Dia do N ascirnento da Rainha Minha Serihorá. 
Dia do Nome da mesma Senhora. 
D~a dos Annos do Príncipe meu Senhor. 
D1a dos Annnos da Serennissimá Princeza .b. Carlota., Minha Se~ 

nhora. tl 

Dia dos Annos do Seren.issimo Príncipe da Bejra, Meu Senhor. 
Dia dos Annos da Serenissirna Princeza Dona Maria Benedicla, Mi

nha ·Senhora. 
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Em todos ()s mais día.s de Galla' qué se achã'o indicados no CalenJ 
rlario Ecclesiastico, que não forem os que acima se referem, se deved 
usar .do Unifonné Pequeno• Pàlaéio de Quéluz em 6 de Junho de Í795~ 

Impresso volante~ 

S encio-.Me presente a necessidade indispensavei, que :ha de se testabe~ 
lecer na Cidade de Lagos o Trem, que sempre hella existio; e que ha 
annos se achava supeoso, e sem alguma direcção: Sou servida restabele-: 
cello effectivarnente dehaix.o. do Plano, que com este baixa assignado p'or 
~uiz .Pinto de Sousa~ . Meu Ministro, e Secretario de Estàdo dos Nego~ 
cios Estrangeiros~· e da Guerra; para que haj::i. de ter -o seci devido effei- · ( 
to: A Junta dos Tres Estâdos o tenha assim entendido, e faça expedir_ 
para o dito fim os dr.spachos necessarios. Palacio de Quéluz a quinze de 
Junho de 1795. = Com a Rúbríca do Princjpe Nosso Senhor. 

Plano .par.a o~stabelecimerito do trem de La_qos·; que SUA MÁGESTJ.J 
DE Manda ObServar no Rez'no_ do Alqarve, por Decreto de 15 de 

Junho de 1795. 

J I. H a verá por .Dit·ector; ou lQspector hum omci.al; qu~ tenha pe~ 
lo l'nenós a patente de Capitão, e debaixo das suas Ordens hum 1.", o_ll 
2. 0 Tenente, e hum Sargento; que ieabão servido na Artilheria, e sej'ão . 
instruidos na prática. e Lheorica desta Sciencía. ' •I 

, II. Continuará a haver ·iJ·s Mestre~ do 'fi:éin de Setrálh'eria, e Car-
pin'teria. . . - · 1 . • • 

lJI. o .Oiréctor será obrigado il ir todos os annos dú.as v_ezes visitar_ 
as Praças, e pequenos F~rtes, cujà Artilhería ficar annexa ao Trem pa
rá a sua _promptidão ;:- e conse'rvação. Destas dtias' revistas, que dever.ã~ 
S,er_ feitas em meia Primav_era' e' em méio OuLouo' Sér<Í seú~pre huma 
feita por ell'e em pesso'a ,· é outra po·r algum dos seus . Subaltern'os_, em:, 
caso de impedimen'to; Para este fim sé lhe 4arão éavalga·dUI;as', pagand~ 
a Renl Fazenda torlás _as que ~lle, e os seris Súbalternos empregarem.; 
quan'(lo sibireru em seiVi<;o fór.a da .P~aça. _ , · . . . , · 
, IV. Consi'stirão estas. revis'tas ein conneéer Jo éstado, e precisõe's dai 
~rliJ ·heria, da: à,rrúmação dos Arrriazens, e boa arrecadação da Fazenda 
,Ren]· ' de cuja má ôrdém' e negligerrci'a' que _v-ersa s_obre ella' tantos 
~arnnos, e .. pessi'rnas c0nséquéncias se te'in seguido, e continuão a seguir 
;t Jüesnl'a Rea'l Fazenda. . : . . ' 

V. A toda, é quali:fue'i· desordem, ou nec~ssidadé'; que a Diréctor en..: 
c·ontrar nó's Armazéns .. ou na Artilhei:ia proveréÍ l'mmediatameríte de re.: 
m~dio com sua _ assíS:te~Çia' n~. que assi'm o penni ttil'' mó,rmente ÍJOS Ar~ 
mazens ~onde isto poderá sempre acontecer, pelo que respeita . á boa arJ 
.ru·maçJ.\ó ,- é ánieeada<(.ão d!a Fazenda Real. E no q·u·e tóca' á Artilhe_ria 1 
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êUas PalamentaB'; e Petrechos, mandando· conduzir ao Trem; o que de 
outra · ~naneira s~ não pudér remediar . 
• VI. De todas as novidªde~ ~ que achar, e providencias~ <'}:Ue -der ', da
rá imrnediatamente parte ao Governador, e Capitão General · do Reino; 
como ü~mbem ficará obrigado a dar ao mesmo Governador, e Capitão Ge
neral parte duas vezes· no anno de tudo o que fôr necessario fazer trans
portar dos Arsenaes Reaes da Corte para as Obras do Trem, e de todas 
as que se tem feíto no dito Tre.m; e para onde conduzidas, e o mesmo 
ácerca d~ quaesquer generos, que sejão mandados para as Fortalezas. 

V 11. Haverá lJO Trem Livros de Registo, Contas, Cargas, e Descar
gas de todos os generos, que com p1:ar, ori receber para s-eu uso, qne re- · 
metter para outros lu-gares; e que empregar em Obra; de sórte que o 
mesmo Ferro, qu<il passar a ser forjadó na Serralheria, deverá ser entre
gue a e!Ja por Portaria, que passar o Mestre da mesma, e que vá cón
:tirmada pelo Director. E ontrosim serão lançadas no Livro da desc-arga 
todas as Obras feitas do dito Fel'l'o, declarando a quebra que teve, se.:. 
g·undo a especie de Obra, que delle se fizer. O mesmo se entenderá das 
Ferramentas, ainda que de pouco momento sejão, as quaes devem ser 
entregues no estado de incapacidade, para haverem de ser suppridas por 
out.ras. · 

V 111. ~rodá a madeira, que proceder de córtes , ou fôr remettida de 
outros lugares ao Trem, será entreg.ue ao Almoxarife, e. se lhe far~ ca~
ga della; como tan1bem toc)a a Obra de qualquer espec1e, que seJa fei
ta no Trem, e o Almoxarife oào entregará das ditas madeiras causa al
guma para as Obras, que· se fizerem na Oilicina do Trem, sem Por~aria 
para suá descarga, que será passada pelo Mestre competente da Offici
na, e confirmada pelo Director. 

IX. A descarga do Mestre Carpinteüo, será também feita por meio 
elas Obras, que sahirem da sua Omcina, em virtude das quaes elle re~ 
e.eberá a sua Portaria, e se porá verba em sua carga, qbe declare es.tar 
desobrigado. O mesmo se entendE' a respeito do Mestt:e de S~rralheria. 

X. A entrega, que os Mestres das Officinas fizerem das Obras, que 
apresan tarem para suas descargas, será sempre feita na pt·esença do Di
rec.tor, de' hum dos seus Snbalternos; e do Escrivão da Fazenda, ~ar:i 
que o Director examin~, e cal?ule se a dita . Obra he, ?U n~o acceptivel 
para descarga da madeJra, ou ferro, que sabw para ella: E Julgando qoe 
8 im , o Escrivão porá a verba, e fará a descarga. . . 

XI. Haverá hum Livro de reg isto de Férias, em que se lan·çar::( a de 
cada Semana, escrev.ehdo-se nelle, e declarando o número total de cada 
classe de Jomaleiros, e o seu venciinentd naquella Semana. Havenao pb..;. 
rém despezas de generos, e materias (dos quaes se deverá sempre fazer 
carga, e descarga ao Almox~rif~) se lançará por extenso cada hum.a das 
causas de per si, e sua parc1al lffiJjortancia, neste, ou em , outro L1vro; 
e pelas Obras, que não forem de Artilberia. , e que os Mestres do Treni 
entregarem para suas descargas , se lançarão os productos pecuniarios 
das que se fizerem para as Fortalezas, &c. : sendo elles mesmos os Mes
tres os que lhe. declarem ~eu valor. Pai: meio destes registos se ajustarão 
as con t:as do Trem com a The·scmraria, por via d.e seus Commissarios ,. 
0 que set·á sempt·e de tres em ttes uieies iod.efectivelmente. 
~~ XIL A féria de cada Semana deverá ser assignada peloOfficial Mili
tar de Semana, confirmada pelo Director, e temettida por este ao Ge-
neral em cuja mão ficará. · 

XIII. Hum dos dois Officiaes Militares do Trem assistirá diaria, e ef-

/ 
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fe ctiv3mehte no Trem ·em todas · as horas de. trabalho; desde que elle s·e 
abril'' até que elle se fechat•' sem lhe ser permittido desampa,rallo nas 
sobreditas horàs: pro9u-rando .zeiusa, e efficazmen te, que as .Officinas la
borem sem aquella negligencia, que nellas. reina, quáodo não ha qt.Jeni 
cuidadosamente vigie sobre. el!as, .examinando . se as Obras, em que tra~ 
balh~o, tem ou .princjpiãó a t'er algul.na modificação, perversão,. ou a.Jte ... 
ração, . que se t0rne defd.luosas ~ óu cantrárias .as direcções ~ que foreni 
dadas ve1·bal, ou praticamente pelo Dit:ector, ou por 41lgum dos Officiaes 
Suba!ternos; que delles receberão ,as. instrucções para as d1.tas . Obr!l~ : 
então as fará corrigir~ _"oú dãtá p~rte ao Director, para este lhe applicar 
a correcção, que julgar coHven iente. . . . , ., • . . ... , '· ,. 

XIV. Os dois Otlieiaes.}V.Ii l.itar.es ~erão nomeados para estas obriO'a
ções alter.na~ivam~nt~ ás Semana-s, para qne cada hum Jelles possa ~s
signar a Férià, .que l}l~ pertencei': Isto porém . não dispensa,, n~m exime 
ao l=JUe est4 de fulga tle Sem~ma~ dé ir .ao Trem todos os dias~ an,tes pt>
lo contrario a maior parte do {empo , .. errl. qn..,. não eslive.r empregado (lm. 
outro serviço será obrigado a ir p<Jssallo no Trem, e dobra li deste modo 
a vigia d ll que estiver de .Semana. . . . 

XV. A .Cbatnacla .; ou . Pon.to (eila .àos A.Hifices ., e mais, Obre,iros , se-. 
rá sémpre n.a prest>nça . do, Offi.cial .. de · Seq~ana, que. por eStes actos se 
cettitiGará Ja exacção dei Féria, q.ue ha de .assignar. .. J I / • 

XVI. A Cbam:1da, -ou Ponto será ft"ita em cada Officina por· aquelle 
Artifice, .que c~ da l\1esU:e Mm~ar: , o qual Artífice ,ve.ncerá tpais trinta 
réi_s pot âia, . aléib do . set.i jorr1al N~ Saobado de .. cá da S,(:'mauá; e a ho;. 
rás de se poder escrever a Féria, cada Mesil'e, ~presentárá , ilG> Tene~te 
de Semana huma minula da Feria da sua O(licin.a, assignada .por elle, ,e 
achando o 'fenel)te;, ·oú Oilicial.Mililar, que eJJas · estão éonformes, . as 
entregará, ou Ínandarâ entregar ;a' o Escrivão .da Faz.enda, que as dey.e 
reqeber .d~ntr.o .no Tre.nl ,. e . po.r ~liaS. fáier a() ue h a. â~·.ir pata •O GeGéral ; 
e, depois de laiJçalla no .Livro l CülllO ~1cà dito , ho §. xr.' entregalla . ao 
Tenente, que examinada, e assignada p,or elle a entregará ao I.n$pector, , 
o qual d~ve vigiar sobre qualquer descuido; que nPste particular possa 
haver em }Jrejuizo da Real Faneoda. , .. , . . . . 1 _ . . 

~,VII. .O pagamento .da Ferja será feito' aos Artífices.; e Obreiros na 
pr~sençà do Direétor' nã? p·enni ltindo que huns hajão de. cób.rar ,por ou: 
t ros; mas obrigando a que cada individuo , que venceo jqrilal , o ?obr~ 
elle mesmo; Cada Mestr~ da Officina ' · tendo. recebido a importancJa da 
suà .m_inuta ' · f~rá ést~ pagam~nto ,aos ~eus . ~r,t!fi~es .P:~·r_meio. daqu~Jl~~· '· 
que t1ve.r eJt>g1do para fazer o Ponto. ; e assJstll'a .. tambem a Jsto o Ofii-
cial ~.l~ Semana, pará que haja .de responde1· ao Director, no cas? d~ se 
encontrar .qualquer dúvid~ sobr,e _a confprmidade do pagamento com a Fé-
ria eséripta, de que o·, Director se servi ;a neste ac.to. . . , , . , 

XVIII. Ao Córtedas fl)adeiras , . que sefizere1~ cadaanno, ouna.quel..: 
le tempo, em que .se houv~r de fazer, assi s tirá sempre hum ·dos dois Of. 
fi'ciaes M.i]i lar(s', ficando. ent.ão .o vutre t~fl'edivamenté no Trem. Q Mes
tre do TrPm irá subordinado ao dito Official, e. se suj'eita~i ás1 suas di
recções '"e ordens do D.irector .. , , qúe ep tão por ~lie Ih~ fo~em: .çommuni~a..: 
da~. O M.est r e da Cat'piht~ria ób!lervará no Córte a mesma1 prática .a r~s..: 
peito do Po.r'Ho, e Féria, que obsérva no Trem,: com o' Qfficial . de. Se~ 
mana, o qual recebendo .Uelle a .rninu,ta a remette~á em Carta fechada; 
ao Inspectór, a quem nella .. r.articipará o e~tado Q.o Cqrté .~ e.tu·do Q mais, 
que tiver que dizer. Q Director ppn\m envial'~. á düa ipinúta ao Official 
.Militar, que ficar no ~rrem· , para ser entregu~. com ás outras ao Esêr~ 

E e 
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. vão da Fazenda, que com ella observará o mesmo que fica di t.o para as 
mais §. XI. ! 

XIX. Aos Generaes compete a primeira, e superior Inspeoção dos 
Trens das Provincias. Pelu que o Director lhe será responsavel immedia
ta ., e unicamente do seu bom Regimen, e . Direcção. 

XX. Sendo certo qu~os Trens são nas Províncias huns Arsenaes par
ticulares, ·não devem estes ficar sujeitos a exigirem idos Armazens da
quellas Praças, que lhe. forem subordinadas, o que necessitarem ; antes 
pelo contrario as ditas Pra'ias devem ser fornecidas por elles, e não es
tarem carregadas de Generos, Artilheria·, Munições, e Petrechos, mais 
que os necessarios ·abundantemente, ·o que evitará rnuito a confusão; 
desordem, e má arrecadação dos Arínazeos, que he tão ordinaria nas 
Praças, e facilitara meios pat'a com mais distinção, e ptom ptiàão serem 
providas as suas adjacentes; ficando sujeítas á esta repartição todas as 
Praças, e Fortalezas, que decorrem do centro do Reiob do Algarve pa
rá Poente, desde a Praça de Albufeira até á ' Fortaleza de Arrifana na., 
Costa de 0este. 

XXI. Pelo qlle as remessas dos Arsenaes da ·Côrte deverão ~~r feitas 
aos Trens, à cujgs Alrnoxarifes se fará carga pelo Escrivão da Fazenda, · 
e dei Tren'l, islo pm·ém á excepção da PoJ~,ora, que do Arinazem Geral 
ser:i remettida *s Praças, ou distribuída, como melhor parecer aos Ge-
neraes. . · 

XXII. O Director do Trem .se cor.responderá coni o Director do Ar
senal Real de Exercito, e lhe dará parte de seis em seis mezes dos g,e
neros, que lhe faltarem, e dms que tiver de sobrecell€n te no A rsena.l da. . 
sua repat·tição. · . . . 

XXIII. A Thesortraria Geral das 'fl'Opars do Sul pag-Má por via dos 
seus Commissarios as Férias, e mais despezas, não excedtnldo a impor
tancia de todas, mais de eem mil réis por· mez no .Trem de Lag·os , e 
de sin~oenta mil reis no Trem de Faro, em quantti ptesistü· o Regiinen~ 
to de Arlilheria naquella Pi·aça; de cujo Trem se dP.vem prover todas as 
mais' , que decorrem do céritro para oNascente doReioo do Alg·arveaté 
Alcoutim, ajustando-se as contas appró.vadas pelo Governador, e Capi
tão General pelo rilethodo in ditado no §. XI., 9 que se pratic.ará para 
o futuro; e depois de cessar a actual consignaÇão ap1Jlicada para o repa.!: 
ro das Fortalezas daguelle Reino. . 

Palacio de Q.u~luz a 15 de Junho d~ Í795; = Luiz Pinto dê 
SoUza. 

Irnpr. na Officina de Antonio Rodragwes Galha!fdo. 

*--·' '*<-O>*-·._-_, ~ 

Eu A RAíNHÂ Fa<;o saber aos que este' Alva~~ virem' que u~iltdo 
creado pelo .Meu Decreto de vinte e cinco de Abri.] deste presente ao
no hum Conselho d~ Almirao tado , pelo qual se deverá reger para o fu
turo tudo quanto possa dizer respeito á boéi Administração da Marinha 
em quaesquer Ramos da sua dependencia; e querendo Eu dar ao mesmo 
Conselho ta{la àquella A uthoridade, e Preeminencia que a importancia 
das suas funções requer: Sou Servida elevéllllo á Dignidade de Tribuna.! 
Regi o cdm toda a J urisdicção, qüe lhe competir, em virtude do Regi
mento da sua Iustitniçãa; 
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~ Pelo qtíe: Mãhilo· á Meza rlo bes~rnbargó do Paço; Presidentê 
·do• Meu Refi I Eva rio; Rege dor da Casa da ~upplicação; Cons~lhos da Mi· 
n]Ja Real Fazenda , e do Ultramar; Meza da Consciencia., e Ordens; 
J'unta dos Tres Estados; Real Junta do Cotnmercio, Agricultura, Fa• 
bricas, e Navegação drstes Reinos, e seus Domínios; Vice- Rei , e Cao~. 
pitão General df! Mar; e Terra do Estádo do Brázil Governadores; e Ca .. 
JlÜàes Generaes dos Dom inios UI trama ri nos; Intendente' do~ :Arrriazens 
de Guiné, e In dia, e sua · Contadoria, Tenentes Generaes; Chefes de 
Esquadra; Chefes de Divisão, e mais Olliciaes da Minha Real Armada; 
e a todos os Magistrados, e mais pessoas, á quem o conhecimen-to des· 
te Meu Alvará pertencer a cumprào, guardem, e fação inviolavelmenté 
~umpri~, eguardar tãointeiramente como nelle seconlém, sem d~vidat 
ou embargo algilm, vah~ndo como Cartà passacla pela Cbancellúia? aio~ 
da que por ella não há de passar, e que o seu elfei lo haj~ de durar mais 
de hum anno, sem embargo das ordena<:tões em contrario: Registando-se 
t'm todos os lugares aonde se costumão registar simil'bantes Alvarás: E 
mandando-se o Original para a Torre do Tombo, Dado no Palacio de Qbé..; 
Juz em 20 de Junho de 1795. =Com a Assignatura do Principe com 
Guarda. . . 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias da Ma·. 
1Ú1.ha, e Domúúos Ultraman:nos., no Li·v. 1.0 dos 
Decretos, e Alvarás expedidos ao Conselho de Almi
mntado a fol. 2. , e impr. na Of.Jicimi de A:ntonió 
Rodrigues Galhardo. 

• > 

Sendo-Me present~ que as qm1renta e quatro Fo·1,talezas, e Bateriã~ ~
que defendem o Reino do Algarve na vasta extensão de quarenta e tre~ 
legoas de Costa, pre~isa~ão d: guaroi~õ~s proprias; ~ ad~quada.s .. ao seu_ 
ln1rnero, peJas att.endpieJs razoes de ser dJfEc1l nos Regunentos? qoe guar
l1ecem o mes-n~o Reino, furnecerern os Destacamentó'S de. qo·é êáre.cem ,.: 
sein grave prejuízo da sua Íl~1polÚOLe Disdplioa; e taO:lbein dá Minhá 
Real Fazenda; e tendo-se igualtnerite observado que o systemà, que até
gora se seguio, de haver h uma guawi<(ão" fixa: l:'in cada hurná aa~ referi· 
das Fortalez-as~ e ainda das rnenores Bateri"a's do inesmo Reino, era além 
<le insuffici'ente, muito . irregu.làr ; por qua:n'to bs' Ofriciaes I'n.féri?rés, e 
Soldados dlspetsGs por Póstos tão n"lultipl'icados; e distante~ fi~avão . fóra · 
<la vigilancia dos Govm·nadores princi paes a quê pertén~i'~~. , ·nã? obser~ 
llàndo ét boa orderh indrspensavel ila DisciplÍd"al, e no ServiÇO' -nen) o de· 
vido cuidado nas inuni.ções de goerra , . e afman'i·entos: Por tód os os re~e
J!fdos mo~ ivos, ê o_utra's im'.lit'as cot:rsideNiçõeé' ; que 1Sé fizet.ilo dignás d~ 
Minha Real A t tenção: Soú Servidct rêformar ;? ' antigo systema a.t.égora 
adoptàdo, e praticado nas differentes guarnições fixa.s do 1 eferidti Reino ; 
s·ubst it uindo em seu lugár os Pla'nos', que bah~t·~ó c-oll'l este assig.nGti;los' 
Jlbr Luiz Pi'nt<> dfl Sot.rsa Ooutin·ho, l\1eo Mini'.~ tto, e Secretádo de l~sl:· 
·ta do aos N gbci<Js Estfangeíros, e da Guetra, iros qoaes coJligirrdo-~~ 
1odas as peq·nena-s goarnrçõt-s· da-s diversas Fottalezas, :frcarãcr formáda!:l -

·em lantos Córpos .maiores, quantas são as principaes Práças, e Forta:-
1P,,z.as do referido Reino, ~ que .são .. aqh,ereni~s , a: fim de. se conserV-arem 
~eoaixo das ord'ens, e viglla'ucin d'Gs J seus ·respectiv0s Gover.fiact"o'res, ê' 
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Officiaes em militat· Disciplina, o Ecónomia; destacando-se das / ditas 
Praças, e Fortalezas alternadamente as porções, que forem precisasr pa
ra as Baterias , e Fortes menos consideraveis d.as s11as dependencias, 
em lugar das guarnições fixas, que atégora iiverão: O Conselho de Guer
ra o tenba assim entendido, emande expediras ordens necessarias. Pa
)acio de Quéluz em l de Julho dei795. (1) '= Com a Rubríca doPrin
cipe Nosso Senhor . . 

nJ =ÍI<--*ic>;fl- 't 
{; .· 

· o ~· . 
Plano de Organizaçáo , para o Corpo fixo das Guarni'çóes do Reino do 

Algarve , sua Economía , Soldo , e J:i'ardamrmlo . 

. I. Este Corpo será composto pat·a o futuro de dois Capitães, dois 
·Primeiros Te-ne ntes, oito Sêgundos tenentes, quatorze Sargentos, de
zesete Funieis, trinta e oito Cabos, e trezentos e vinte e tres Solda.;;. 
dos, faiendo em Ludo o NÚmero de quatroce ntas e qu.atro Prat'tas effec-
tivas. · ' 

II. Todas as referidas Praças séi"ão tiradás do número dos Officiaes, 
Officiaes Inferiores, e Soldados veteranos dos tres R egimentos da Guar
nição do Reino do AJgarve, que pertenderem , a justo titulo, as suas 
refórmas, além. daquellas, que presentemente se achão existindo nas Guar~ 
niçôes do rnesmo Reino; éÍ excepção unicamente da Pral.(a de Sagres, 
aonde se poderão empregar al g uns Paizanos cazados depois de instruidos 
no exercicio da Artilheria, a fim de se promover a povoação dàqu elle 
Distri<Cto. 

III . O sobre di t(i) Corpo dev.erá ficar imineclhda, e privativamente su
jeito ás Ordens, e Inspec·çào ,dos G overnadores, e Cà pi tàes Generàes do 
Reino ~o Algarve, aos qu aes serão responsave is os Gov ernadores de ca
da huina das Praças, e G uarnições, em qu.e e lle se divide, peltl exer~ 
.cicio, disciplina, e s-ubordi,naçãb, em qlie o de vern ' ter, cotno igu<~lmen
te peJa conservação t:las A r mas, Mumições, e ·Fardamento, · que se lhes 
di stribuir:em, e pela exacta entrega dos soldos, e pão, que devem f01·ne.: 
c é r a cad a huma das Praças, que o vencerem. 

IV. Para que resulte á Real Fazenda a melhor arrecadação possível, 
e possão verificár·ee todososv;endmentos, ruistr·i®t;d<;ões r~{eridas, êqual
q~:~ér alteração,, que occorra a cada huina d.as ditas Pra~as, serão obri
gados os Governadores das Praças, · e Fortalezas a conservarem o Livro, 

' que se lhes dislribuio por.ordém do Governador, e Cápitão General, con-
, forine ao mouélo' . que _lhes foi pr,esoripio ' para nelle descreveretn com 

a.c eio, e da·reza tudo· que he conc~rnen.t.e ads r·ef~i'idos assumplos; e a 
re metleL"em no fim. de cada mez ao Quartel General lVIappas de todos os 
veiJCimentos, e das novidades, que ti verem occoi·ido, .aléin das_relações , 
qu e de,v<'m dar aos Commissarios de · mostt·as; e todas as vezes que ao 
Ge ner'al lhe parecer, mandaM ·-v iL·• á .sl!l'a presel'IÇ? os di tos Livros parti~ 
cu lares, 1~a·r.a verificar seus assentos, e mais verbas' da~ alte rações acon-
i ec idas, e se est ão descrip'la s com a exacção recominendada : ~ 

' "1 
~----· -----

( 1) Vid . o .Decreto de ~8 Je N overnbr-o deste arwo, que augme1 !ou o níimf:ro ~la's 
P r 1, ç::~s cl:n. Guarnigão .Ai *à ~ e o de \2 •JêVne1ro·>de 1797, qüe l~hc deu>'lil0VO P.lario: 

r 
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V. O vencimt=info dE> soldó de ~ada PraÇa ficará sendo par.a ofuturo ~ 
além do pito de rnuniçã.o, o.segui.nte: , ·, 

· O Sargento [,20 réis por : dia; . o Furriel 93 réis; Cabo de Esqua-
dra 69 réis; Sold~do ,50 réis, ficando por este projecto discontado . a, ca.., 
da huma das ditas . Praçás .sete réi.s por dia do soldo, que até agora ven ~ 
cião, ·cuj0 pagamento se lhes far i no fim. d~ cada mez, flOr ser difficil 
receber-se, e di'stxibuir-se -lhe, como aos individuas dos Regimentos do 
Exercito. . . ·, 

VI. · Quant~ ~os Fárdarrientos miudos, e• grossos, cada , dfficial lnfe~ · 
rior, e Soldado deve vencer .annualmente huma só Fardeta, composta 
segundo a di'sposição do Alvari de vin.te e q.uatro de Março de inil se
tecentos sessenta e quatro . ~ 'rl;'speito da . Tropa do Ex~ rei to ;, desde o §. 
IV. em diap1te ~ · .a -sabE>r. de num pGtr de .ca lções brancos; hum·. chapeo. 
com galão de J.ã•amarella; e .hum Jópe de fita preta; hum· par de .çapa;· 
tos, com o~lro de sollas ·' e tacões; hum par de polainas de brim; h uni 
par de meias; huma camisa; huma grav.ata de fita de linho, tinla de 
preto; hum pente, e tres varas .de fita de lã pf'(!!ta . ~ oq o equiyalente dos 
di r os generos em dinheiro ,' n~ conformidade do ultimo arbítrio, que se 
tmu tomado por ,ordem ()e Sua Magestçde. . · . 

VII. Similnantemente vencerá çadà hmna das ditas Praças de qua .. 
tro em qnatr~ annos buma Farda coJ.Pr.osta de. casaca, veste, e calçõe~. 
azues , corri botões d~ metal . ama~rello, e o forro .. da ·. casaca, . ~oca1:nado 'J 

cujo unifori:ile flea. bem dis{ineto dd Regitnento ae .Artilheria: do t11.esmo 
Rei no. . ' . · . . · . . . . . .. : 
' v IIJ. A I'ete,pç~o_ das di tas Fardas ' . ~ F a rdetas se íad no A rcenai 
Real d? Exercito pela pessoa~ que apresentar Pr0curação, Certidões, e · 
Relações da~ Praça~ existentes ·naqnell e Corpo; assignadils . p~Jo Gover
na~or, e Çapitão Géner:al do Rein.o do _Algl!rye; as quaes deverã.o eles .. 
carregar-se no dito Arsenal pE>los recibos, que se apresentarem das en
tregas; que· fizerein os ditos Fardamentos ,aos Gov~rnadores das Praças, 
~ ~o,rtalezas, que serão tari1bem o~rig?dos :1. fazer. c,onstant": aos mesmos, 
GeneJ'aes a distrição ', que fizereni dos ditos vencilileritbs ás Praças ·das 
suas respectiva~ GuarniÇões. ·. . . . • . :, . , 

IX . . Para que dós transportes dos pitas g€mer.os tesulte a,.lnenor âes~. 
JlPza possivel á R.eal Fazenda' far-se ·hão as reinessas delles em duas re• 
}Jarlict<?es, individlJadas pelo General, para s~ qirigil'em . da Côrte:. , hu.., 
ll~a á Praça de Lagos ; e outra ~ de Farb , e . dellas . com?Jodamente se 
distribuirem pelas ,Gu;:lrniç.õe,s, qu~ lhes ficão mais proximas .. , ,. 

Palacio de Quéluz a I •de Julho de 1795. =Luiz Pinto de Sousaa 

impresso iici. bjjiciría clé .:tintmdo Rodn!rues Gaihardo: 

··'· ( 
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Eu A RÁ~NHA Faço aber aos que est~ Alvará. Vill'em ': ·~ue desejandd 
o Senhor Rei Dom José, Meu Senhor, e .Pai,, que Santa Gloria haja, 
fazer cessar nas Alfandegas os Descaminhos dos Reaes Direitos, e os 
Contrabandos, que se. introduzem nestes Reinos, com, prohibição das 
.l ,eis, em prej·uizo das Fabricas Nacionaes, e dos Homens de Negocio; 
que _fazem hum Commercio Legal; Foi servido crear, pela Lei de vinte 1 • 

e se1s de maio de mil setecentos sessenta e seis, Dois Superintendentes 
Geraes das sobreditas Alfandegas, hum para o Sul, que comprehende 
a PrGvincia de Alem-Téjo, e Reino do Algarve; e outro para o Nórte, 
qu.e compreheilde as Províncias, da Beira, Traz-dos-Montes , Minha, e 
P·artido do Porto; porém ·tendo .mostra·do a experiencia de tantos annos, 
que a mencionada Providencia não tinha produzido o saudavel remedio, 
que se p.ertendia, antes continuavão os Descaminhos; e se augmentavão 
os Con Lrabandos com de\'lassidão, e escandalo, por não ser possível que 
hum Ministro só, em caila hum dos ditos Partidos , podesse cohibir as 
desordens em tanta ·extensão de Terras, qué se confiava, ~ ~ua Vigilan-
cia; Considerando Eu, que estes prejuízos pedião huina Providencia mais 
efficaz, Mandei ouvir ~obre esta ma teria os-Ministros do Meu Conselho, 
e da M.inha~ Real ~azenqa', "é e~ Resolu9ão da ~onsul ta ~rdeno; qu~ 
da Pabhcaçao ·déste Alvan11 em d1ante fiquem 'abohdos, e e:!.tmcto.s os (h-
tos dois Lugares de Superintendentes Geraes; Escrivães ·; Meirinhos, é 
mais Officiaes, que .Com elles servião ·, como se nunca existissem; subro-
gabdo e·m lug·al' deHes os Superintendentes do Tabaco; pâ.r!l que _cada 
hum ba soa Provincia tenha a mesma Jurisdicção, que os d1tos ·doJs Su.:. 
perintendentes Geraes tinhão pelas Leis de vinte . e seis de Maio de mil 
setecentos sessenta e -seis; de vinte e cinco. cle Fevereiro de mil setecen-
tos setenta e . huib , e de dezeseis tie Dezembro de mil set<;>centos se..! 
1enta e quatro , excepto nas partes , em que qua lque&, ·dellas fôr de~ 
rogad-a po·r este Alvará; porque lendo já os ditos Sl:lperinteJ.rHlent~.s do 
Tabaco Jurisdicção, e Officiaes prdprios, para acautelarem; e· vigiarem 
J-las Alfandêgas s-obre os Descaminhos dos Reaes Direitos, e sobre a Jn
troducção do Contrabando de hum Genero tão import:ante, como he o Ta-. 
baco, fica sendo proprio conferir-lhe a mesma J orisdicÇ~o ~' a res-peito dos 
lnais Generos, em que pos-são haver Descami'nhes de Diteitos; ou Co!l
trabandos. 

1 Hem: Ordeno, qúê os rlito's Sóperintetlden:tes do T~baco, além do 
Ordenado, que já tinhão dos seus Lugares, tenhão mais por esta Repar
iiç.ão cento e vinte mil reis de Ordedado, o qoal será assentado nas Al
fandegas da sua Jurisdicção , e repârtidos por ellas proporcionalmente, 
segundo o Rendimento de cada hum a; para o que fará càda_. liutn d.os di:.. 
tos Superintendentes na soa Província huma Relação de todas as Alfan
c:.l"egas, que nella ha , declarando o que cada hulmi d~llas regu lànnenfe 
costuma ref!der caoa anno , a qual Relação te~;uetterão ao ConselHo d!l 
lVI inha Real Fazenda, para em Consulta Me ser presente, e Eu Resol
' 'er a porção, que eri1 càda hinna das_ ditas Alfandegas se ha de âsseritàr, 
para pilgamento do referido Ordenado; a qual porção de Ordenado com 
1 t'Jdo só poderão vencer, e cobrar na.s ditas Alfandegas, quando em ca.:: 
da huma deHas tirarem annualrnent,e a Devassa, que são obrígados, e.a 

I 
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Thesótueiro' , qi.J~ Íne p'llgar s-e:m qU:e o Su·perinterdente tenha tinido a
Devassa, f).c'ará responsavel pela dita quantia, que se ilão abona-rá sem· 
Gertitl~ó de· haver pago' éompetenteinente, . 

. 2 lte'm; Ordeno, que os 'ines.mos Escrivães, .e Meirinhos das ~upe .. , 
flnle?dencias do Tabaco; ~. ejãd' F~crivães, e M-eirinhos das Supermten-: 
cle·llclas das' Alt'andegas, tendô· ·o Meirinho por esta Rep.art.i~ã.0 de Orde-~ 
nado vinte e sinco mil réis cada anno, e o. Escri.vão Çloze mil réis; cujos 
Ordenados serão impos.tos proporclon.almente sobre os Rendimentos àas 
A lfandegas, como Eu Resolver, assim cotno .Oetermino a respeito do Or
denado do $uperintehdente; e: vencerão os ditos Ordenado_s qu.ando tatn
~em fo·rén~ ~s T~rras tirar as peva.s~·a·s ' · :e só ~epois de 1Hada naquellá. 
ferra pode~ao cobrar a quantla:, que estiver .assentada l!a Alfandeg·a; ~ 
o 'J:'he~oureJ.r~' que de outro maôo pagar' fic,ará sujei to a mesma . pena; 
~o~o fica det_etminadoa Í"espéito d.o Superintendente; e as ,Devassas, ~ 
Fe1tos .findos; .ou gue .?ctualmente c·orrerem perante :osSupe'rinterrdentes. 

, Ger<.~e s c.las· Alfan~egas _ , passarão logo, segundo as Provindas a que per-::
tenc.erem, para_ os Superintendentes do Tabàco respectivos, e Càrtorios 
dos Escrivães; que com elles servirem; sendo. ,as Parte~ obrigadas, a pa,-, 
gar aos ' Escrivães das SupedntendÍ:mcias Geraes os Salarios, que tiverem 
vencido. . . , 
. 3 He~1l Detf'rrrlino . q~iê cad~ hum àos aú~s Si.~pf'rintendentes d()• 
Tabaco seja obrigado a 'ter a sua Câsa de tesjd~ncia na_ Terra aonde fô~· 
á principal Alfandega ~á s~a Jurisdicçãô; e como ao mesmo _tempo Iião, 
r?de estarpresep~e «3-m .~oda·s as Alfandegàs, nem pode.d acudir coin bre~ 
v1dade aos c~sos oc~oq·eryt_es; que é~igirem h_!JIIia pro~11p~a provid~ncÍa ;. 
ou por n~o chegarem á sua notici5\,' O'U por estar ocotijrêldb em OUtl'fl Di.-· 
Jigencia de sinJilhante natureza: Soa Servida outfosim ordenar, que nns 
Terras das .A.lfandegas aonde houverem .Juizes de J.?ora, e aonde os não· 
hoúver , os das Terr~s ina,!s visinhas, terãg estes . s.empr~ hu~na Devass~ 
ãber tá l na qual perguntarão todo~ os mezes _ testemunhas' p&r& avrriguil: 
Ção dos Oesc.aminhós dos Reaes D ireitos; dos Coil.trabando's, é dos enos' 
de . Ollici,o dos Of5'ci.aes da Alfa.ndega i . porém só.nesta qualidade de .De
lictos poderão pronunciar ; e pren,c.ler os Cu lpaclos, prpc_edendo c9nLra el
les ~orri o está e~tabe l eci : l_ó pqr Di.~eito, ,d,ando-lhes Livràmento com Ap
pelação; e Aggravo para o SuperintendEirite ; é appellando a Sentença 
fina], ai~da cjue as Pa::tes não ~ppeHem ; exceJituárrde õ caso de ser cul
pado o Juiz da Alfarid'ega; porque então reruett.erá as culpas ao Supe-· 
r in tenclent!'!' sem pronun.ejat ,, nem: prender' n_eiÍI tem ar _dellás cqpheci
mento, ~,alvo se ~culpa f~rni,úi[o g·~~ve, ehotiversuspeqá de fuga; por
que, eQtão podera: prender para segp ránça, e nada· mais. · ,, 

4 IteJ11: Determino, que os dito_s' Juizes de .Fóra reor>bão a~ Denun-· 
~ias, que. perante e!les ,d.erem· gos· Desca1ninhos dos . ~eae~ . Diteft9~, e 
?os CooÇr~1bandos, ; .e qúe nas ~ f>.p~ehens~9s , e ~om~?,•a_s :. que .. se f1zercn~ 
9-e Fazendas extraviadas, on d~ Contrfl.bando, ou sejao feitas dentro, ou 
fora das Alfaodegas, não estando p.resente Ô Sup~rintendente , com as· 
Certidões compet~n .tes dos ,Officiae.s, que fizerem . as ~foma.dias, formarão' 
os Processos na fórina da dita Lf>i de vinte ê seJs de Maio de mil sete
centós sesset;~,ta e se;is, e ~ern~tte~ã~ logo tanto .estes Proc~ssos, éomo os' 
das Denuncias ao Superintendente, jantando a ,elles os A ri los de Prizão, 
e Sequestros ' · a que. devem proceder sómente para sPg urança dos Direi-· 
los, e das pe~·as; .q~e se lhe iiÍ1pozerem; para qüe dest~ modo os de!ic.:: 
tos nà-ó fiquem imp,ünidos; e desta- mesma mao'eira procederãó com os Ci.JT
pados nas Devassas, qrie devém tirar f)or Déscari:Jinflo~, ou Coritra.-bán.: 
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dos; porque tarnbem ·d·eH.es não ·devem conhecer , mas sim remetter as 
CuJpas ao Superintendente. . 

5 Item: Os mesmos Juizes de Fora tamb~m farão as ExecuÇões no's 
bens dos De.ved,ores de Direitos'· requerendo-lhas os Juizes das Alfan~e
gas com ·~S "Y e.r_bas, e Docum~ntos Leg·aes; ~sendo .os Devedores .de fó
ra ·da s}la J unsd1cção passarão Precal.orios dirígidos ~s Justiças das Ter~a~, . 
em q·ue o·~ Devedores morar·em; e conhece~ão da~. Causas . Civeis , e Cri
me.$, na fórma 'que era permittido na Cida~e do Porto ,aoSuperinten~en
te Geral, pela Lei d·e dezeseis de Dezembro de mil setecentos setenta e 
qua_tro ~· 6·.; com a differença sómen~e ,;, 'de que nos cas?s, er_n que o}3u
penp~endente Geral dava Appell~~~o, e Aggravo para o Jmzo dos Fe~
tos da Fazenda, os di tps Juizes de Fóra darão os mesmos Recursos para 
o Superin'tendente do Tabaco, pa.ra des.te ~in;m ao .J uizo dos F eitos _dá 
Fazendfl, e nas C~us~s Civeis darãu Appellação, e Aggravo para as Re-
1ações dos seus D1stnctos. 

6 Item: MandQ ; ·que os Superintendentes quando forem e~n Correi
ção ás ditas Alfandegas tirar àS Devassas annuaes, _que são obrigado~, 
vejão -as .Devassas, que os Juizes de Fóra são obrigados a tirar, e achan
do ·que alguns Réos devião ser pronunciados, e o não forào, deverão pro-:
nunciallos, e proceder contra e]les, na fórma estabelecida por Direito~ 
e do mesmo modo vejão tbdos os Autos, ,que. os ditos .Juízes de Fóra ti
verem s~ntepciad~ pertencentes a Erros de alguQs. Offi.ciaes .. dá Alfande.:. 
ga; e achando que em alguns deixassem de appellar, devendo fazello, os 
ditos Stilperintend'entes os appeJiarào, e conhecerão deUes, sentenciand~
os como f~r J us_tiça; mas ·na·s 'rerras aonde .os Súpérin,tendentes tiveref!l. 
a sua .Residencra, os Juiz!2!S deFóra não terão n~~sas A!fandeg~s Inspec.
çã~ alguma, nem _a Jurisdicção, que nas mais 'fer~as, ~e copcedi~a ~.os 
Ju.Izes dé .F~ra por este Alvará; porque toda á Junsd1eção he pnvatJva 
dos Spp·ennt~pdentes. · . ; .. , . . . .. 

7 Item: Ordenó, que nenhum Juiz de Alfandega tenha Junsd1cção 
contenciosa em ne~hum caso; ou sej_~ 91vel, ou Cri.me, acontecido den..: 
tro; ou fóra da Alfandega, nem ainda para formar os Proc~ss_os; porque 
só lhe fica competindo a Jurisdit~~·o economica 

1 
e voluntaria; e a forma:

iura d_os Processos fiéa .. pertencen~o aos J uizes de Fó1;a , . e ao,s me~mos 
~ upet1.ntendent.es nas Terras de sua Reside,ncia; sendo só os Juizes das 
Alfandegas obrigados a remetter aos _ditos Min!stros as Certidões, e Dp
cumentos precisos para, a formatura, ~os ditos Processo~ ;. e isto terá ~b:.. 
serva .n~ia ainda ria Alf~ndega do Porto 1 sem embargo da Lei de deze-
seis dE;! Dezembro de mil setecentos seteptá e quatro §. 2. . · . 

8 Item: Os Superintendentes, quando forem ~m. Correição ás Alfàn
Qegas das suas Provintias, deverão examinar os Livros das Fiánças , e 
Ge toda a Arrecada~ão, e a fórma qa spa Escriptur~ção, . e tudo o rriais 
que pertence á Eeoriomia, e achando que algu:çra~ c~~sa ét.e~e set ein~n
dada o determinarão log9, se forem ~e acôrdo c.pm ç Juiz; dando-ly.le conta 
p~lo Conselho da Fazenda ; e se o} uiz não fôt· do mesmo acôrdo ~ sern 
pôrem E"t:n execução c ousa alguma, M~ darão conta pelo m~smo .Tri~unal ex
pondo-Me as suas razões, e as do) mz ~ p~ua que co.nsul,tan,d~-Mt; q mes
mo. Co.nselho, sen~o necessatio ,,_Eu R~solya ô. qu~ Me pa~ecer p1~lhor. 

9, Hern: Ordeno ,. que na C1dade do ·Porto seja ~upenntendente da 
Alfandega o mesmo Superinten.dente do Tabaco, . que costuma ser hum 
Ministro da Relação, quando Eu não Nomear outro; e porque na Pro
víncia da Est1remadura ha· algumas Alfand!:"!gas .en.l Ter~a~, nas qwH"S 
·nem o Superintendente do Tabaco das Tres Comarcás; nem outro algum 
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Super·infendi:!nt~ das 'outras Proviu c ias, entra par3. exetcitar a Jnriscljc~· 
çào que tem, em virtude do Lugar que occupa, a respeito das ditas 
Alfandegas; Determino, que o Supednt~n.dente do . Taba.co das Tres . 
Comarcas tenha toda a Jurisdicção, que por este Alvará lhe he conce.
dida em todas as Alfandegas até a de Peoiche i.nclusive, ainda que e!n 
alguma dellas não entre como Superintend,ente do Tabaco; e. que na VII-:t 
l~. de Setubal seja Superintendente da A.lfandeg-p, o Superintendente do 
Sal_; e tanto este como o Superintendente do Taba~o do Porto usarão 
da Jurisdicc:;ão·, que l:ie concedida ,aos Si1perintendent€)S do Tabaco na~ 
duas Províncias, e Terras d~ sua Residencia; e cada hum .. delles com o~ 
Fscrivães, e .Meirínhos, . que com elles servirem, yencerão de Ordena.., 
dos, iri1postos nas ditas Alfandeg-as, am.etade dos Ordenados, que ven"' 
cem. os Superintendentes do Tabaco, Escrivães, e Meirinhos, pelare .. 
parli<(ão das Alfandegas~ como fica estabelecido. , . 

Pelo que: l\'Iando á Meza do Desembargo 9o P~ço ;·. Pr~siden.te dó 
Meu Real Erario; Regedo1· da Casa da Su pplicação; Conselho da Mio há. 
Real Fa?enda; R~al Junta do Comrnercio , , Agri~ultura, Fabricas, ~ / 
Navegação destes Reinos e seus Domínios; Governador da ReiDção, ~ 
Casa do Porto, ou quem seu lugar servir; Magistrados ,e . mais Pessoas 
a quem pertencer o conhecimento, e e~ecução qeste A:Jvari, quJ:l o cumj 
prao, guardem; e fa<(ào cúm'Jrir, e g·t.ia~dar .como nelle se contém, sen1 
dó vida, ou embargo algum qnalquer que . Pile sPja E .ao Doutor Jos~ 
AI berto Leitão, do Meu Conselho, Dest~mbargador do Paço, e Chance}~ 
lér Mór destes Reinos, Ordepo .que o faça publicar na. Çhancellaria, ej 
regis tar nos Livros dei la a que tocar, remPttendp ,os Exemplar.es dellei 
impressos debaixo do Meu St>Ilo, e seu Signal, a todos os Lugares, ~ 
Esta<(Ões, a que se co~turnão enviá!'; e .guardando-se este Original nci 
:j.VIeu Real Archivo dá Ton~ do Ton)bo. Dado D9 ~ála,cio d~ Quéluz em 
27 · de Julho de 1795. = Com a Assignalura do Prihcipe com Guarda. 

• .• • I 

Regist .. na Secretan:a de Estado dos Ne,qocios do Reino 
no Livro das. Cm·tás , Al~arás , e P aten.tes .. , e impr ~ 
na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

;: . . 

*--*<C>*--* 

Eu A RAINHA FaÇo aber aos ql.Íe este AÍ~ará virem: Que pára rne~ 
lhor, e mais segura observancia de tudo o que a respeito do Exame, e Cen ... 
5ura dos Livros Tenho Ordenado na Minha Carta d~ Lei de 1.7 de Ded 
ze~1bro de 1794: Hei por bem fazer .as seg1.1intés ~Deélarações, . pelas qu.es 
deverão dirigir-se, e· reg·,ular-se as, Três Authoridade.s, em orde.m a to; 
dos., e qnaesquer Livros, e Escriptos, que se houverem de imprimir~ 
~u Introduzir em Meus Rein'os; e Domínios 5 ou nélles carrão j-á impres-
sos . . ; \ , ' 

l ·Pertencendo ao Poàef Espiritual da ,Santa Igreja o Direito d.a Cen
sura Doutri'nal sóbre ás Materias de Religião; e ao Nosso Supremo Po.: 
<ler Temp'oral os dois DirPitos Essenciae.s, infleparaveis da .SoberaniÇL; 
-<J.uacs são os da Cerisurá Dontrinal nas Materias Civís do Estado, e o 
da Permissão, ou Prohibição externa dos Liv·ros, e Pápeis, já. ,est.;lmpa
dos, ou que hajão de se estampar, ou introdu~ir em Meup Reino~, e ' 
Domi'nios: Sou' servida Ordenar; que cad'a. hum a das Tres Auth'ol'idades 

F f 
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se contenha dentro dos limites de- sua competencia, sem que· huma sé 
intrometta no que he proprio, e privativo das outras. 

2 Pelo que toca aos Livros, que se houverem de imprimir, conside
rando Eu de quan-ta utilidade será para a I-g-reja, e Estado, qtre o Pa-. 
triarca, os Arcebisf>os, e Bispos, a quem pertence em virtude de s·eu 
}Joder Divino e sagra,do D.ireit0 daJ Censura Dou.trioal sobre todos os Li
vros, que se espalhão, e divulgão entre os Fieis,. hajão de exercitar 
este Direito, ainda a-ntes de se faze1:em públicos p.ela EstamJ'>a, cvrno 
11raticavão antes da eree~ão da Mtza Censoria: Hei por bem, e Me praz, 
ql!le tod0s os que se houver~m de impri.m.ir, ou reimprimir daqui em di
ante rias C?flic_inas Typogra6icas de Mieus Reinos, e· Domínios., se . apre
sentem pr1meuo a cada hum dos sobreditos Prelados, ·em cuJa Diocese 
se houverem de estampar, para que Elles os revejão, e examinem, como 
convem: no que se haverão d!e maneira, que nePes censurem tão sómen
te as Doutrinas, que acharem directa, ou indirectamente contrarias aos 
Dogmas da .nossa Sànta Fé, e á M@ral Chl!istã, ou oppostas á Disciplina 
geralmente recebida, e p~aticada em toda :;t Igreja, eu na Igreja Nacio-
nal. , 

3 Ao Santo Officio da Inquisição pertencerá tambem buma parte da 
Revisão, e Cens1ua dos Livros., que se houverem de imprimir ou reim
})l'ÍmÍr; porque posto que por sua primordial constituição, e natureza 
não seja hum Tribunal Doutrinai, e Cen!'orio.', mas sim hum Tribunal 
Criminal estabelecido para inquirü·, e proceder contra os Hereges, ou 
~ectarios de erros já eensurados, e cpndemhados pela Santa Madre Igre
Ja: Havendo Eu com tudo ponderado, que póde ser de proveito para a He
ligião , e para o Estade commetter a lnspecção Censoria a differentes 
Authoridades, que cotn louvave~ zelo, e emulação vigiem attentamente 
sobre a pureza da Doutrina .dos Livros: e Querendo outro sim por este, 
e outros justos respeitos suscita-r a prática, e cosüttn•e, e_m que estava o 
Santo Oflicio antes da Instituição da sobredita Meza, de rever, e cen
surar as Obras, que se hávião de imprimir: H~i por bem, como Protec
tora que Sou das Igrejac;; de Meus Reinos, e Defensora de sua Santa. 
Doutrina, authorizar o mesmo Tribunal, para que haja tambem de exer~ 
citar por su.a parte b Direito da Revisão, o qual terá por seu unico, e 
·es pec1al obJeCto a Censura dáquelles erros, contra cujos Authores, ori 
Sectarios tiver Direito de proceder, na conformidada de seu novo Regi
mento de ~ 774, ordenado com o Real Beneplacito de ElRei Meu Senhor, 
e Pai, que está em Gloria. 

4 A Meza do Desembàrgo do Paço entenderâ fã:o sómente no Exa
me, e Censura das Doutrinas damnosas, e pe1judiciaes, que pot· qual
quer via, e maneirá se encaminharem a corromper os costumes públicos 
<la Nação, a destn:~ir éls Minhas Leis, e Direitos da Minhá Çoroa, e â 
perturbàr a tranqaillidade gera1 d0 Estado, e particular de Meus V as.., 
s~los. · · 

_b E posto que a Censura Legai nestas Materias Temporaes fique pro
JJI'Iá, e privativa da Meza, todavia poderá, e deverá cada hum a das 
·duas Authoridades, Ordinaria, e do Santo Officio, como tão interessa.:. 
das que devem ser na mantença da Ordem, e felicidade pública do Es"' 
tado' em que subsistem' apontar separadan;e~~e' ~ por maneira de avi
so~ e de lembrança, depois de haverem satJslelto a sua Censura compe .. 
tente, tudo o que acharem digno de se notar nas sobreditas Materias, 
J~orque assim possão precaver, e auxiliar a lVIeza por louvavel zelo do 
Bem Commum, e cooperar efficazmente por suas luze~ para o melhora- · 
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l!llei,)tQ ·, segurança, -e 'ex.acti"dão do Exati'u~, e Censura; que E-lia ho.úve~ 
"<ie fazer por sna pat:te. E este mutuo soccorro poderão., e deverão Unn:: 
bem prestar-se as duas Authoridades entre si, e a mesma Meza do De~ 
sembargodo Pa~o~ 'a respeito de cada humadellas,. aqpal faráreme_ssada 
Obra para a Authoridade, a q\lem tocar, com as lembranças competen ... 
tes, segundo entender ·que i)ssirh c'onvem. . . , ,'·. . . 

6. Pa1·a facilíLat· ·o E-~pediente 'destas. Cehsüras; cujas delongá.s .. ;pode.1n 
se~ nocivas ao Çomm~rci'o, e pe•judicifl,eS _á Literatur'a Nacio.nal' ,que 
Eu devo, e quero proteger, e promóver, como dois dos principaes fun
datpentos do bom Governo, e .da .felicidade TemporaL da M<marquia:. 
Hei por ben) Ordenar, como já foi Deterrninado na ~inha Ca1:ta pç Lei • 
qtre o Pátriarca; e. Ot·dina•·ios do's Lugares; aonde . hoúverem Q-tlici_na~ 
Typ-ograficas, o Santo Officio. da Inquisição, e a Meza _do Desernbarg~ 
oo Pa<(o Me proponhão hum ,deteqninado numero de .Censor·es _, 91;1 Q!la1 
lificadores, os qu.a~s não desmerecendo a Minha Real. Approvaçã~, p_os.J 
são ajudallàs prornptamente . todas às vezes. que por. EllGlS .for~m m~nda
do~ _ dar osseus Pareceres ~obre a qualidade da Doutriná de qualquérEs'"', 
cnpto, que se per tenda iinpr]iuir~ . , . . . . ,.. .. . : . 
. 7 Para melhor segurar a exactidão. das _mesm,as Ce:ns.uras ~ Sou ~~rVH 

<la declarar: 'Q,ue Eü .sempre .as ~ej:mt:irei)udicialmente feítas e C01Jl9 ó 
<levem ser ~ pó1· áquella das Tres Au~honâades; .qu~ nos teru~os. da ~uar 
Compet_encia Approvar; ou Reprovat· a Doutrina d~ qualqu~· ,Esér1pto; ~ 
que á mesma Au.thoridade, e não aós seus Qualificádortls, os quaes -nãó 
são . Juiz~s, attribuirei à Justiça, ou ._inj~,Jstiça: gas ,Censuras __ , _.<;_jue por:. 
E lla fórem ordenadas: E Mando, que os c\ilbs · Qual.ificadQr.es. reíilettã~ 
eni Carta fechatla a.s súas Qllalificaçõe~ escrjptas. por ba_i~o ti~ q)eSm<J; 
Portaria, que lhe.s for_ dirigid~: .que. estas Qualific~Qões .o~-~ a_ppªr~çào 
ao público, mas fiqúêm depositadas rios Cartorios âasre;;pect~v.a$ Ap.tho-:
ridades; ,e que os seús Authores .só i'éspondão por ellas .per~l)t~ a. Auth.o; 
1·idade, a q,ue são .sub.alteri:lOs., a: qual poderá., q.uan~lo alg_um ) {làO~ t:iaLis· 
faça cuinpi:.ida~ente ao .seu., Empl'ego, propôr-me Gutre em seu lugar~ 
para Eu o approvar, como fôr bem. _ . _ 
. 8 AléiJl destes Qualificadore.s; ou .. Censoies Subalternos, devJ~rá qqal< 
quer das d~tàs Aiithoridáde~; nos cásos .e:dràordinarios, que n.ec~ssi ta-: 
~·em de .maior; e mais e;xacta av~riguaÇão; éons(l}tar .ª]g!Jll), QU · al,g.uns 
dos Cathedr.aticos dáUniversida~e de. Coilnbra, Lou ~n.da_ toçla a (Jqngr~
gação de alguma pas Tres F.ac.uldad~s Positiyas ,. Theological, Çanon~
<:a, e J uridica, segqndo _a Mat~ria. da Cori.stü.ta. o_ e4ig.ir,, as .q.ua~~ da1-
~·ão prornptame.!lte SeL1 panecer ; e VO(O aSSÍill' e da maneira que Jhesfôr 
l'equer.ido. , , . ·' .. , .. . 1 J • , • 1 , • , , • • • ; ·, 

9 Porque he justo, e. conforme _a Di1·eito, que c'ada; .bum s~Ja euv1_4,~ 
sobre a Censura; que se :fc'lZ ·das . snas Obras: Sem !ler.vula Ordenar, que 
todas as ve~es que ac,onte~~r. , :<!tú.e t-aig:uin_a das ,T_ré~ A utho.rid;ldes 'Pl:\'Q; 
sure ém qualquer, Litrq, .ou . l?aJpel ;. que lhe fôr. ap.resçqtadQ, . aJ_gpns· 
Artigos de Doutrina de sóa _competencia ~~ oú_ sejão Prpposiçõt'ls,, , e Lu .. 
gares' Capitaes .; ou .sejão in.cidentes,,_pol:que.jtilgue .qut;l & Qq~à ou ní~~ 
;reéê ser inteirament~ ~eprõvada ., oi) eleva . ser R.m. alg!Jm.as ."pãrtes ~me]];-: 
dada, e corregida, mande . êâr vistà ~ .sêu , A!J.tho..r, ou _ ~ditor, pa,fa qljle_ 
<lep't.ro de çerto . práso com peteilfe j)OS'llJ: respondet á .Çênsur~ _; _ q u~ lhe 
fôr feita; e co'i:iforme á bóa' ;- ou má_ resÇl) v_a, q 11~ ~lle der em ~tta. defeza·, 
( .que dever~ ser .sénlpre mui p~nder,osainénte Co):1sÍd€lradá 'J. lhe ,~~e.fira ~
fina], ou seja r~formando, on c_onfirm,ani.lo a,; Çeijsti.ra; c,omt! fl}r JUstq. 
0 que sempre se praticará a resp·eito de todos os Livros~ e .,Papeis dê' 

Ff z' 
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t:J.Ualquer natureza que elles s'ejão, salvo sé forem taes, que por sua pau..; 
ca importancia, e nenhuma utilidade pareção ser dignos ·deste seria Exa .. 
me. 

10 O Direito privativo, e exclusivo rle conceder, ou negar licença 
aos Livros, e Papeis, q~e assim forem revistos, e censurados pa1·a se po
derem estampar, e correr em Meus Reinos j e Doo1inios, será exercita,. 
do em Meu Real Nome pela Meza do Desembargo do Paço , em quem 
Delego toda a Alta J urisdicção , -e Authoridade , que nesta parte Me 
comp~te, constit·uindo-a, como de Direito rleve ser, o Tribonal Supre
mo, e Immediato á Minha Real Pessoa em tt1mo 0 que pertence á per
missão, ou prohibição externa dos Livros. Para este fim O rd eiw, que as 
Censuras do Ordinario, e do Santo Officio sejão presentes na Meza ; e 
achando-se nella que as Tres A uthoridades são conformes em approvar 
a Doutrina de qualquer Livro, ou Papel, que se lhes tenha apresenta
do; sépasse immediatamente aconceder-lhe Lic·ença para a sualmpres
são; e do contrario se lhe negue inteiramente, se todas, ou ainda hum a 
~ó das sobt·editas A utho1·idades a houver censurado, ou reprovado nq_ Dou
trina de sua competencia: E o Original dá Obra, que assim fôr repro.,. 
vada, ficará supprici.1ido, e .guardado na Seeretaria da Revisão da Meza. 

11 Quando aconteça haver ou dúvida, ou collisão de Juizos das di
versas A uthoridades 51obre a Censura de hum mesmo Artigo, que ou to
qu·e ás duas Jurisdicções Ordinaria, e do Santo Offiéio, ou pot· sua p~r
ticular natureza, e differentes relações pareça pertencer a ambos os Po
d'eres Espiritual, e Temporal, a Meia mo fará presente em Consulta; 
para Eu mandar ouvir soàre o Ponto , se assitn ffir necessa rio, Pessoas 
Doutas, Pias 1 Authorisàdas, e particularmente instruídas nas Ma terias• 
da Censura, maiorm:ente o Corpo dos Bispos do Rei.no, e as duas Fac~ll
dades Theologica; e ·Canomica da Unive1·sidade de Coünàra nas Matenas 
rla Religião; e os Magistr·ados dos Meus 'fribunaes, e Rela((Ões , e a Fa.; 
culdade Juridica da mesma Universidade nas Materias Temporaes doEs
tado, para assim resolver o que 1nais cumpl'it ao serviço de Deos, e . 
Meu. 

12 ~"porquê he n~ces.sar~o preêaver para o fotmo todos os pernicio
sos effeitos do DespotJs~no LJt•era:rio, tão dalnnoso á Re ligião, e ao Es
tado, como a mesma hberdade illimitada de pensar , e de escre\'er) d 
'<}Ual póde facil~ente, se se mão atalhar, como Movem , abater as pro
dmcç@·es do enter:.~d4•ment1i> Jbuma.no, esta.Jilcar Opirniões, e DQulrinas uteis? 
e }luminosas para •a instmcção elos M ·eus Vass.a!Jos, e atrazar com irre
}>ataveis perj'Híz-os •OS progressos da Literatura N'abional: Sou servida De
clarar, que todo, e qualquer Author, ou Editor, que entend~ r que se 
'lhe 'flaz maF.Iirfesta v1o·Iencia, e ~injustiça• na Oensura das suas Obras , e 
~en cgaçãD da Licença qrlle pede, para haver de as im'priitJir, e fazá cor
r e r nestes Reinos, e ~eus Dominios, deverá recorrer a Mim vela M l: za 
do Desembargo do Pa·ço; a qual juntamente com o Requerimento da: Par
te Me fatá presentes as Censuras Cilas Tres A uthoridades, para que Eu 
·haja ôe fJl'OV'er como fôt bem; us<ando .para este Jfam, se assim j ulgar ne
·cessario, c;l'ms mes•:mos íneios ass·ima ••nencionados pàra o caso· de dúvida, 
·ou collisão de Juizos das sobreditas Authm·icl,ades .. 

]3 Coliw todo o fim destas prévi·as Censuras, e da Licença he impe; 
dir do modo possivel, que se espalhem no Püblico :pot· Jn.eio da Estampa 
'quaesquer Doó~ritias f~lsas, e cOITtlf)tas, que 190ssão fazer damno, e p€r
vcrter os Meus Ffeis Vassallos, ou ela submissão ás :verdades da Fé , ou 
da prática da Moral Evang.elica , ou da obediencia dev:ida aos Canone8 . . 
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~a Igreja, "e ás Leis di!) Estao@; e como nãó)ae der.ece·ar qu~· .. ~s !_I~nstrucf 
ções Pastoraes, e 1.\'la.ndados dos Bisp'os ~ e os, Eclitaes do lnqmstqor Ge .. 
ral con•tenbão similhantes .Doutrínas: Hei por bem Ordenar , que ~odo~ 
estes Escriptos, sen.dó aiÜhenticados com as competentes Ass~gnaturas 
dos seus Authores, se possão imprünir em qualquer O~cina d~stes Rei':' 

, J.Jos ;. c0m tánto qt!le nenhum delles sq publique~ .ou promulgue, sem que 
Jneceda o Meu Real .Bene-placitó. . , .· . . 
- 14 Visto não c'ont;erein Doutrina~ qúe necessite de ser examinada, 
às Listas de ' Contrato~, Fâzendas, e Nàvios, os Editaes , e similhé,mtes 
Papeis dei expediente ôe qua lquer dos Tribunaes , e Juntas dos Meus 
Reinos, ~ .Domínios : Hei pet· l~em oubrosim periiiÍtt ir , que se.ndo assi· 
~··nà,do~ todos e~tes Papeis· pe l~ Pn:side~t~, e dois Miniktros do r,especti· 
vo fr1bunal, ou Junta; se possão imprmnr com esta Declar.ação Com L~·-
C,ença de ' Suà Mag:estade. . . . . 

15 Pelo que respeita açs Livros-; e C:ómpendios1 .compos:tos de ?ovo;; 
~ ás Notas , Addi-ções; e Supplementos feitos àos já impÍ;essos para usq 
das Escolas dá Univei·sidade de Coimbra: Considerando E,u, que depois 
de haverem sido ná fórtha dos Esti:ltu'los clo l.ivr0 I. Tit. VI. Cap. I. exa
minados, e q uali.ficados pe l'ds Censores , e Fiscaes das resnec ti v as Fac u J ... 
~lades; e appu0vad~s com plerio c~wheeim.en to . de1,cailsa peJo A ~thorizadd 
Cor.po dGs Cathedráticos; é Lentes, rio quàl Devo esperar ~char sempr~. 
t;!oin os roàis pt.iros, e fieis sentimentos de Religião, e de Piedade hum; 
grande Deposito de Sabedo1·i_a Civil,. Christã; e tendo al~m disso~ .comai. 
presentemente. Mando que te,nhãe.,_ â Af.>PT.ov;ação cla F~culdade Theolo~ 
gica no que resl!Jeita á Fé,; e á MoF.al, e á das duas F ãculdad'es J1ur.id:i~ 
cas no que respeita ás Minhas Leis, eáos, Direl.tos .da, M.inba Çoroa, nãó 
póde haver perigo, eu receio provave1 de qile nell~s se coll'tenhão Dou .. 
t11inas oppostas ao Bem Commum, da Religião, e do Est·aqo, q,ue os de;.; 
'V·a faz~ r Siujei ta r â ri.ovos E~ ames' e c~~sctras : Sou servida .Or.denar' qlue . 
. Qs ditos Livros:, Compendias, Nntás, Adjdlções ' ·e Supp! Piilentos. se ·pos
sàQ imprimir na Officina dà Universidade, sem dependencia de qutra ai-. 
,g'Uil)a approvaÇão, ou licençâ) dai1do-se-me primeiro parte eela Secreta
llia .de Estado dos Negocias do Reino,. pam Eu o haver assiin por bem; 
e d.eclarar~do-se t~rem sido éipprovádos pelas' Facu.Idádes à quê tocarem, 
~ licenci-ados por Mim. . . . , .. . . 

. l 6 P<mderando ot:itrosiín, que as Tlie~es ; que servem ~e Ma terias. a,o~ 
A c tos de Repetição, por serem sempr.e . em grande número. em tqdç_;>_ os 
A.nnos l.ectivos, e não se poderem conei luir, e a.cabar senão · nos ulii.mos• 
t ern'pos das Lic:ões AcademiG:as, demandãó hrevid~de ná su,a e~p~diçãd 
Ç a qual se não poderia facilmente toris~g· uir, se houvessem de p~ssar , , 
Q.n pelas Tres Authoi'idades Censorias, éoliw os dem ais Li .~ros; ou por. 
todos os Censores, e Fiscaes das Faculdades, na fórnia ass1rn~ . declara
?a: a. respeito d0s Compendias) Sou servida Ordenai> que ellas se possàd' 
lilnprünir' e estampar na OfficiD'l da Ul P.Sma Üniverstdade, precedendo tãd 
sóm.ente a ApprovaÇão do Bi ~po D iócesano, a quern aeverão ser ):>rimei~ 
ro apresentadas para as rever , e c epsurar reJa parte da Doutnnà . que 
lhe pert.encer; e á oútra necessária approvar,;ão ~las resP,ectiv.as Faeulda.: 
cl ~ s a que tocaréfn ; e· dé ail1bas esltas appiov ações se fa ~á nellas' e~ pres-
sa menção. , . , . . . . 

17 Quarúo a0s. Papeis periodicos ; cuja expedição se n~o póde í et.ar
dar sein grave perjuizo dos Edfto res, non1eará cada ~u rna das Tres Au.:. 
tho~idades' a pedimento déll es' hum Qualificador fixo,. a q,uem corra . ~ 
obrJgaçã.o de os rever, e cruali!icàr ein tempo opporluno, 
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lá Nenhum .Livr{), 'o'u Papel, por pequeno que s~jâ, depois tJe i!l1~ 
presso nas Offie1nas <le Meus Reinos, á exçepção dós nomeados nos em
co Paragrafos an~ecedentes, póde"rá nelles correr, e entrar no Trato, e 
Gyro do CommerciO, sem que sejli prim'eiro apresentado na Meza, e por 
Ella mandado collferir, e confrontar corn ó seu proprio Original, para. 
que constandó de súa t:onformidade, lhe conceda Licença para poder li
vremente correr; e de outra maneira não correrá: E o Original do Li
vro authenticado, é ássignado por mão dé seu Author, ou Editor, fica-
rá g·uardado na Secretariá da Revisão da Meza. , 

19 A rnes1na Licença, e Despacho deverão óbtet da Real M eza to
dos, e quaesquer Livros , e Papei's impressos fóra destes Reinos, que 
por Mar-, ou por Terra hajãc de nelles entrar; porque sobre todos elles 
Quero, e Mando, que a ditá Meza tériha Jurisdicção privativa, e exclu
siva, assim, e da maneira que a tem a respeito das Licença dos Livros, 
e Papeis, que se houverem de imprimir·~ 

20 Parà obterem este Despacho, apre·se.tHarão as mesmas Partes . ao 
Ordinario do Lugar, aond~ qs Livros houverem de dar entradà, ao Tri
bunal do Santo Officio, e á Meza do Oesembargo do Paço, o Catalogo 
de todos elles formado com ordem, clareza, e exacLidão ; e cada h uma 
das Tres Authoridades a que fôr apresentado; não achando nelle Livro, 
ou Papel algum, que pela parte que lhe compete t11ereça ser por sua Dou
trina ou reprovi:ldo, ou expurgado; fará disso declaração (>Xpressa no fin1 
do mesmo Catalogo, depois de o rúbricar em todas as suàs folhas ; e as 
Partes recorrerão com elle á Mezá, 'que achando concordes as A pprova
ções das Tres Authoridades , lhes mandar~·í: passar seu despacho, para 
que logo lhes possãó ser entregues. 

21 Quando porém aconteça; que todas, ou algl1ma das Tres A utho
ridades denh·o tio~ termos da sua compeleocia ache no dito Catalogo al~ 
guns Livros, ou Papeis, \:lós qbaes saibão, ou lhes conste, que. conten1 
Doutrinas reprovaâas, que os fazem indignos âe correr no' Público , oli 
trazem proposições' e artigos' que devem ser primeiro expurgados; e 
corrigidos , cuidarão de o notar com indi iduação, e distitJCção; para 
que sendo lildo presente na Meza' á qual as duas Aulhoridàdes farão 
constar por hum Oilicio as suas Cct1sbras, e Púéoeres, ou se lhes negue 
Licença para correrem, ou hajão de se expurgar, coiiJo cumprir. 

22 Para este fim mandará vir a Mez~ os dilCJs Livros â Casa da suà 
Revisão; e. os que houverem de ser expurgados , se d'istribuirà'o pelas 
Tres Aufhoridades, para que cada liuina della~; bs fâ·ça riscar·; e expur
gar pela parte que lhe competir, rias proposições, e lugares, que o. me
recerem; accrescentando á margein, se a qualidad~, e fórma d?s LlVros 
o permiltir, <ls quali~cações, e notas , que julgarem heces'sal'laS, para 
avisar, e precaver os Leitorés, munindo-as com as devidas assignaturas.· 
E quanto aos ouLi;os Livros, que forein inteiraltlehte reprovados por to..: 
das, ou por alguma dás Tres A uthoridades . dentro dôs limites de súa; 
competencia, e qu·e não deverem correr etfi Meus Reinos, e ~enhorios; 
1i11 as ·antes ficar clefezos, ê suppddo·s, a Mézá os âpplicará para a Real 
B bliolheca Püblica, que o'ra Soü servida ~~n'dar etigi.r .na: Corte, aon
de fi.::arão' em cilstodiá na cbisse dos mais L1'vros p'rúhJb'rdos.; que nella; 
]10 uverem , para nunca poderem ser lidos, senão por Pessoas Dou tas, 
Plas, e Prudentes, que necessitarem de os Consultar, e para: isso tive-
rem a's competentes Lic'enças, e Faculdades. . 

23. Quando succeda haver dúvida, ou collisão de Juizos das divers<Úl 
Autho,ridades sobre hum me:smo Artigo de Cen::sura ~ ou seja para a total 
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prohibiç~p, e retenção ~bs Livros ~ ou para a sÚa exptngaçÊto , a Mez4 
(Jbservará o mesmo que assima no Paragrafo onze lhe Ordeno, arespeito 
déls Censuras, e Licenças para a impressão dos Livros.. . . . 

24 E Mando a todos os A dministrarfores, Juizes, e O~ciaes das 'A f ... 
fandegas, e Casas. de Despacho, a ,clue ch€'giuerri quaes_quer L~~ros , e 
Jlapeis impressos dentrç; 'oti fóra destes Reinos, de qualq'uer . classe , e 
qualidade que sejà?:, que os retenhão sob ~ua custodia, e guar~a, e os 
não entrf'guem ás Partes sob j)ena de suspensão de seus. Officios pelo tem
po cpie Me parecei· . justo, sem q~e esta~ lhes apresentem .o necessario 
l?espacho da Mezá; e agoelles, que por ,Ell,a. lhes forem pedidos , os re..1 
mettão logo, e fielmente á Casa ~a sua Revisão, cobrando do Official ~ 
a que estiver incihnbida a Guarda delles, Recibo de sua entrega, com 
declaração <ro dia eíii que for feita . ' ' 

25 . Pará .fà~i!Har, e seg·urar coin inai~ caútela ~ Rev.isã~, e Censurá 
<los Livros Já Impressos, que houverem de entrar, e correr em Meus 
Reinos, e Senhorios, e so~egár ao mesQlo tempo a Consciençia de Meus 
Fie.is Vassallos, ·eprecavellos coritra todos aquelles .Livros, que porsuas 
perniciosas Dout~inas podem empécer aos bons c~stu!nes, e fazer dam .... 
no á Igreja, e á Républica: Sou servida Mandar Çrde~ar hum Index 
Expurgatorio Nacional, em. que se riumel'e,m deba1xo de, duas classes 
geraes os Livros contra a Religião, e os Livros contra o Esta.do , que, 
l1ão de ser defezos, e supprimidos; e tambem os outros, que devem ser 
corrigidos, e expurgadós. , .. . . · _ . , 

. 26 Recomrriendo, .e Ma.rido ao ~.1triârca, Arcebis.pos, e .Bispos, e a 
todas às Inqu~sições do_ Reíno, e dás Çolonias, e á Meza do pese':flbar~ 
go do Paço, qt.i~ procedào logo, e sem perda de tempo, cada hum pel~ 
]~arte que lhe compete, a formar CatalQgos dos princiJ)acs Livros, que, 
entenderem que por súàs Doutrinas merecem ser ou ínt~ir~m.eot~ defe .. 
zos) OIJ c'onigidos. E Reconjmenclo, e Mando ig-ua:Jmerite á Universida~ 
fle de Coimbra nornee Pessoas Doutás, Pias, Prudentes, e Zelosas do 
Bem Público, que mais se distin.guireni Nn suas Coq)oraçõe:s, pará que 
~wjão de tomar a seu cargo foní1ar tambem Catalogos daquelles Livro~, 
f)Ue p0clem corromper os costumes, tnrticularmerite d't .Mocidade, e al ... 
1Jerar os sólidos princip'ios da eclucação Religiosa, Política, e Literaria. 
E para a formação dest~s CatalOO'OS s~ observat·ão' oomo Ordeno na Mi ..... 
nha Carta de Lei, as Regra~ est~belecidas pará este rfu~snío fim no Re .. 
gi'menlo da Meia Cerísoria, as quaes Tenho Mandado recopil~r ,, addi-
eionar; modificar' e accom'modar ás circumstancias do tempo pr·esente ~ 
e áo cstad? actual dás causas, para se irnpríníirem' ' e fazerem públicas 
como convem. -

27 Logo que càda burila das sobreditil.s Rep~rtiçõ~s. tiv~;>r . concluido 
? seu Catalogo, o rernetlerá immerliátamente ~ Secretana de Estado dos 
Negocias do Rei~o, para que sendo-me por Ella ápresentàdos tod<?s, Et! 
b~ja de encarregár ás Pessoas, que bem me parecer, e de cujas 'Luzes, 
~Iedade, e Pru.dencia estiver informada, o trabal~o de os pôr. em ordem ; 
e reduzir .ás suas classes competentes, pàra se formar' e publicar o lndex 
Expur.9atorio N ac.ional. . . _ . , ·' , . 

28 A este ládex Expurgatorio s·e ajuntàra annualmente hum Supple
rnento, pàra o qual dever·ão concorrer as mesl'nas sobreditas Rep!'\-rtições ; 
remettendo todos O.§ annos os_ Catalog9s élos L.ivros dignos de Censura'· 
<JU'e de novo apparecerein .. , OU nãà ho uv~rern si do COlnprehendidos, e eno 
cerrados nó antecedente Index, ou Supj:>lemenlo.' . . 

29 Havendo já Ordenado Meu Auguslo Pai, e Senho-r; que es t<t em 
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Gloria, que para supprir do mo9o possível a falta deste Index Nàcióna? 
se observassem provisionalmente na Censura dos Livros as Regr·as esta
belecidas no Tit. X. do Regimento dado á Meza Censon·a , e roborado . 
pelo Alvará de 18 de Maio de 1768: E querendo Eu conformar-me com 
as Reaes, Pias, e Religiosas Intenções que leve o dito Meu Augusto 
Pai e Senhor nesta materia, em a qual tanto se il\lteressa oBem Espiri
tual, e Temporal dos Meus Reinos, e Vassallos: Sou servida declarar 
(confirmando o que já está .por Mim Ordenado na Minha Carta de Lei 
de 17 de Dezembro do anno passado) que os Qualificadores Subalternos 
de cada buma das Tres Aúthoridades deverão, em quanto se não publi
ca o sobredito Inde.r; Naáonol, dirigir-se na feitura das suas Informações 
pelas referidas regras, as quaes para esse t]m se ajuntão em resumo a es .. 
te Meu Alvará. 

30 Para supprir tarnoem nu e o tretanlo a mesma falta de lnde.r: lYa
cional, se imprimirá annualmente na Régia Officina Typografica o Cata
Jogo dos Lívros, e Escriplos, que houverem sido ou inteiramente suppri
midos pela Meza d'O Desembargo do P11ço, ou só pei·mi ttidos com as cor.: 
l'ecções, e expurgações competentes. Para esse effeito o Oilicial do He
gisto da Revisão mandará ao Administrador da dita Officina em lernpo 
babil o referido Catalogo extrabido fielmente do Livro do Hegisto, e as
signado pelo Presidente, e dois Ministros da Meza. 

31 Todos os Livros, e Escriptos, que vierem nori1eados 110s sobredi
tos Catalogas, e nq Index Nacional se haverão nos Meus Reinos, e Se
nhorios por defezos, e prohibidos, ou a~solutamente, ou com a condi
ção, senãoforem expur,r;adns. E~u consPquencia desta prohibição nenhum 
dos Meus Vassallos os poderá ler, ou reter, sem. primeiro obter para isso 
a licença necessaria. Não be porém da Minha Real Intenção compre
hender nesta generalidade aquelles dos Meus Vassallos, que por Direi
to Commurn em razao dos seus Minislerios, Empregos, e Ollicios se sup-
põe terem á. dita Licença. . 

32 Para se conseguir mais segura, e efficazmente o imporlaritissimo 
fim de todas as Minhas Pí·ovidencías: Mando que nenhum Impressor, 
Comprador, ou Vendedor de Livros possa imprimir, comprar, ou ven
der os que Eu houver mandando vedar, e si.Jpprimir oa )JPla Mcza do 
Desembargo do Paço, ou pelo Index Expur,qatotio Nac-iocal: nem outrd 
sim imprimir, comprar, e vender, sem as Notas, e Qualifiéações Cen
sorias, os que só com ellas expurgados houver por het'u de permittir que 
COI'fão. O que tudo lhes Maudo debaixo das penas de seis mezes de Ca
deia, de perdimento de todos os .Exemplares, do dobro do seu va:lor pela 
])rimei r a vez, e do tresdobro pela segunda, ametade para as despezas 
da Secretaria da Revisão, e outra metade p~ra quem denunciar os Trans
gressores; e pela terceira vez debaixo das mesmas penas pecuniarias, e 
da de degredo por dez annos para o Heino de Angola. 

33 Para o mesmo effeito, Ordeno outro sim, que a Meza do Desem
bargo doPa:ço, quando o julgar necessario, pàsse Ordem aqualquPr dos 
1\1eus l\1inistros, para que haja de visitar em pessoa as Offi-cioas Typo• 
graficas , Lojas, A rmazens, e quaesCJuer Casas' , ou ~ugares, aonde 
-constar, ou se suspeitar que existem Livros expostos á venda, guarda
dos, ou escondidos; e achando alguns dos assim a r.e~eridos; faqa ne.lles 
apprehensão, e sequestro, mandando melter na Cade1a os Propnetanos, 
'011 Culpados, para se lhes imporem as penas declaradas, segundo a gra
viuade de seu crime. 

34 Ordeno ou to sim, qlle a Meza pa~se Ordens ~imilhantes em igl,aes 
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Cir~uinstanci~s, para sérem da mesm·a sórte visÜadas quaesquer Livra-. 
r.ias existentes nos Meus Reinos, e Domínios, ou sejão públicas, ou par~ 
tlculares, de Corporações Seculares, e Religiosas, para .se fazer appre:. 
~ensão, e f:iequestro êm todos os referidos Livros, que sem expressa Li J; 
c'ença Minha, ·e seü1 O devido resguardo na fórma 'abaix:o declarada neJ. 
las se acharem. Do que tudo a Meza Me dará conta em Consulta, para 
que Eu Mande determinar a~ penas, ·que devem ser impostas aos eulpa· 
dos, as qúaes l]cão ao Meu Real ,Arbitrio: . 
. 35 E porque se faz necessario para bem da tne$ma Religião, e do 

· Estado, que alg·llns V árões Doutos, · Pios, e Prudentes se ·coticeda Li
. .CenÇa para teren:i, e ierem 'às Livros probibidos iJetjudiciaes ao commu.rti 

dos Leitores, porque possão mais plebàmente inteírii.dos das suas razões~ 
·. e fundamentos refula1· as Doutrinas, · e Et·ros;, que nell'es se .contém, ou 
. âelles tÍJ'ar alguin plrbveilo: Snu servida Ordenat•' que á Meza do De~ 

se.moargo do Páç~, quanto á clàse dos Livros contra: o Estado,. possa 
conseder ,Jhes a ditá Li-cençá, segundo lhe parecer que assim convem, 
independenlemente do concurso das outras duas Auth.oridades· ~ quantó 
porém á classe 'dos Livros contra à Religião; a não deverá conceder jáe 
inais, sem que primeiro às Pàrtes lhe apres~ntern Licença expressa .por 
escripto, assim do seu Bispo Deocesano, ou do· Bispo vizinho, se foreá1 
de Territorio NuUius DiaJcesis, como dá I nq.t1isi~ão do Santo Officio, a 
cujd dlstricto pertencerem pelas quaes s'e lhe permit.ta a lic;ão dos ditos 
Livros. E ~s que houvere~n : impetrado da Santa Se A post_olica Breves 
faoulta:tivos de similhànt-es Licenças;, os h.presenlárã-6 !JaSecreUúia de 
Estado Hos Negocias ao Reino, e cbrü Ellês juntamente as Informações 
de s·eus proprios Bispos, para Eu lhes d,u· o .Meu .Real Beneplacito, e 
lhes mandar defedr pela Meea como fôt· bPin. E ns Licençéis que a MPza 
cotJceder, serão todas por certo t~mpo, em quanto as Pessoas a quem: 
as der, hão tivere1h tnostrado pelo bom uso das que boHverem consegui~ 
do, que não ha perigo; mas que o contrario haverá utilidade em se lhes 
consederenLpara sempre~ . . . · , . 
· 36 Para precaver as füriestas· éons'equen~ias da facilidade qué pôde ha. 
ver na concess·ão destas Licenças;· e dos abusos, qu'e d'ellas costumão fazer 
os cjue indévida'hlehte. ás consegúem·, Rêcort:~mendo muito, e Mando ~ 
Meza do Desembargo do Paco, e aos Ordinádos, e lnqu!siêlores dos Meus 
Reinos, e $enhorios..., tju'e ne~st.á pat;~e se hâjão ço1ln toda . a circún1:sf:Jecção ,· 
e prudencia' e prq'cedãq sempre cóm as necessai·ias cautellas; tirando 
priüleit·o Inforriiaçõt>s exac(as da Inslrúcção, e Piedade das Pessoas, que:' 
as ditas Licençà:s pedirem; é não' ás fatultana·o senão áq·uellas, de quem 
certo sonberéliJ qu'e são Doulas e finnes, nos Pl'i'ncipibs dáí Réligii'ío, _e· 
d~ Moral', e Sabedoria qivil; e qne· da lição ·dos Li\fros ~efezOs lhes não 
Vlrá dàinno, antes ptovéilo, e augm:enfb da Fé·; e de virtudés. 
·. 37 Para se ret~retn Livros prohioiâos' nas Livrarias Pt.íblicas, e das' 
C?rponi((Ões, assiú1 Religiosás, como Secul'ares? se o'blerãà as mesmas· 
Ltcenças da Meza, as quaes . serão perpt->luas; prece~endo com .tudo ·à·~~ 
élo Ordinario, e do Sanfo Offit l"o·, se ássi'Ln o pedir a q·ualidade dos' Lf-
~ . 
vros, na fórriía assim a dêclaracla : . 
. 38 E todas e quae~cfuer Licerfcas, qne se derem seril<? sen1·p-re con
~edidas com a éo.nâi.ção de estaren; os ~ivros pro'hi.bidos em re.eato, res~ 
g-ua:rdàdos em Armarios; oú Esta'f1tes fecbaA·as tom chaves, ou redes de 
~rarue, assim, e de maneira, (liH.' nãô possão 'ser vistos, nem lidos, não· 
sendp. por Pesso·a, que lenha Licen9a, so? pena de perdimento dos di~ 
tos L1vros 1 e de revogação das mesmas Licenças. 

Gg 



234 1795 

39 Como todos os importantiss1mos Artigos destas Minhas Provideri ... 
cias não ppdem bem, e cumpridamente abservar-se em quanto o seu ex
pediente estiver, eomo em outro tempo esteve, confundido com o dus 
outros Artigos não menos importantes da competencia da Meza: Mando 
que daqui em diante a Re\'Ísào, e Licença dos Livros forme hum Expe
diente separado de todos os outros. 

40 Para este effeito haverá hum Cartorio proprio, qoe será o mesmo 
que até ag·ora foi da 'extincta Meza da Commissão Gt>ral, no qual se 
gu ardarão em bom recato: e ordem todos os Livros'· e Papeis pertencen
tes ao dito expediente. Contígua ao Cartorio haverá huma Casa de Re
visão, aonde igu almf'nte se recolhão todos os Livros, que por Despacho 
da Meza se mandarem nella depositar. 

41 Sobre o numero, e obriaações dos Officiaes necessarios para guar
dar, assim o Carlorio, como ; Casa da Revisão; e para expedir as De
peudencias, que lhe dizem respeito, Me consultará a Meza, tendo em 
vista a grande necessidade que ha, de que este. Expediente seja promp-
to, regular, e activo. 1 

42 Corno toda esta Jnspecção, e Providencia sobre os Livros não ex
clue, nem póde excluir jámais a lnspecção, e ProvidE>ncia geral, que 
devem ter sobrr: a Doutrina os primeiros Pastores da Santa Igreja, aos 
quaes Jesu Christo deo cuidado de seu Povo, e constituía M~stres, e 
Juizes Espiri l11at"s dos Fieis: HPi por bem recmnmendar ao Patriarca, e 
Ordinarios de Meus Reinos, e Senhorios, que procurem exercitar com 
plena liberdade. e zelo (cada hum na sua respectiva Diocese) toda aquel
Ja AuthoridadeCensoria, que porDireito Divino lhes cqmpete, edaqual 
não podem ser esbulhados por a lgum Poder Humano; e que resguardao· 
do fielm ente dos erros, e prevarica<;ões do Seculo o Sagrado Deposito dá 
Fé, e da Moral, examinem, censurem, e condemnem, segundo as Fs}r
mas Canonicas, em todos, e quaesquP.r Livros, ainda que corrão com as 
Revisões, e Licenças competentes, as Opiniões ·, e Doutrinas, que jul
garem contrarias ou ás Definições, assim Dogtl]ai,iças, comq Disciplina
res recebidas como tae'l err.1 toda a Igreja, cu a Palavra de Deos revela
da na.Escritura. , ena Tradição, de que Ellcssà'o legitimas Interpretes; 
él vis anda, e admoestando por suas Iostruccões Pastoraes a toJos os seus 
Dit)cesaoos, para que erradamente as não 'sigão, nem com ellas se per
verlão. E para q11e as suas Censuras, e Instrucções possão ser mais di
cales, e. f~·uctuosas, e redundem em bem geral de todos os Meus Vasal
los, e utrhdade commum de todas as Tgrej as de Meus Reinos , e Domínios, 
.Me darão par·te pela Secretaria de Estado dos Livros, em qne correrem 
taes Doutrinas, pf1ra El) <os Mandar ou inteiramente prohibir, ou corri
gi•·, e oxpurgar eomo for bem. 

43 Usando do Sppremo PodPr; que recebi de Deus, para o Governo 
Tempornl de Meus Vassallos, f' para defensão d®s Direitos da Igreja, dé 
que sou Proteetora nos Mens Reinos, e Domínios: Mando, que nelihum 
dos .Meus Tribunaes, Ministros, é quaesquer Officiaes de Justiça, ou 
Civil, ou Ecclesiastica, embarace por algum modo o Patriarca, e Ordi
narios no livre uso, e Pxercicio desta Sua Autboridade; e quando ocon
trario aconte~a, poderão, e deverão o mesmo Patriarca, e Orclinarios 
implorar o Meu Régio Auxilio, o qual sPmpre estará firme, e prompto 
a promover a liberdade de Seu Alto, e Sagrado Ministel'Ío, e a manter 
os legítimos, e inallera\TeÍs Direitos da Sua Ordem. 

44 E encommendo muito ao Patriarca, e a todos os Arcebispos, e 
Bispos, a todas as Inquisições do Reino, e das Conquiilas, e á Meza 
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do · Úes'embargo dn Paço; qu-e vendo por e~perien.b,i~; q~e torlas est. a~ ... 
saudaveis Providéncias, com que assim procuro conservar illesa a pure
za da Doutrina na Ordem Sagrad~, e P9lilic1;1, não ,~~o . ainç:la p0derosas, 
e eflicazes por si mesmàs, para remover inteiramente de Meus Reinos~ 
e Senhorios a introducção, commercio, e lição dos depravados Li_vros ~ 
que ·a Incredulidade, a Malicia, e a lgnoráncia tem abortado .cem uni
versal Pscandal'o co·ritra a nossa Santa Fé Catholica, coq,tra a inteireza, 

'ê honestidacle dós costuni'es, e contrà. a pàz, .e tranquilliqade públ~ca dos 
Estados mo fação presente pela Se,cretaria de Estadà dos Negocias do Rei"'7 
no, com individu::1l contei dà. qualidade dos LivrQs, e das Pessoas, que 
os introduzem, e lem, para Eu haver d~ atalha~· por nov;a.s providencias, 
e re1bedios asimi~lhantes males,~ de~ordens ,; ~ commett~r, sé é\SsimMe
parPcer neéessario' a .alg·tlrna da$ Authori~ades O ' Direito de proceder 
contra ·os con tu mazel? i nfraclores des~as .Minhas Reae~ Dis,posições com 
n1aiores, e mais graves perias, que as que ficão co\llminadas: , 

45 E outrosim, qnando a experiencia mostr.e por repeti~os factos, 
que Ol: no exercÍ?ÍO dos Direitos <!as Tres ,Authorida~es' c ,qu,e .todas en~ 
tre si s~ deveh1 áuxillar J ou na. ni weira da regulaç~o ~ -'e expe~ição da~ 
Censuras; ou algnns ouüos Artigos ordenados ri~&te Meu 4lvará. , e ná 
Carta de Lei de 11 de Dezembro de 1794 na conflicto de .Jurisdic«ões~ 
que faciJtnent~ se não possa J'elllOVc;!f, .e COf1.lpÔr, OU p~rp\f'XÍ~~de _~ e em--: 
baraço, qt.ie difiic'ulte, e te tarde a prompta execqçã~ dest._as ~.Jnhas ,Reaes 
Ordens; ou grave incommodo, e preju.izo das Par,te~ '· que, façá des11~i· 
mar as Officinas Typograficas ~- e e~fraquecer a composição, introduc
ção, e commér,cio dos. Livrr;>s, ( o qt~P. se não póde J?go prev_er,, .~ !..acau-:' 
telar em n~aterut de s1 mesma complicada, e de , m1;11tas '· t; mm .~•v.ersas 
ton.sequencias ) Tornarei ri~ Minha Real consideração as ry~di~a~ ~.eces
sanas para prover como for bem; pr9c~dendp a nqva,s D1sposJçoes, e 
Providenciàs, porque co!TI maior, e ma~s jnqividual ... co~1hecimeríto dos 
effeilos que tiverem resultaelo, se haja de altera1·, reformar, simplifica~ ~ 
-e aperfeiçoar o Plano deste novo Regulamento de Revisão, e Censura ; 
~om aque lla: sabedoria; e exactidã0, que a prudencia humana j)errníUir. 

; • . . I ' I. I • . . • "i 

R(l_g.rns pám a Censum dos Livros , confonYJ.eS ,á,s do Reg·imentq da lJtlepi 
Censoria, récommei1dadas .na Lei de. 11 r)e D,eze~nhr·o de 1794, e ac:. 

commodadas ás novas Prom"denáas. 

Livros ; que se háo de prohihir: 

. N fío devem licen~iar-se p~r~ se i'n;prir~Í·I:e·m · ' ou' ~a~;egare~ ~e~t~"s Rel; 
nos, e sens Domínios os Livros seguintes: . . . ·. . ; 

I. Os que sustenlão o A theism~, o .Polythejsm1;), o Fatl(llispw; .o E~:
pinosi:smo ,' o· Malflria:lismo, e outros erros qppqstos .á~- ven;lad~s de'mnns
~~:adás na: T.llrolo:gia Natural sobre ,a Existe,ncia ,; Up1d9_de, e Providen.:. 
Cia de Deos; a immortalidade cia Alma ; e a necessida~e. do c_ulto . 
. li.. Os queou propõem o Deisffi,o, cop:1bate~1C~o. anecessid ~de, .e exis'
tencia da Revelação Divina). óu tem por veràadei_ras ReyelaçÕes 9 Pa
~anisi11o, e'. o Mahorrtêtismo ~- 6u dão ainda por subsisténte, e óbhgato= 
na a Religião de Moysés . · . , . 

liJ. Os C"jl-\e inculcão a Lib~rdade da Ci·ença' e promovem o s'yste~· 
ma dó Indifferentismo Universal. . ' 

Gg 2 
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IV. Os que atação os sólidos princípios, em que assenta a Religião 
Christã; combatendo ou a Divindade da Escritur:a, e da Tradicção; 011 

a Infallibilidade da IgvPja Ul!live.rsal; ou a Authoridade Legitima do Pon
tifice Romano , e dos mais Bispos nas Decisões a respeito da Reve-
lação. . 1 

V. Os que Impugnão algum dos Mü,;terios da Religião Christã; ou 
eontrarião algum dos Artigos, e Dogmas de nossa Fé; ou sejão expres
sos nos Symbolos adaptados, e consagrados desde os primeiros Seculos do 
Christianismo; ou sej ão declarados, e defenidos nos Concílios Ecumeni
éos; ou sejão fóra delles universalmente ensinados, recebidos, e susten
tados como taes em toda a Igreja. 

VI. Os que pelo contrario, ou por ignorancia, ou por força de parti
do propõem, e defendem como verdades de Fé Divina, Opiniões mera
mente humanas; pertendendo captivar imperiosamente a crença dos Fieis, 
e condemnão temerariamente como Heresias as Opiniões oppostas, que 
a Igreja não reprova. 

VII. Os que admlttern, corno verdadeiro, o Contradictorio Systema. 
do Indifferentismo particular; querendo formar de todas as Seitas entre 
si oppostas na Doutrina Dogmatica huma Igreja monstruosa com o nome 
de Christã. 

VIII. Os que pervertem a Natureza, e Constituição fundamental do 
Governo Ecclesias.tico, e a Ordem de JPrarquia · estabelecida por Jes11 
Christo, ou seja unindo nos Príncipes Seculares a supremasia ·dos dois 
Poderes; ou seja ft\zendo todos os Fieis iguaes em au lhoridade aos Mi
nistros da Igreja, todos os Ministros aos Bispos, e cada hum dos Bispos 
ao Primaz de todos Elles. 

IX. Os que inculcão erros ou· contra a Authoridade Legislativa da 
Igreja, e as suas Leis em particular; ou contra o poder Espiritual das 
chaves que Jesu Chris to lhe commeUeo, e o seu legitimo uso na imposi
ção das penas Canonicas, e na concessão das Indulgencias. 

X. Os que propõem Doutrinas, e Opiniões Scismaticas, que fomen
tào a cliscordia, e a divisão entre os Christàos; ou seja excitando por el-
1as huma Igreja contra a outra; ou sPja S13parando os Fieis da obedien
cia devida por Direi lo Divino aos seus legítimos Pas tores, e Prelados. 

XL Os que combatem os Pontos da Disciplina Ecclesiastica univer~ 
sa}mente recebida, e -observada em todo o Catholicismo, a respeito do 
Culto, e praticas religiosas. 

XII. Os que introduzem os Paradoxos do Pyrrhonismo Moral, e as 
erradas Maximas <la vã Filosofia dos Incredulos, que anui não os mais só
lidos Fundamentos da Ethica, e do Direito Natur::tl, e das Gentes; .e 
os que contrariã_o os sagrados, e inalteraveis Princípios da Mor,:l H.eve
lac!a ou na Lei, é nos Profetas, ou no Evangelho de Jesu Chnsto. 

XÚI. Os que de algum modo fomentão a Superstição, e o Fanatis
mo, mananci:1es fecundos de muitos, e mui funestos males na Igreja, e 
no Estado; ou seja confundindo a preoccupação com a pied<adé, es Con
selhos com os Preceitos, e as Pragmaticas dos Homens com os Manda
mentos de Deos; ou sejão inspirando hum zelo indiscreto, e cego, que 
tyranniza as consciencias, e faz da Religião instrumento feroz da perse-
guiçã.o, e crueldade. . . 

XIV. Os que inculcão falsas Revelações, e Milagres; Praticas ab~
sivas do Culto; ou fabnlas, e Imposturas da chamada Astrologia Judl
ci'aria, e de outra qualquer especie de Artes Divinatorias, condemnada~ 
pelas Leis Ecclesiasticas, e Civis. 
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XV. Os que ~eser.tando da Doutrina da Escríturá; e da Tradição 
e dos Sentimentos dos Padres, recorrem unicament,e ao falso Probabilis
mo, e ás arbitrarias Opiniões dos Authores Escolasticos, e ensinãoHlima 
Moral relaxada, e escandalosa, que corrompe os costumes, .e ilhül~ as 
Consciencias. 

XVI. Os que abusão dás Sagradas Escritura~, ou seja dando ás suas 
palavras hum sentido alheio do que lhes dá a Igreja, ou seja profanand~
as com âpplicações indecentes, sem o acatamento devido á Divina. ln.sc 
piraçã9, com que fo1·ão escriptas. ~ 

XVII. Os que sobre a má intelligencia da vPrdadrira Tl:ieologia Mys .. 
tica estabelecem os erros, e desvarios dos Quietistas, e Vtsionarios. 

XV H f. Os que contém ~iscursos licenciosos em Prosa, ou Verso§ 
que affront ão o pejo, e a modestia,, desbaratão os costumes, e perver.:~ 
tem a Educação religiosa da Mocidade. 

XIX. Os que de qualquer modo que seja atacão a Constitllição, e 
fórma do Governo do Estado, a Soberania, e Jndependencia do Throno ~ 
os Privilegias, Liberdades, Acordos, e o,lltros Direitos da Real Coroa, 
e dos V assa! los della, as Ordenações, e Leis do Reino, e os Costumes 
públicos, e authorizados da NaÇão. . 

XX. Os que suscitão a ·pt:>rneciosa Seita dos M~n.arcoinacos, só pid"1 
pria para intrcoduzir a sedição n~s E~tados, e destruir .a., indispez~s~vel 
subordinação elos Inferiores aos Superiores na Ordem Civil, e Poht1ca 1 
authorizada pe.lo mesmo Supremo Legislador do Universo. _ 

XXI. Os que muito pelo contrario inculc~o os detestaveis erros de 
Macbiavelo; e passando além dos jiJstos limites da legitima Obediencia: 
dos Subditos, ordenada pelos Direit0s Di:vino·s, L'lfltlilral, e Positivo, tudO' 
permil tem aos .que mandão, ainda que seja contra o Bei11 Commum dos 
que obedecem, arruinando por suas pedidas Maximas os sólidos Princi-
pias do Bom Governo. . .. 

XXli. Os que tomando por assumpto· a concórdia do Saéerdocio, e 
do 1 il1per~o, oonfundt:m, ou. pür ignorancja; ou' p<Dr .in alicia, os $agra~ 
des, e Independentes Direitos de hum, e outro ,Poder, e dão motivos a: 
usurpações, e a discC>rdias, que i'~Jquielão a: Igreja. e os Estados. ., 

XXUI. Os que ensinào Doutrinas, que se oppõem á sã Moral Poli~ 
tica, ~ se encaminhão a perverler os Cost\lm~s, e qb~igações Civis ·dos 
Cidadãos, e a Prática das Virtude~ Sociaes, e P~triotieas, e a ii:it.fodu-· 
zi1· nn Estado Principias funes!Gs ou á sua segurança; ou á sua Tran~ 
quillidade, ou á sua geral Econoll)$à • 
. XXIV. Os, que, c~ntém . Cer~suras, ~ In ,vec.~ivas, 9ue, se dirigeni a 
fazer o Governo Publico .ou odJQso, m1 des,Rreztv11l aos Povos , e a rom"' 
per os laços de affPição, de respei-to, , e de" reconhecimento, qne os de
vem unir a seus Prinérpes, e aos Mandatarios, e Delegados cle seu Su
premo Poder. 

XXV. Os q·ue encerfão discursos deClan'latorios, e satyricos, porque 
se doestão·, maldizem, é diífa'fllão as pessoas ou públiéas, ou particula~ 
res. 

Livros ; que se hão de expurgar. 

Devem SE'r é{orrigid~s' ~ expurgadps' p~úa: p'óderem i'ttlprimi'f-~e,. 
ou correr nos Reinos, e seus Dominius. . 

I. Todos os Livros cujo argumento principal he bom, e util por si 
lllesmo, e pe~a maneira por que se trata, mas que incidentementf ; e 
de passagem mtromettem algumas Proposi~ões, e Artigos, que ~ontém ~· 
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u suppõetn . Doutrínà.s, e Principias et·rados ou perigosos em couzàs to- ' . 
cantes á Religião, é ao .Estado, segundo as' Regras assim a dec1aradas, 
os q11aes facilmente se podem n.elles emendar, e corrigir. . · 

li. Os qu.e em alguns de seus lugares, e passa~ens sé servem de al
gum.as palavras,. e expt·essGes, que ou por pouco dig·nas do respeito, ou 
santJda?.e dos O~Jectos, ·de que se trata:, offendern a piedade dos Fieis, 
e as Le1s do decoro Natura l e Civi l · ou por improprias e alheias do 

'I 'f!.. I . ' ' ' est~ o ueo ogt?o? oh Jurídico, são equivocas, e malsoantes? podendo 
factlmente adnuttir oois sentidos diversos, hum bom, e outro máo. 

Reyra Gá·al para a manez·ra das Qual!ficaç.óes. 
I 

. ~ Qualificação da Censura para qualquer Livro ser inteiramente 
suppr~m1do, ou expurgado, será sempre, quanto fôr possi'vei, não cu
mulatzva, e vaqa 1 mas sim individual, e especifica, notando-se dis.tinc
tamente cada hum de sAus erros, ou defeitos, se~'unrlo ,a classe particrí
lar a que tocarem, na fómta assim'a dita, e fazendo-se resenha, e enu
meração de tbJos elles por súa ·ordem; salvo se forem · tantos que pare
(;a bastante notar os mais capitaes, ou transcêndentés na Obra~ ,por que 
se possa fazer juizo della,. 

Pelo. que: Mando á Meza do Desembargo do PaçG; Regedor da. 
Casa da Supplicação; a todos os Tribunaes, Patriarcas, Arcebispos ; 
Bispos, e I nquisidóres destes Hei nos e seus Domínios; R(ilfm:mador Rei,. 
tor da Universidade de Coimbra; Governador, e Rela<fã0, e Casa do 
Porto, ou quem seu lugaL· servir; Magistrados, e mais Pessoas a .quern 
pertencér o conhecimento, e execução deste A I vará, que. o cumprão :p 
gu.ílrden:i, e faÇão ct.Hnp1·ir, e guardar cotno nelle se contém, sem erribar_go 
de quaesquer Leis·, Regimentos; Disposições, ÜI'clens, ou Esti los em 
·Contrario, E ao Doutor JoséAiberto Leitão, do Meu Con.selhd, Desem-

- bargatlor do Paço, e Ohancellér Mór destes Reinos, Ordeno que o façà 
pub!icàr na Ghance lléiria', e tegistar nos Livros de ll a a que .t0ca r , re
mettendd os Exeinplares del le imp1·essos debaixo do Meu ~el /o, e seU. 
signal, a todos os Lugáres' e Estações' a que se COSIÍUmão enviar; e 
gu a rdando-se este proprio Original no Meu Rewl A rchi vo da Torre do Tom
bo. Dado no Palacio de Quéluz em 30 <de Julho d 179ti. ~I) = Com a 
Assignatura do Principe co1n ·Guarda. 

Regút. na Secre~aria de Estaào dos iVegocir:Js do Reino 
no L~·vro dás Cartas, Alvarás, e Patervt,es. , p zm.pr: 
na Rlgz·a Officz'na Typografi(Ja. 

. I I' 

. ~ ... 

Eu A RAINHA Façosaber ao~queeste Áivará virem: Que fl~vendô 
respeito a que o Conse'lho' do AJu1iraAta:do, depois' de o Haver honracl<: 
tanto, até que pelo Alvará de vinte de .Julho do presente anno o Hyi 
elevado a Tri'buiúil Ré'gi'o: Sou Servida fazer'-lhe a Graça do Titulo do 

. ' 
---'- ! __..:..__...----------

(~ Vid. a OarÚt Régia de \2 d'e Dezembro de 179~. ace,~~ca (~a Censura das .' T:~es~s· 
da .Universidade de Coimbm, e 6 Aviso d.e l'9 lle .IJ.bnl de 1803. acerca dos Peuolh· 
c os 
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Meu bonselho, a todos os Officiaes da Marinha, que se achão eleitos . · 
Conselbeir0s do mesmo Almirantado, e ans qne eleger para o futuro; 
tendo as Patentes de Cbefes de Esquadrá parà sima. 

Pelo que: Mando á Secr.etaria de Estad.o dos Negocias da .Mari .. 
nha e Domínios Ultramarinos, que Jogo que se apresentarem nella as 
Patentes dos ditos Conselheiros do Almirântado, se lhes passem Cartas 
ôo Conselho; isto he ' ·· não as t'endo a'ntececlentemente por outro tnotiv~. 
Dado DO Palacio de Quéluz em 6 de Agosto de 1795. (1) ·. Com a As· 
signalur~ do Príncipe com Guarda. 

Regi'st. na Secretaria de Estado dos Negocias da Ma-
1 inha ~ e Dornini0s Ultmmarinos, a fol. 4 dQ Li
vro dos Alvarás , e Decretos que se expedem ao Con: 
selho de Almirantado. , e irnpr. na Officina de 41t
tonio Rodrigues Galharda. 

bo.NA MARIA porGraç.a ile Deos Rainha d0Portugal, e dos Algar~ 
ves, d'aquem, e d'além mar, em A frica Senhora de Guiné, e da Con..: 

' quista; NaHgação, e Cornmercio, da Ethiopia, Arabia, Persia, e dâ 
lnclia , etc . . Far;o sab~:;r aus que esta Carta virem: Q,u.e havendo o Se
nhor Rei Dom José, Meu Senhqr, e Pai,_, que Santa Gloria haja, esta
belecido a Meza Çensoria pela Carta de Lei de sirico de Abri l de mil 
setecentos sessenta e oito; e havendo a dotádo pela Carta de Doação,. 
dada em Pancas aos tl'ezP de A l::iril do mesmo anno, ~om todos os Bens, 
e Rendas do Couto, e Mosteiro do São Pedro de l>edroso, e çoll) os Di
zimo~ das Igr·ejas de Sanla Marinha de SeixPzelf(;, e Santa Euialia de 
Sanguedo, São Jy.lartinho de Ví lla-Maio1~, Santo Tyrso de Paramos, e 
Santo André de Maciohata de Saixá, com as Ermidas de Nossa Senho
ra do Monte São Bárt.liolomeu dos Carválhos, e Santa Marinha de Là
maçães: Havendo Eu por beui na Carta de CPi de vinte e hum d.e J u
nho de mil setecentos oitenta e sete alten(r d Hegula,mPnto da dita Mezd'; 
substituindo-lhe outro·, coni a DenonJ.Ír)ação de Meia da Comnússáo Ge
J'al; sobre o Exame_, e Censura dos Livros, para ella passou a Adminis.: 
üação dos .ditos Bens, _é Rendas da sobredíta Doação Havendo porém: 
peta Carta de Lei de dezesete de Dezembro de mil setecentos noventti 
la qllatro abolido a di ta Meza da C~m'missão .Qeràl, e e.stabelecid.<? para 
o. :Exame, Censura, e Prohibição dos Li~ros, l~roYidencias, e R egt'::Js 
difi'i:-redles; ficarão devolutos ú Cdroa os ditos Ben·s, RPndas, e Dizimas 
das Igrejás de Pedroso. E ·por quanto he Minha von1ade, qu'e todos es-· 
~es Bens, e Rendas, sejão applicados a Obras de tJ_íeda.cfe, as mais utei·s 
n. Ig-Ie>ja , e ao estado: Sou ~;~rvida o.rd.eqa'r, que pel'o Real Erario sé ac.l
lbinistrein, arrecadem, e despendào: : Que à' .t\dministração .se faça ,dô 
mes!lno modo, . que se pratícà com os outros Bens .da Coroa, pelo Conse
lho .~~ Fazenda : Que a An:ecadação' ássi~- das ditas Rendas, como de: 
lnuJtas outras, que Me Tenho p1;oposto accresee.ntar, e un.ir a estas, s.e 
~!ça .crn Cofre scp·arado dos outros , qúe se gu~u'dem n~ Erar~o; para que' 
]ama1s sé- d'istribuão em outras Obras 5 que não sejão de PiPdade: E que 
-------._~- -~--,.-=---~ 

(1) Vido Ah·ará de 30 deste mez e anno. 
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se despendão na fór:ma, qU'e Eu o ordenar nos cãsos -occotrentes, por 
Despa·cbos assignados P.ela Minha Real Mã'o . . Bem entendido, que orde:. 
nando Eu a applicação de algumas das ditas Rendas, presentes, e futu.1. 
ras '· para Obras, que lenhão t1·acto successivo, c~mo são, .por exemplo, 
Ü1·dtnarias, e Mezad&s, se fará a despeza por folhas por Mim assigna
das, para o tempo rle hum anno; e não tendo ' tracto successivo, por 
Decretos, que legitimem a despeza. E conformando-Me nesta ma teria, 
com 'a Reverencia, Respeito ·, e Devoção dos Senhores Reis Meus Au
gustos Predecessores (aos quaes Eu procurei sempre imitar) á Santa 
8ede Apostolica: Tenho representado a Sua Santidade os Meus Pios vo
tos; e espero alcanç.ar sobre · elles a sua A postolica Benção, para os cor
roborar; e sol i dar, a bem das Obr·às de Piedade, em que pertendo em-
pregar aquelles, é outros Bens. . 

Pelo que: Mando á.Meza do Desembargo do P;:tço; Presidente 
do Meu Real Erario; Regedor da 'Càsa da Supplicação; :Conselho da Fa.: 
z~nda; Governador da Relac~ão e Casa do Porto, ou quém seu lúgar ser
VIr; e a todas as Pessoas, a 'quem pertencer o conhecimento, e execu
ção desta ,Carta, que a cumpr~o ' · e guardem, e fa~ão cumprir, e guar
dar tão inviolavelmente, como nella se contém, sem d1hida, ou embargo 
algum, qualquer que elle seja. E ao Doutor José Alberto L eitão, do l\1eu 
Couselho; . Desembargador do Paço; e Chancel l ~r Mór destés Reinos; 
Ordeno que a fa~a pll blicar na Chancel laria, registando-se em todos os 
lugares, onde se costumão registar similhantes Cartas ., e guardando-se 
o Original desta no Meu Real Archivo da Torre do T01:nbo. Dado no 
Palacio de Quéluz em 10 de Agosto de 1796. =Com a Assignatura dd 
Princípe com Guarda. 

Re_gi'st. nà Secretaria de Estado aos Ne.'rJohios ao Reino 
no L~·v. 8. • das Ça,rtas, Alvarás, e Patente_s , a fol: 
209, e ímpressó na Officina de Antonio Rodngues Ga
lhardo. 

E.· (J . ' .. 
A RAINHA Faço saber àos que este Alvará virerri: Que sen-

do-'Me presente em Consulta da Junta do Comme'rcio , .Agricultur.a, •Fa-. 
bi"icas, e Navegação destes Reinos, e séus Dominjos em data de onze 
de Agosto do presente anno, qrie não ob~úintes' as differentes providen-: 
cias, f]u e' Teriho estabelecido pelo Meu Alvará de oito de Janeiro de mil 
setecentos oitenta e tres, Decreto de vinte e nove de Ja:neiro de mil se
tecentos 'oitenta e nove, e outro Alvará posterior de vinte e set~ de Maio 
dd mesmo anno, para promover, é anirnar o Commercio, .e N.avegação 
dà Asia, não se tem estas ainda mostrado tão f!fficazes, e suffic.ientes.; 
que possão' equiparar os Interesses da Minha Real Coroa ás utilidades dos 
Meu-s Vassallos, qúe se propõem a hum similhante trafego; e desejando 
coadjlivar, quanto fôr compatível com a Minha Re~l Condesaendenc!a., 
hum estabelecimento tão ana·Iogo a:as seus saudave1s fius: Sou Serv1da 
ampliar a disposição dos pa:ragrafo·s primeiro , segundo, e terceiro do Meu 
citado Alvará de oito de Janeiro de mil setecentos oitenta e tres, e or
denar ao referido respeito o seguinte : 



. Prime-~ro: ~u13 iod6'§-os generós, é fa~·ei1das, qué se eníbar~àrén1 
no Porto d,e Lisboa pará 'à Costa dó~ Malab'àr, e mais Pórttos·;N:~ciauáes ~ 
ou E~trang·ei.ros' além 'dó 'cabo da Boa Esperan'ca' sendo condHzidos eni 
Na \rios l'<h t ugueie~, ~:o~em do 'beneficio da '.bàideaç·~o, pagando quâtm 
po'r ct'!n~o d·e direi t'ós; Jem qu·a·nt'ó Eu ás~im ·6 houver por beili, é hão de-
terminar o conhario·. . . , 
. Segundo: ~ue .fàzendà :o·s dito~ Nav-ios escàla pelas Ilhas do~ Aço
!E>s, e da Ma deira, ~tl !1elos Rórto's do Brii.zil; e embarcan~o ue1les vi: 
nhos, e aguas-ardenl'es, assucares ~ :.o outros quaesquer g~neros da pro.:. 
üucção das mesmas Ilhas, e ·Bt·azil ( excepto o Tabaco ) para. se~em da 
inesma sorte tran~portadó's a.os sobreditos Pórtos Nacionaes, ou Estran
geiros, alériJ ·do Ca~o da Boa Esperanç·a, lhes .. sérá da?a tâmb€nri a 
cothpetenl!e baldeação nas tespeMi \Jlàs Alfándegas daé llhàs, e .<lo Bra.:. 
zi I. . . . 

T·erlieiro : Qu~e todo~ :Os. generos , -e-treífos; ·e fAzendas , séni, et çép
·~ão alguma ; ou sejão cla pi•é>cl•ucção, e inanu.Pàctura de Goa, e àos ma~~ 
D ominíos de 1?0rtúga:l , ,e ~â0s .r -aizes ,~s ~rari•geiros da Asia,, eChh:ia, . q~H~ 
~i erem de retornb h<:>s mencioriad0s Na\vios PortU.gueze~ ao Pori~ desta. 
Cidade, ·sendo aq ui 'Vendidos "{>·'irá fóra do Reilio, fiquem iguálmerite go
zando ao mesmo ben~ fioo da_ b~ l~d~açã'o. é . ; ., ' • . " . 

~uàrto: Q ue pa·r'a 0 consti.HlO do metn<;>' Portos do Bt·aztÍ ' e Costa 
de Africá dos Meus Dolll'iln·los , se h-ão àdmli'ttão a despa-cho ,nas Altande-' 
g as desta Cidade s'enãe aquelles generos' effeit0S' ê' fazer:í-das d~ Costa 
de Malabar, que por Oer,dd0es a~tenticas ~í3 tll@süarem d~esr)ac'ha'dos pe·· 
las Alfandegas de, Goí;l, Dio.,, ~ · oluil~o~ . , "' ., , t r. . . .. , . 

E. por quaa•to Me for!ib -lg·ualmente pres'f'•ntes por -par-1l'e 'dá sobre
dita J U'n't.á OS g-rantles Í•fioonveFJien~é.s, e -gra~es da-r~mos, q·U'e •se seguem 
á Miüha Real Faienda, e ouüos . PárticiD~.ües nie>ti·vo~ dig nos d~ Minh-a 
mais séria refiex~o, p,el~ observação dndispo~to bo .Alvará de vinte e se
te de Maio de ·mil se,tec~iitos e .(.)itel"'1tli e 'F.Iove ;, g·~le r~g ~ll a <?S dlreitqs' 
que devem 'Pagar nesta .Qapi1~al' e no uíesrno Brazi l à'S fazendas vindas 

.. de Goa; e dos oUtros Pôr-tos da C?s-ta <le Ma-laear: Sou outrosim Servi
da de rogar inteiramente à dispo1* ;ão do ilito A !vará , ,cqíno se jamais 
E'X ist íra' ficando sei:npre riu lia, e de nenHuiii vigor ; e Orâ eno que todos 
os generos ' e fazendas da A·~i11 ' (ij_tre d-aqUi em diante se hot;~verem de 
consumir no Reino, e li hás; assim como nos Pórtos do Brazil, e Cos ta 
cle Africa , pertencentes áos Meus Doíninios, hajão de pagar por intei
to todos os direi-tos ., qüe Rê ac·bão esta·b?lecidos .na P áúta da Gasa da 
lndia , e ilas A'lfa-nclegas dos. Dorrii~ios ~Jt ,·.i:imari•l'Íes, ' ,.. I 

. Pelo q·ue: M :i ndo á Mezi:t do [j.eseln'ibàrg·o . ~6 . iPàç.d ;_ lPÚ•side.ate 
do_ Meu , Reiil Erario; Regl:ldor ~a Casá da . Supp_licação; . Consel~os .. dá 
lVItnha Real Faúudà, do Ultramar, e do Almirantado; . Rea~ 3unta do 
<'ornmercio ~.·· Ágricültura , Fabricas ; e Navegàção oestes Re_inos, e seus 
Dorninios ; Vioe-RPj, e Capitã.o Ge_tJerill. do Esta~o , €l o ~ tazt l ,; Govern.a-: 
dol'es, ~ Capi Lã:és Genera·es · dv .ín:esrrio Estad.ó., e do, ~a , lndli:t; e: a _to-

' d?s os Oesemb:ü·gadorés, Cortegeêi~res ; Ouyiflore~ ,_. J tiizes, e mais Offi
~l aes , é Pessoas ,, a (íueni o c?rl~~c i me.':lto d,est~ .. A l _va~á perleo~er , 
0 curnprão, e guardem; como nelle . se con~ém .' tlao obslk\ntes quaes
quer Leis, Reg··iníeil!os, Ôl!l Or~eiis ,i~_ rii cor:ítrar-19. , E ao: Doutor. José 
A lberlo Lei tão, do Meu (] ç> ÍH3 e l h~ , Dese Ínbargâ(~or i:lo PaÇo,, e ~h'an~ 
cellf.'r Mór d~ Reino , drd eni1 que o fa «;a jníblicàl" ná Cháncêllariá , 
Pa~s ~r por ella, e regislar . no~ Livros <i que tocar: E se guà~·dará , d 
Ongtnát deste tw Meu Real A. réhivo da To~ .. rr·e d,o Tori:d3o. Dadó no 

H h 

... 
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Palacio de Quéluz . em I7de Agosto de I!7g5, (i) = Com a Assigna .. 
tura. do Príncipe com Guarda. 

' < 

.. 

• I • •j 

Regist. 1_1.a Secretan"a de Est(Jdo dos Negocias da Ma·â-
nfta, e D01m'nios Ultramarinos no Liv. 1.0 dos Al
varás, Leis, e Patentes a {ol. 123. , e impr. na Offi
cina de 'Anto.,n:io Rodrigues· Galhardo. 

, I 

E
. tt 

U A. RAINHA. Faço saber aos que este Alvará virem: Qu~ Haven
do Creado por Decreto de vinte e sinco de Abril deste Anno o Conselho 
do Almirantado; e Hav·endo-p elevado a Tribunal Régio coin toda a Ju
risdicçrro ~ que lhe competir pelo seu Regimento, pelo Alvará de vinte 
de J uaho proximb: Hei outr0sün ):lot· ben\ ·, q.1;1e . os Conselh-eiros do mes
mo Almirantado, assim os. que presentemente o são, como o~ que para. 
o futuro houver, sendo pelas suas Patentes Chefes de Esquadra, e dahi 
para sima, sejão condecorados com o Titulo do Meu Conselho, e de qu~ 
se lhes d~verão expedir suas Ca.rtas p~la Repar~ição com pelei? te: não se 
fazendo uso <lo Alvará {iiat·ado de seis dq correate, que !>e p11b liqou pel~ 
Estampa, com manifesta equivocação. Este se cumprirá tão inteiramen
te como nelle se contém; e não passará pela Chancellaria, posto que.sen 
e.ffeito haja de durar hum, · e mais apnos, não obs(.antes as Ordenações 
em contrario; gua11dando-se este- Or:iginal no Meu R,~al Archivo da Tor
re do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz em 30 de Agosto de 1795. 
= Com ·a Assignatura de Príncipe -com Guard~. 

Regút .. na Se.cretaria de Estado dos Negocias do Reino, 
no Liv. 8. • das Cartas, Alvarás, e Pate11tes ,.,e irn'" 
presso . ~a Of.ficina de Antonio Rodrigues Galhardo . 

.... s-aul:. rnr:E lJ A RAINHA. Faço saber aos que este Álvat·.á virem: Que ~en
do-me presentes ~ em Consulta do Conselho UILramarmo os abusos, Irre
gularidades, e desordens, que tem grassado, eslão, e vão grassando 
em todo e Estado do Brazil, sobre o melindroso Objectb das suas Ses
marias, não tendo estas até agora Regimento proprio, ou particular, qu~ 

' as regule, quanto ás suas Datas, antes pelo contrario tem sido até aqui 
concedidas por h uma Sunnnada, e abbreviada Regulação, extrahida d~S 
Cartas dos antigos, .e primeiros Donat.arios, a quem os Senhores ReiS 
Meus Augustos Predecessores fizerão .Mercê de alguma das suas respec
tiv·as Capitanias, de sorte que todas aquella:s CartÇts, nem ainda os Re
gimentos, e Foraes, que então se fizerãa ·, e mandárão ~ar, para a Re
gencia, e administraç.ão da Minha Re·ai Fazenda do dito Estado, não 
tratárão, nem podião tratar naquelle tempo, plena, e decesivamente 
sobre esta Materia , a: mais importante, util, e conveniente aos com-

------------------------------------------------
(1) Vid. o Alvará de ~5 de Novcrrrbro de 1800. 
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rnun·s 1nter'ésses de tortos Ôs l\reus Fiéis Vàssallos liabitantes náqi.iel'le~ 
i.1astos Dorninios; tesoltantlo da falta de Legislação, e de Providencias-; 
por hum a parte 'preju1zós •, e gravissim.os ·damnos aos Direitos da M~nhétl 
Real Coroa~ e por otitr1a i:lart'e c·ons.eqUencias . não menos damnos'as; e of~ 
fensiv-as do PúbWco ~e·ne11cio; e dá igualdade, com que devem, e de.s
víào ser em todo 'o tempo disrribuidas 'as mesmà.s terras .pelos seus Mo .. 
radores, cbegãndo a ·estado tal esta irregular distribuiçãó ,. que muito~ 
destes Moradores não lbes tein ~ido possivel conseguirem as .sobreditas 
Sestnà.rias, por Mercê Müih·a, ·bu dos Govemàdores ·, e Capitães Gene· 
r ·aes do dito Estado; á foí.'<~a de objecÇões 'çlppostas por quem sem algum 
Direito não deveria impugnallas; outros pelo contrario as tem apprehen.
dido, e apprehendein, e de !las se apossão sem Mercê, e se1t1 licen·ças 
legitimas, que deven1 iE'rpara vaHdarmn os Títulos das suás Possuições, 
passando a tal excessb tão repreht'nsiveis abusos a este _respeito~ que at~ 
a maior parte das mesmas Sesmarias, ainda as que estão .authorisadas 
com ás cotüpetentes Licenças, Caxtas ·; e Çonfir~ç.Ções; jámais chegão 
:!i, ler divisão, e limites certos por Oemarca·ção' Judicial, cqrtw são obri
gados po'i' muitl:ts erepeli·dâs Ordens, que seten1 expedido alQdosaquel-
1es Domínios a este fiú1, tão óteis; qu ~mto preju,dicial .ci falta de obser
liancia, que ellás teh1 tido no mesmo Estado do Brazil, de. cuja fàlta, ; 
e da tóler'ancia tem n<:ftoriatnente resultado· hD Foro tantos, e tão odiosos 
Letigios , entre hu.tnç, grátide part~ dos ditos .M:eus Vassallo'S; q uaritn ~: 
mostrá a experiencia' e o jdstificao' as muitas Queixas~ que tem .subido 
dü ME'u Real Thr.ono., sobre este mêsmo Assumpto, não . bastando para 
os Recursos Ordinarios tlellas os Meus TributJàe~ Régios, e Ministros " 
Deputados riestà Corte,. e no "Brazil; para as .. suas Providencias-, sollici
tadas talvez pelos Qúeixosos hà Minha Real Pres11iH~á-; ao fim ,de evita-: 
rem por este .meio as mór-as' e delongas; com que comrrium.mehte se 
eternizã.o similhantes Litigios, dominados muitas vezes pela malicia, e; ~ 
má fê claquelles, que dolosa, e clandestinamente ~esfructão . terrhs , que 
ou não r~speilão éios seus Titul·os, ou se o~ não tem lhés custa .largallas ;, 
a quem justamente pertence Ih pela cotilp.~lencia ~ e legi tiqlidàde das suas' 
Cartas, cujos daüliws seodo graves motivào em copsequencia prejuízos, 
que deteribrào os cabedàes de húns, e fazem infallivel a ruina -de outros., 
que . não teru forças; neJil pqsses, para man,terein largos éinnós, e corn 
onerosas despez<Ú> 'h'uma D~ri1anda m' uita~ vezes injus-ta, .e sustentada:. 
outr·as tantas vezes por dclio ?· opinlãd ·; e câj:>richo: .E queJ'P.Ddo Eu o.c_; 1 

correr a iodos ~stes inconvenientes; e outros que Me tem sido até aqu~ 
a origem . das sobN~di tas Q.uP.i_xas, e das confusões, em qüe se achão em 
todo 6 Estado do Brazil as referidas Sesmarias: Conformando-Me a este 
firn com o Parecer do ntesmo Conselho Ultraníarino: Sou servida Orele·· 
nat· aos ditos respeitos:; o seguinte: . . _ · 

I. Ordeno~· que em todas, e ení cada ~tnna das Caj~itanías do Esta-
do do Brazil, se eonbão nâ mais indefeétivel obs'ervanc1a as Reaes Re
solnçõt>s, e Ordéns,. que E'u' ou os Sen'ho~es Reis, Meus Aug·üstos Pre:
decessores.; tiverem feito expedir para o mesmo Estado, assi m <1 respei
to das Datas das terras destas ~esm arii.ls, termos, é llíhiles de]] as, co-2 
Ino das suas medições, é deiÍl àrcações ,' com tanto que 110 todo, .ou eni 
P.ar•te, não sejão· bppóstas, e c_onüarias ao. qué Eu Determino, e Mándo. 
se observe n'este Al'v<\rá, que ficará Sfrvmdo de Reg1mento, para por 
e~e se pt'ocessarem , e reg-ul'arem as sua's Datas, medi~ões, e demarcà-· 
<}Oe.s. -

li. Item:· Há vendo, c.orno ha, em muitas·. das ditas Capítanías d'of 
Hh 2· 
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Brazil diltérente prática na Ordem das Datas destas Sesmarias; porque 
em algumas das mesmas Capitanías se não mandao ouvir as Camara~ do 
Continente das terras, que se pedem, e concedem; sendo esta falta 
hum erro abusivo, e contrario ás Leis deste Reino, que não tolerão a 
variedade, e o abuso até agora contrariamente pratioadq; a estes res
peitos: Ordeno, qae os Governadores, e C~pitães Generaes, cada hum 
na sua respectiva Capitanía faça processar, e regular as su·as Datas 7 

pelo que se acha determinado no PaFagrafo setimo .()o Alvará de Lei de 
tres de Março de mil setecentos e setenta; de sorte que, antes de se 
pertenderem: E finalmente a justiça de qualquer Terceiro, que se lhes 
opponha. 

HL Item. Ordeno, que todas as Cartás de ·Sesmarias, que se de
rem, além das mais clausulas inherentes, e estabelecidas pelas Minhas 
~eas Ordens ( e com as quaes até agora farão gravadas ) se lhes impo
ra a de que a Pessoa, ou Pessoas, a quem ellas se derem , ou concede
rem, fiquem obrigad~ a demarcar as terras, que respeilão ás ·suas Da
tas no perfixo termo de fi iím anno, e que nào poderão tomár posse, neni 
cultivallas, sem que primeiro satisfação a esta impreterível obrigação, 
cornmínando-se-lhes a este fim a pena de Commisso. 

f 
JV. Item: Ordeno que esta uti)jssimã condição ( com que se devem 

grava1· os Sesmeil'os, a fim de que cada hum regule o seu Direito, se
gundo os Marcos, e Balizas da sua de1t1arcação ). em nenhum caso pode-
rào...dispensar QS.- Governadores, e Capitães GeneráéSêfü dito Estado do 
Brazil nas suas respectivas Capitanías, nem ~ aioda o Conselbo Ullrama-
rino, depois de cada huma dellas este Alvará, antes sim como parte do 

r
eu Regimento, nunca · · · · , · · alguma, sem 

q.ue se lhe apresente _junto com a Carta ~eJia, Certidào lega~, e authen
tiCa, de.....s.e haver fe1to, e passado em julgado a demai"caçao, que res
peitar a cada huma das ditas Sesmatias. 

V. Item : A inda que estes Direi tos não o são, nem podem ser adop
tado!i!, quanto ás Sesmarias, que até agora se concedêrã~ e das quaes 
já se acbão de posse as Pessóas, a quem ellas se derão; com tudo, sen
do como he certo que aquelles Sesmeiros as acceitárão com a condicão 
de demarcarem as suas terras, elles, eni quanto o não executão, esião 
sem dúvida obrigados a cumprirem da sua parte aquella justa, e rigoro
sa obrigação, fazendo reduzir e direito certo, e liquido os limites das 
suas terras, e Os seus incuriaes Títulos; em cuja ce1·teza: (Ordeno, que 
os Governadores, e Capi lães Generaes do mesmo Estado 'ào Brazil r a 
respeito destes Sesmeiros, fação por em rigoroso cumprimento, e obser
vancia as muitas, e repetidas Ordens; que se te:til expedido, para que 
se effeituem as demárcações de todas as Sesmarias, e que na fali a da
quellas demarcações revertão, e se incorporem na Minha Real Coroa as 
terras não demarcàdas por omissão, ou repugnancia dos seus Possuidores, 
que dolosà, e ein p:1á fé tet:n até agor~ obstado, ou ao menos não reque
rido as ditas demarcações; e pata que estas tenhão elfeito, se lhes com~ 
minará termo de dois annos para as requererem, e cumprirem, e não ô 
fazendo (findo elle ) se verificará, e executará irremissivelmente a pena 
de com~isso, que até agora se lhes teui tolerado. · 

VI. Item: Mostrando a eipedenciá que nas Capi téinías do mesmo 
.Eslado do Brazil pela sua notoria, e numerosa População não admittem, 
que se fra:nqueem, liberalizem em quantidade grande as Datas das suas 
Sesmarias, principalmente hs terras que eslão mais pi'Oximas ás suas 
Capitáes, aonde he mais frequente o Comnlercio, e muito maior o núJlle~ 



TO dos Moradotes' que neliàs hahitão; _berecendo-Me- por táritll)_ tod9~ 
estes niotívos, ·é objectos _huma Provideilcia; ,l}ue :figu~ send~ . coiihnu~; 
e geral á todos os ditos Meus Fi~is Vassallos; de sorte que ern.ti.'e .elles 
l1aja, e se pratiqrie hurt\â inalterável igualdade: Orden~, que os Gove1·~ 
naclores, e Capitães Gelieraes ao dito E~tado do Brazil, ·nos Cootornos 
das suas Capitanias 1 e Vi lias, na distancia de seis Legoás ao redor de_l
las, não possão dar a e S~smaria a cada . htim dos seus Morádores ma1s 
que meia .Legoa de terrã eril q_uàdro, á fitrt qrie hajá entre bódos os di.:.. 
tos Moradorés a igualdade que merecem. . 

VIL Item: Ordeno, que naquellas. Càpitanías do ·Brazil, ehí cujo~
districtos as Sesmarias ( segundo as Minhas Reáes . Ordens ) ~ão podem 
{~xceder a extensão de humá Legoa de frente_, ,.e outra de fundo, haven .. 
do quem ãs requeira, du pessa junto ás Estrádas, e Rios mrvegaveis ·, 
se nao facLllLarão . daqui em diante mais de nieia Leg·oa de f1•ente, dan .... 
do-se a ouL·a mei~, que até agora se lhes permittia, no fiuiqo dás rnes.:: 
terras ,; a firn de que pelo nieio desta. Providenciá resulte o maior míme-
1'o de Habitantes, que povoem estes desertos caminhos; o ~aior abgmen.,. 
to da cultu·rà, eln que tant0 interessá o Público; o maior número de Ses~ 
rueiros; que fação mais vantajosos os effeitos, e fins da . mesma cultura; 
e tioalmehte o maior; e não trlenos util beneficio público do reparo, e 
concerto das suas Estradas, ao quál são já_, e :ficarão sendo ao futuro 
obrigados os sobreditos Sesmeiros, cada hurh lias suas respectivas Tes..; 
ta das. 

VII I. Ítem. Ordenb, que esta ti til, e inieressánte ProV.ide_ncia, flqué 
sendo. commuà, geral, e exte~siva a todas as Capitanías, e (.iove1 hos dó_ 
EsLádo do .Brazil, quanto ás terras corifinélnt~:~s càtn as suas Estradas, e 
Rios navegàvejs; ficando porem em seu vigor as Mi11has Reaes· Ordéns, 
a respeito de todas as nü1is terras, que forrilão os Limites, ~ o Certão 
de cada h uma daqúellas Capi tanías; pois qu~ pelas mesmas Oi·dens, se 
deverão regulã;r' como ate ag~ra as suas Da:tàs; assim .COIÍlO o deverãd 
fazer os ditos Governadores, e Capitães Getli=mies, no cB~o eih que, p,c>r 
falta ue Povoadores, nào llajão Pessoci, ou Pessoas, que pessão, . e quei
rãc> para povoar' e cultivar: as sobreditas terras juntas; ori confinantes 
~om as ditas Estradás, e Rios; porque em cáso ~ai fica sendo iniltil, e 
lrnpraticavel aquella Providencia, tão són'iente d~ada, quanto ás tex:
ras, e lugares aonde houver maior número de Moradores, que no con..: 
curso de outros pertendão Sesn1arias dêsla natureza. . , 

IX. Item: Sendo pública a taxidão , e a li'b.!'!rdadé, com que se fran~ 
queão, e tolerãó os córtes das Madeiras 1Jas Matas de todo o E!ltado do 
Brazil, e tão irregulares, e .hocivos, qtJe em poucos annos n .~nhuma, 
haverá em sitios cómmodos' e tàes' que facilitem os seils transp()rtes 
aos lugares ôo seu destino' antes pelo contrario que será n~céssario ir 
busçar, as ditas Madeiras a outros mí:Jito m·ais ren1otos ' · q~·e dJfficultein a'; 
sua condoceão, ou talvez fa<(ão impossível que ella se pratique, cnjos 
prejui·zos' sendo COliÍO de gravissitnás corisequencüis' _ain_da que ao fin1 
de evitallas por di-versas Ordens (que deverão ficar subsisti rido ) se achem 
cleterminâdas às cléiusàlas' e reservas' coín que se costumão passar ás 
Cartas de Sesril~trias, e (p.:ie já nas di tas resér~as se comprehendão os 
Páos Reaps para Embarcações; comtudo inerecen·do est_e Assuinpto ou
tras Proviclencias' qLle fil''meli:t mai~ . segura cautella? para que se não 
abuse da liberdade até agora: p'ermittída: Ordeno, que daqui ein diante 
nos Pórtos de Mar, e nos districtos das suas visinhanças 1 e costas sê 
reservem inteiranwente aquella's Matas; t.londe pel.a sua! boa quàlidáde J 
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a?\mdancia, e melhor 'commodidade se possão cortar, e exüahit as per~ 
Cisas Madeiras, para o Meu Real Serviço, ficando vedados, e prohibi
dos ao f1:1turo todos aquelles mesmos districtos, em cujos Lugares, ou 
Matas, se póssão commodamente verificar os córtes das sobreditas Ma
deiras, prohibindo que elles ·, e ellas no todo, ou em parte se possão mais 
dar de Sesmarias. · 

X. He1~~ : Quau to á-quellas Seemarias; já existentes, e occupadas pelos 
seus Sesmeuos nos Pórtos delVlar, e n·os districlos das suas visinbanças ~ 
e Costas, e ainda no interior dellas ( ficando igualm~n te sóbsistindo as 
suas ~oncessões, e Datas: ) Ordeno, que nas suas Matas s~ não cortem 
Madeiras grossas, e de Lei, e· menos para constmcção de Navios, sem 
que preceda licença do Governador ., ~ Capitão Ge.neral da Capitanía, 
aonde se pertender e!Ieituar o córte das mesmas Madeiras; e para que 
esta licença se regule, evitando-sé a Iaxidao, e à rui na das sobreditas 
Matas, a que tem dado causa a liberdade, com que cada hum até ag·ora 
tem promovido aquellas rui nas de tantas conseCJ.uencias: Sou outrosim 
servida Ordenar, que cada. hum dos sobreditos Governadores não dem, 
ou concedão sirnilhantes Licenças, sem pleno conhecimento da necessi
dade , direito, e justiça, que possa fazer permissível, e toler~vel a sua 
concessão; commettendo aquelles Exames. aos 0l'lvidores das Comarcas~ 
que deverão informar sobre · o mesmo Assumpto, e á respeito deHe, em 
todo o casg ouvindo o Procurador da Fazenda, de sorte que no dito Es
tado do Brazil .fiquem sendo os Ouvidores privativos Juizes nestes Exa
mes, fazendo alli cada hum delles as vezes, e o serviço, que antiga
mente fa2ia o Superintendente da Fabrica da Construcção das Fragatas, 
mandada estabelecer, e crear no estamo do Brae:il no anno de mil seis-
centos sessenta e seLe. . 

XI. Item: Sendo, como hé, p-or huma parte justo que. càda Sesmei
ro não tenha mais terra de Sesmaria que aquella, que póde cultivar por 
~~, e seus Escravos, não se lhes ·concedendo mais que huma só Sesma
ria, e esta quando muito de tres Legoas; támbem o he j'>t>r outra parte, 
que acontecendo (como muitas ve:l:es succede) haverem tão poderosos 
Lavradores, que huma só Sesmaria de tres Legoas be i nsignificante ter
reno, para adiantarem , e augmentarem as suas culturas, maiormente 
quando arpat:dla Sesmaria Sf'! verificat· dentro naquclles limit~s, e Capita
nias, em que cada huma Data não póde exceder de meia legoa, de sor
te que tanto em hum, como em outro caso vem a impedirem as Minhas 
Reaes Ordens, o fim , e augmen lo da inesma cu! tu r a, na certeza de ser~ 
como he, prohibido que cada Sesmeiro possua mais de huma Data, ain
da que seja por Titulo ·de herança, ou compra; a estes respeitos: Orde
no, que ficando em seu vigor as Minhas Reaes Ordens, que tem regu
lado a extensão das Datas de terras das Se~:anarias, possa cada hum dos 
seus Sesmeiros possuir duas, ou mais Ses"inarias, com ta11.LO que tenhão 
possibilidades, e numero de Escravos, que inteiramente cultivem hum as. , 
e outras terras' ficando todos elles' neste caso' obrigados no termo ue 
dois annos a requererem no Conselho Ultramarino a confirm<H(ão dellas, 
pedindo dispensa das Ordens em contrario ; as quaes Semarias se lhes 
confirmarão tão sómente no caso, em que plena, elegi timamente conste, 
que estes Sesmeil'(ls tem possibi·Jidades ; e tanto ilUmero de Escravo9, 
quantos são, ou forelli necessarios para cultivarem todas a:quellas terras, 
ainda que respectivas a differentes Sesmarias. 

XI I. Item: Ordeno ao mesmo fim , que todos aquelles Sesmeir~s, 
· qt!le possui·rem ht1ma Da·ta de terras, e succederem em outras por Ti-



fu-lo de Hérá'b~a - , , Doiú~~õ , "o!u outf0 'qualqher, 'qúe aüÚ~orlsé a é~a 1id:. 
gi lima posse, e .não tiverem _pàssibilidades, e Escrayatura par~ cúltt~ 
vaiem hu~nas · , e ~ut'r~s ' Sestnariâs 'J: sej'M obrigados · d~nn'o·. d.e do.Ls an
'nos a vendellas ; ou all'le-aH'as, ''de sorte que 11assen1 ·a · Pes'só~~~ , qbe as 
cultivem, e aógm'ente~n em· 15e'nef!é1o- dó Plibl'ico :t e rlão à fazendo ( có
lno devem ; e lhes Otd'eno) rev'erte'rão as inesma's terras para 'a Minha 
Real Coroa, a .fim de sé darem ·, a quem ã's t1·ate·, e aughH'n[é 'éni' benel.. 
ficio dó .EstadG, e dos 'se·tlS Mor'adore'S. : . . . : ; . 

XIU. hem ·: H'avend'o, con1o Me constá ha eni todo o Estado Clo Bra
zil muitas, e diff-..,r~'ntes tenas, que se possuém denominadas Sesmarias; 
seü1 outros algun·s Títulos mâ.is que o 'de Hera.nças, Compras, ,Pu_aÇões ~ 
ou outros iguaes Oirc:;itus, de sorte que penhum daquelles Seshl'tÚ!'OS tem 
CarUt, ·qn'e const_ilt~a _cár:la húma~'daqueHas terràs em pur.a, e legítim~ 
Sesmaria~ cujos àbusós são Ílneoinpativeis 'com os Oitei'tàs ·da Minha Re~t 
Coroa ', e n.ão menos opposrós á Utilidade Pública, que pe'de ein jt.ist~ 
eq ui li brio 'à igtial dàue en tfe te dos os Me.u:s 'Fie~s Vassall'os, ~ este fi ih,: 
Ordeno; q'ue aqüe·Nés SeS:Riéát·'õs, qtJlé poss'u)reiíi' t'eí-r'as com à /;;obt·ediül. 
den0minação de1 Sesmarias; i{érn outro algum 'Titulo máís qüe o da d]ti:
turnidad·e 'das suas 1>osses~ c~llnprã's ; ê DoaÇõPs' sejão obrigados ~ àpre.:. 
·sentarem os Titu·los dà.s n1es'inas terras a·o seú respectivo Góvei·oador, ~ 
Capi lão General, tlú perfiX0 [~rliw' d'e dois ahnos' para CjUC o:u" idos sobi:~ 
e·Jles ( quahto ~o s·ew"direi·t:o., e legltimidàde) o· Ouvidoi· \ láJ Cod\arba, 'ê 
l)i·ocut"add· da Faz,énd·14 , se 1hés pàss'etri ~}irtas, de Seshiúrias, assim; 
e do mesmo modo que sôle'düiemente se observa bas Datas das lerras tlé 
t 'ada hurha das Oapi~al:ii~s ao ·Bntiil ' pará q'ue se saib~? k ·.?OlJSte ~rri 
tGdé:lS eJlas O numero t)os · ~éstn'Pi'l'0S ~ á ·quaJida{le; e q1Jautidade das suas 
Sêsrn ariá.s. · HavendL> porér~1 alg'\nrl 1··õu algt'lps cli:~stes Sesmeircis ~ - que nãd 
requeirao (como devem, e 'lb es -Mando,) oS' competentes Títulos tias sua~ 
C:arl as no sobreditó termo de'sde logo sérão pdvàdos d as terras, que pos.!. 
suirem incorporando-se 'es·tá's na Minha' Real Coroa: ·E p;ti·a r.ru e .ilenhuni 
del-les allegu·e ign'oran<~ia: é rd no ot:ilrpsiiil, 'qde os Governadores, e ca.: 
pítàes Genei;aes nos District os dos ·seus Govei-nos, faç ãú púb1i.co por .Ed í ~ 
Utel:l tudo o que à ·este resp eit9 D,~t.eri'nilio . . 

X fV. Item: Sendo inuilo o-til ao M-eu R.ea1 Ser'viÇo, e hão níenos con : 
veniente á exactá observanéia ae todas1 est as Providencias, 1 em q1;e ha.!. 
jãp Livi·os de Regi ~ to, pãra às 'sobr~ditas Se~ mari'as: Or,d ~no , q-ue etr:í 
todas âs J ll iHas, e Prbvedonas da F~i'E'ntlâ Renl áo Estado elo Braz i I ~ 
hajão dois Livrbs rubricado~ , àot1üe se mandem registrir âs S~t~ ~arias de 
cada huina das ê.iitas Gap·ii.aníéis, e seus Dístrictos; hum riarà .? regist~ 
'das ca·rtas concedldas pelos Governadores; e ~apitâP S G·eneí-aes ~ e ou
tro pai·a atpli~ llas" iflesmas Cartas confirénaaas por Mitri, a fim 'de que · 
J>a!'lsados OS termos éornrninados; f)ara as süas coofiri:n~t(t)es , · n~o CO'lrl pa..: 
recendo estas por omissão ~os Sestne,iros, po';.-sào os d1tos Governadore~ 
dar as lllP.Srnas terras as Pessoas, gile hiàis prolnptãmente cun1prão' as 
c·ondições da Cárta desta, oi.! tlaqnella Sest'úaria.' . . . 

XV. I tem: Simillüwternente Ordeno, q irP. toc1as as Carhérãs t:lo Es.:. 
iado âo Brazil sPjao obrigadas · a terem hum Li ~ ro grâtu!tame,ni~ • rubri .! 
cado p~los Ouvídores das suas respectivas Cumarcas, para qu'e nelle sé 
t>scripturem e rf.'·o·isten'i to'das ~rs CârUis de Sesmabâs dos seus Dislric.;. 

' b . 
tos; porqúe devendo ser, ênfno Determino' ÔI.!IVJdâs as Càtn~ràs' quan -2 
to á concessão das Sesíila das' que ri:-speilão áos seus projHios Distrjttos; 
Ô<;vem éstar se,m dúvida intt>ifâdas, e scientes, se estão, ou não vaga~ 
às terras, que se pedeú1, sen'l cujà certeza mal pódeni infotmar sobre d 
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direit,q, ·e jus~ÍÇfl qa ,.Suppli~a ·, .,q\i.e ~~~ Jb,e's propõe ao flm do seu In-
forme. , . , .• 

XVI. 1 t~'P: Ordepo, qu~ dÇt'quí eq-~ di.a.tlte se nã.@ dem, nem ·conce: 
·dã9 St>sl'ijar.tas petos GovernS!do'res ,, e Capitães Generaes do Es'tado ug 
Brazil, sé.m ap~·,esent-ar1ein :as P,~s,soa,s, q,ue as p~.dü'em , .Certipão, peJa 

. qual conste qué agueJJa t·~r'rà, o\.} terrf.l.S, Cj)lile se pedeP'l " se àc}lãp :va
ga~' e c~mo 'taes ail)Ua n~o iorão cpnce,d;idas a "otHr'o í;ilg.pm T~rceiro" 
cup Cerudão se devera extrabir dQs s.obredi tos Li.v1ros das J lll'ltas, ,f'r.o~ 
vedarias ., ,01u Cameras, à. fim de ,que se não dupliquem as .Datàs de h u
rna n)esma terra, c-o,mo tem muítas yezes aconteoi~P, origi!ilando-s.e des ... 
tas ·desordens·, Demandas, .e odi<il.sa.s Que;stÇ)es n;1uito prejudiciéJ.e.S ao So-
cego ;Públi-co. · 

.XYII: .Item: E ro.rqU'e não h~juStto~ qtlé feli,cit~.ndo E .u a todos os 
Meus FJels VassaHo~ do Est,ado do Brpzil , pe.nnittindo,-:-lhes às Mercê$ 
d.as so~r~dit. as Se~mar~ias, p~i~ell) elles ,de cljlinprirem as 'obrigações da~ 
~u~s Da~ as, e men9,s, g;ue ,á ~çnnbra,. d#·U~s ., e do.~ ~eus TituJps, p,er.tur ... 
,bem ·, e Jbquietem os se~$ Oó,nfinantes, ao pa!)S,O 'de 19ue.re,re..til'l e,sles ,de . 
marcar as spéls terra~, eomo it;~distincta}Thente s.ã'ó, e ficão sendo obriga.
dos 'todos aqueUes Sesrnei.ros , ,a quem ellas se tem dad,o, ou houverem 
pe d~r <to futur0; ~ f.ste Jim: Ord€·D(j), e :Mqncl9, qM 1es~as demarçaçõe~ 
fiquem .~n·iva1ivÇ~.mente co~j),eti.nd'O aos Ouvid0res d.l!s Gom,a.rpas, a qué 
dJs$·er respeito cada hum~ t;les~as Sesmarias, 1pnr1 sére.m eUe,s ps que pre
sentemente substitue-m os Llllgar.es de Provedores da liàzenda, depois 
,:Ia sua extincção em . ~apa hul)14 d.q.s , Çomarcás do Bra;lil ; como po
rérp O toral;>alho , e as .obrigações pessoáes das ,Slja~. ,Correit<Ões , e ou
~ras igllaes diligencias, ]bes dit.EcultJarão cumprirem nàquella parte os 
seus Deveres: Soü servida Ordenar; que ~odas às Ca.IJjeras do Esta
do do B1·azil proponhão annué;\lmeoté aos s~rus r.espec~ivo·s Governado
res , e Capitães Genera~s , tTes Létrados çom Carta de Formatura, 
(.)Ue SPjão moradores dept.ro das lhesmas Comarcàs' oe boa' e sã cons
ciencia para Juízes destas deil).arcai?ões em Prim~ira Inst;mcia, e entre 
elles nomearão tamb~m os ditos Governadores, !:! Capilãés G(;'neraes. an- · 
nualmente, o que lhe parecer mais idoneq; para simjlhan~e Ministerio; 
vencendq ~stes a quarta parte dos Emolumentos, qye act\,lalmente se 
pagão aos IrHebdentes, dando appellação, é ilggrhvo para o Ouvidor da 
Cotnarca, e delJ~ para á Meza da Coroa Ça RelàÇão a qüe tocar , ser
vindo os Tabelliães do Público, Judiei{\!, e Notas, por huma distribui
ção rigorosa'· e impre.terivel ; de Escrivães das sobre di tas déi:narcac(Ões; 
com os Salarws. e Caininhos, que pelos seus Jlegime,ntos vencem nas ou
tras Causas, e Diligencias; como já Fui sérvida Ordenar em Resolução 
~e yinte e sete ~e NovembrQ de mil setecentos sessenta e hum, em Con
§Uita, que baixou ao Conselhq Ultramarino, em Requerimento feito pelos 
Oiliciaes da Camera de Villa Nova da Rainha: 

XVIII. ltetn: .t\inda que esta Pt·o~id~ncla seja a J'Qais propria, pa
ra aquelles Domínios; a mais conveniente pa,ra o Público; e a mais in
tere~sante para aquelles Moratlores ~ que em boa fé , e em breve termo 
perter(-derem concluir as suas demarcações, e ait1da consumli1allas com 
wenos trabalhos, e despPi~s; comtudo corpo ha hoje, e po~lt m haver ao 
futuro Capitanias, e {;ornarcas, aonde não báj_ão :1~uel!es Letrados corri 
Carta de F01:matuta; e não sendo justo que a falta del1es motive aos l\'.leus 
Fi eis Vassallos as moras, e despezás, (J ne são nat\Jrá.es , liavendci de se 
fazerem esta,s demarcações em distanCias maiores; áo fim de evitar todos 
estes damnos: ÜJ·deno, que nac1 weHá$ Cilpitanías·, e Coi.narca·s, aonde 
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hão lioüvete·m Letrados com a sobredifa qu'alidade, sé prati'qtiE?, e óoser~ 
""Ve a Real ResoiLil(àO de dezesete de Junho de mil setecentos sessenta ~ 
lnan, na qual está determinado, 'que na faltá .dos Provedores da . Fazen-~ 
'da (.então privativos Juizes destas dem'arcaçõ'es) as f1Ze·ssem as Justiças 
Ordinarias, para que assim, e por este 1neio nguem providenciadas hu
!nas, e outras Capitanías, huns, e outros Sesmeiros. 

XlX. Item: Ordeno,, que as demarca(;ões destas Sesm~rias (na or~ 
dem d·e processa lias) sejão Summarissirnas, e de.sta natureza os Em bar.., 
gos, com que. as Partes as obslarel'n, o'u impedirem: E outrosim, que 
para o acto das mesl'nas demarca<iÕes sejão, como devem ser , citados 7 
e ouvidos os seus Confina11tes; porém que nenhum .desles possa ser ad~ 
mitt.ido a tl /;!, llrar nellas, sern apresentar Titulo confirmado da sua Sesma~ 
l'~a, ou ao me:nos Certidão de se achar pendente rio Conselho U!trama~ 
nno a ~onfirmacão da sua Cana. 

XX. ltl,m: Ordeno, que principiada que seja a demarcàçãb de qual; 
quer Sesmaria, esta se não poderá substar, ou suspender, não sendo por 
Embargos provados, em continente, os quaes serão Sumtnariatnente de .. 
cididos, pela verdade sabida; sem figura de Juizo, de cuja Sentença po..: 
derão as Partes interpôr o competente Recurso de A}=>pellação, sendo es
ta recebida uo efl'eito devolutivo. 

XXI. Item : Ordeno, que aggravando as Partes .do J niz da De mar~ 
cação, sobre qualquer Despacho, .ou incidente della, , ser~ interpost~ 
aquelle Aggravo, em Auto apartado, ou de Instrumento; pois que de 
outro modo já mais terão fim as sobreditas demarcações, como i11ostra, 
e tem mostrado a experiencia em outros muitos casos idenlicós, que ou 
ficão indecisos, ou se tem fim as mesmas Demarcações; este se <~onse..: 
gue depois de muitos annos. . . , . . . , 

XXII. Item: Ordeno, que os Sesmeiros', que compãrecerem no acto 
das Demarcações com Ti tu lo, /ou sem e !I e ( po1· se achar pendente, e af
fecta a. sua Conu rinacão ao Conselho Ultramarino) que as obstarem, ou 
~rnp >cliretn com aífeclados jHeLexlos, de que a Linha de Divisão os pre~ 
]udica, negando ·pertencer ao seu Confi nante ·a parte do T erreno, que 
comprel:iender dentro das suas proprias terras a Linha Divisaria; toman
do o Juiz da Demarcação a este respeito Conhecimento breve, é Sum
h1ario, do Direito, que assistir a cada hurna destas Partes~ sentenceará 
o Processo, proseguindo na Demarcação, no caso em que julgue de Fac~ 
to, e de Direito, desattendivel a dúvida daquelle Confinante, que se 
l'eruta.t· gravado, não admiLtindo aggravo, ou appellaçào, que não seja 
lto eficito J evolutivo. 

XXIII. llem: Ordeno, que igüalmente finda a Demarcação antes? 
ou depois de julgada por Sentença, vindo algum , ou alguns dos . seus 
C'on~nantes, pedindo vista para Embargos, como costumào, a fim de fi~ 
car Indeciso o Direito das terras medidas , e d f- marcadas: Em hutn , e 
outro caso lhes· ma!ldad. o J u'iz dà Demarcação dar vista; para furmar 7 

ou formarem os seus Embargos, em Auto apartado, Januo-!:le logo iexe 
lUc(ào áquella Scntenç.a' aiuda que embargada? até que s.e mostre me.: 
horamento, que no todo, ou em parte a revogue, ou confirme. . 
~XXIV. llem: ,Ordeno, que na generalidade. destà L égislaC(ã O ililo fi

cao sendo comprehendidos os Sesme-iros, que . ti verem, e mostra rem de
In arcadas as suas Sesm·:xrias; porque e5 Les nb concu rso de outros Cont1-
lJantes pode1·ào deduzir os seus D ireitos, form anclo Et11 bargos ás DtliJat
b~~õ~s, que ~e effeituarem em prejaiz_o das suas ~esn~àrius , _ decujosem: 

atgo.s d "1/era, e poderá tomnr conhecJmcn to Ordwa.no oJ LUZ da Dei.àat
H 
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cnção, e sentenceallos segun.do a 'legitimidade dosseus Tilulos, Direito 1 
e J)osse, admi.Llindo a estas '"Partes os cQmpeteutes Recursos, que pode
rão interpôr, e seguir, segundo as Leis, e Direito. 

XXV. Item: Sendo, como são, de commum Beneficio Público, ede' 
commua obrigação de todos os Sesmeiros as Demarcaç?es das suas Ses
marias, e o requere/las nos prefixos termos das süas Cartas: Ordeno, que 
todos elles (quando no concurso de Guli'OS d~marcat·em os Terrenos, que 
lhes compctir·em) sejão, e figuem obrigados a contribuit·em com a parte 
das Custas, que lhescorresponder, segundo asCotas, ouPorções deter
ra, que respeitarem ao Titulo da sua Sesmaria. E quando algum, ou 
alguqs de"lles o repugne fazer, por este unico facto perca o Direito das 
~nesn~as terras 1 que reverterão para a Minha Real Coroa. O m~smo 
Jdenucamenle Ordeno se praliCJUP com todos aquelles Sesmeiros, quere
cus~rem, ou nã,o quizerern admittir, que as Demarcações se fação, e 
effe1tuem nas terras, ou predios das suas respectivas Sesmarias, e tan
to em hum, como ·em outro caso se darão as ditas terras á Pessoa, ou 
Pessoas, que as per tendão, com a. obrigaç.ão de contribuírem com a par
t.e d.as Cu las, que lhes corresponder, segundo o rateio que se fizer, ou 
hqm d ;l r. 

X XVI. Item: Ditando a experif'ncia , que em algumas Capitanías 
do Brazil concorrem muitas vezes (jifferentes Datas de tenas, que pelas 
suas dencmin açõc>s, e si tios se confundem com outras, que respeil<lo, e 
pertencem a diversos Sesmeiros, originando-se por causa de huns, e ou
t~os Títulos Demandas, e Odius, que muitas vezes promovem consequen
cJas funestas, a qtH~ Devo occorrer com Providencias, que as evite. ; a 
este josto fim: Ordeno , que no acto de qualquPr Demarcação exhibão 
todos os Confinantes os Titulas que tiverem, a respeito dos seus Terre
nos, ou Sesmarias, e que o Jniz dando prineipio á mesma Demar~ação, 
e~ta se reg·ule pelo Titulo confirmado, que se áchar com _Data mats an
tJg·a, e qu~ fôr mais legal, e mais conforme ás Miuhas R.eaes Ordens'! 
expt.:didas para as Datas das Sesmarias, aonde a mesma Demarcação se 
fizer. Ord no outrosim, que findo aquelle acto (á vista do primeiro Ti
iulo) se passe ás outras Sesmarias, que na Dala lhe forem succedendo, 
Collfl'rme as suas antiguidades , na certeza de que as Posses em taes 
Beti o:; são inadmi.ssi~eis, e condemnarlas . não sendo munidas com 'fitulo 
legit imo, qu . só o he estando por Mim ~ppl'ovado. 

XXVII. Item: Acontecendo possui rem dois, ou mais Confinantes ter
ras, das quaes dPvia cada hum delles H'f)llerer Carla de Sesmana, e o 
não f"izerão, occorrendo entre aquel!es dois, ou mais SesmeÍI'os Questõf's, 
ou düvidas judiciaes sobre à justiça das suas Posses, ou do seu Direito:· 
Ordeno, que o conhecimento, e a decisão· dellas, e delle se processe, e 
regulP pelas Leis, e Di rei to commurn, e não pelas regras da LPgislação, 
e 1 rovidencias. , que Tenho cliclado neste Alvará, a t·espt->ito das Sesma
rias, que est:}'o, ou forem ao futuro autborizadas com legítimos Tit~Jlos, 
por nilo ser justo que aquelles, que se apossárão de tt->rras sem Datas, 
ou Mercês Minhas (ainda que o fiussem a Titulo de Herança, Doação, 
011 outro alguw desta natu'reza) gozem do commum b~neficio das mesmas 
I.Jroviclcncias, tão sómente prestadas, quanto ás Sesmarias legitimamen
te possuídas. 

XXVIII. Item: Ordeno, que havendo igual dúvida entre dois Confi
nantes, hum com Titulo legitimo, e legal; e outro sem elle, por não ter 
pedido CarLa, ou Mercê; se este seapossar de parte dasterras, quep.er
tencerem áquelle Sesrneiro tilulado, quanto á restituição d.a sua posse; 
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n~ i{ctb ' a~ b'é-tnareft~~o ~~~vel'ko ~·0rn\)eHt--ibe os ~~S11110S IDi J~ei ~os SU-Il~~ 
marissim os , ·que 'Febl\õ• IDéCet'minad',e; e )ilé!l' elles se <dever-á_ r,egular, J;!rGd 
'cessa'r .~ e conh_ec~'r ·de toda, e q,ualqu'er ,forçà ·, ·ou violencia, que a ller~ 
a pae1rfi·ca -po'ss'e d~lq;ui>)Ue'~ Sesmk·ilit'~ , : qa~ ~. ~onserva.va' 'cmn legitimo, ele:.. 
ga l •p:j ·Ct~ld'. Q\~a·hde 'Pfl'rêrll• o Ses·tn~ iFO> titlll<l'ad@ entl·ar })elas tenas do seu 
Confinante nao t.ittiládo ·, es.'te se nã'@ fJodeJlá vàlfr da.q~elles D~reitos, 
mas sim dos Orrlín '·àrios ~ e 'CohmJUns 'da Lei do Reino, ainda que · alle:
gue a diu turnidad·e da ·sua jJosse, fundada .esta ein alguma Car ta de Par .. 
tilhas' Escriptur'à de Compra' Hoaçào' Otl eutro qualq'u,er genei·o de Con-' . 
trato, nãà estando approvado ·cada hG,m dàqueJI'es Titu los poL· Q~u·ta d~ 
S,eSJTJiirÍa legal' e 'coilfirmada pôr Mim' multo )li'Íncipalinente depois cle 
findeis os- 'élois a1tllil<!Js ~ . Cjlie' Terth.o r>erm~'ttrÍt~() éli e$te's . ' e O:l!J·tros P®SSill-iidO~ 
í·es ~ q'ue &~sftr ut ão ig~1aes Sesmatri ·as sem terem requettl® :as.si!Jas· respec..., 
ti v'aS' C'árl.ás·, e CoFJ•{fj •t>~>1'1a~ões• deH.iás': , . ' . , . 

XXJ'X, ftein '· -Pbr1'Me cor1st~r qtl!lé algu•J.ilíllas (Jam~ras oo Estado d.® 
:Braz'il siro' t.'ã0 po'bi(es.t~- e' Pal6á'8 de ·soccorros, Cija!le não ~.em coín q.l.:le p0s~ 
~ão. au){i l1iar 'á:s d1~speiais ~ qttJfe fà~ef.íl~l am•hl!làfm~·lílfl.e' por ,lihes t'altar.ein os 
:me·ws' e a·s renclás ,. com fJ'ffi.e a.s.Ca1ÍE81'3SI ch~s,te Reino' supp11~lll:l as mes
Í11as despe'zas: E l'fletecendo-Me J)OL' tanto todas as soht!t?,dá.tas Calneras 
}1obres , oél fa ltás fie ren·d~~, a(.1t1eHãs,, PJ:ovideJilleias, 6l M.er.qês, 'ai <]lil·e 
~e'mpre es1fá. jnopida a Mi1nha Rea-l fiei(il'àtle ;.em. benefii~i® d·e.llas: . Ord~ .... 
ho i1na·lâtente, ·que na1 disb'a-ncia. de seis Legoas c·olJi!'jí>reheni®id~~ .aos Con·~ 
lornos das Cidades' e ViJI)a'S' {sendo as Caíne.ras ~aluis de re.n:d;as }Jar'a as 
SL1<.\s despezas ) a cádil: lluma d:eHas se lhes dê, e c.once'da huifi~a pata d~ 
quatro Legóas de tena eln quádtro, 'para as admi 1ús.tr;:uein os 'Officiaes 
das tilesmas CameraS:' e do Sl'll refldiment'6 faz,enl!fiLas m;espe~ãs ~ e Obras 
doConselho , aqliesãoobdgâdas: E poderão osseiJs resrectivos Offi.cÍaes. 
afforareh1 aque1Jas_ t)af'~es das m•eMio.nadàs teuras, qme lhes parecer m~is
convel1ientes ~ ' e ute~ a.ós inte,ress'es, e ::_~.ugmento 'das suas rendas, corri, 
tanLo que obseL;.vem o que a Ordenação do Reino, e outros muitos Alva~ 
rás, e Orderi~ dispõem a respeito desles Affuramen~os; t: ujíls ~1ercês lhes 

)"'aç.o, sem prejuizo de Terceiro; ,e poderão requerer os Offici aes de to.:. 
das as referidas Caineras as suas Cartas de Sesmarias aos respecti vos G0~ 
yc~!· liàdol'i.~s •. e ~apitaes Generaes,o~ .91\laés ~~d~verão d.at·, salvos os .Di~ 
l'eJtos da M1nha Real Coroa, e a utthdade ,Publica, assun, e do m~smo 
inodo que ein f6nna c®mmuá se concedetil ás i:miís Sesrnarias do Estado 
clo BdiZil. , · · . · · · 

'Pelo que: Mando áo Presi<lénte' e Cortselheiro~ clo Meti Conse~ 
lllo Ultramarino e.xecutein este Alvará ' e façi'io cemprir' e guardar in~ I 

tPirmüente como ncl le se contém; e ao Vice-Rei, t) Capitão General de 
lVlat·, e Terra do Estado do Brazil; Capitães Gt>ner~es, Gover~1adores, 
y C~.pitães l\ióres dás Miçbas Conquistas Ultr?marinas, outrosiin Orde~ 
~o ,-que cada hutn nos Lugares da sua Jurisdicção o l'?andeiu publicar 
eregistat· has pattes t1eet>ssariâs; pâi·.a vir á noticia de :todos a Resolu'~ 
ção,, que Fui ~ervitla tomâr .nesta rnatería, o q?al çumprirão na formà qué 
:ne.lle se contéiú, sem embargo c! e quaesquer Le1s, Regimento~, Alvarás " 
D1sposições , Estilos; Usos , e Costumes. eJi1 co~_ trari9, que Hei poi· de~ 
r~g-ados, pnra es~e .etfeito ~óinente ~ fic,ando . ahás seinpre em seu vigo r~ 
E ao Doutor José Alberto Lei tão; do Meu . Conselho? De sem barg·!l dor do' 
Paço, e Chanceller Mór destes . Heinos? Ordeno, que o féica publi car na: 
Chaúce ll aria, e registar h os Livros dellas a. que tocar 1:e1nhtendo os 
E:xt'lTiplares ~elle impressos debaixó do Meu, Sello, e seJ Signal a . todo~ 

. · os Lugares , e Está~ões , a que se costumão f'hviar , e mâudando .. se o Otí.: 
. . li 2 



252 '!'795 

g-inal para a Torre do To1nbo. Dado em Lisboa aos 5 de Outubro Je 
l 795, (I) = Com a Assignatnra do Princi.pe com Guarda. · 

Regist. na Chancellaria Mór da Cm·te e Râno no Lz'v. 
das Leis, a foZ. 7'2, e impr. na Of.ficina de Antonio 
Rodrigues Galhardo. 

(/I 

........ 
~endo-me presentes os aüendiveis moÜvos, que por bem do Serviço clé 
Deos, e Meu, fazem nP.cessaria a união do Hospício de . Nossa Senhora. 
das necessida.des á Casa do Espírito ~anta da Pedreira: Fui servida de ... 
termi.n~r, que effectivàmente se procedesse a sobredita união, e que o 
Hosp1c10 de Nossa Senhora das Necessidades. ficas~e; .e .pe,nnanece,sse 
dependente, e subordinado á Gasa do Espírito, San.to da Pedreira da mes~ 
ma maneira e modo, que o era; e esteve até ao Terremoto Jo primeiro 
de Novembro df'! 1755, revogando para esse effeito os Meus Rea'es De
cretos de 25 d·e Setembro, e 27 de Novembro de 1792, e tudo o que em 
consequen'Cia deHes se tivesse obrado ·, coinó sé I)Unca tivessem existido: 
E que ou trosim se procedesse logo a eleição de Proposilo para a Casa do 
Espírito Santo da Pedreira, e ·das mais pessoas necessarias para o Go
verno, como direilo fôsse. A Meza do Desembargo do Pa<(O o tenha a!?
sim entendido, e façaexecutar pelapart'e; que Ih~ toca. Palacio deQué.:. 
]uz 26 de Outubro de · l795. =Com a Rubríca do Príncipe Nosso Sé.:. 
nhor. 

Nos Manuscritos de J. d'Ahrett Bacellar. 

Ü Marquez Mordomo M6r, e Pt·esident.e do Meu Real Erario, Orde
ne ao Thesoureiro Mór delle, que em cada mez e pelo Cofft·e das Igre.:. 
jas vagas, e na sua falta pelo de Cornmendas entregue á Pessoa que no.: 
mear o Conde Regedor da Caza da Supplicação; cento e vinte i:Jlil reis 
para se a·pplicarem i compra Ue Pão para sustento dos Prezas das Cadêas 
da Cidade de Lisboa; e isto além dos outros Benet]cios, ~ Graças que 
já fui servida conceder a favor dos ditos Prezas. O mesino Iy.Jarquez Mur
domo Mór e Presidente do Meu Real Erario; o tenha assim entendido 

' . .1 e o faça executar, não obstante quaesquer Le1s, e Oruens em contra~ 
rio. Palacio de Quélurz em 30 de Outubro de 1795, = Com a Rubríca 
do Pdncipe Nosso Senhor; = Registado a folhas duzentas e vinte e tre.~ 
=Cumpra-se e Registe-se. Lisboa vinte e sinco de Novembrl? de mil 
setecentos e noventa e sinco. = Com a Rubrica do Marquez Mordomo 
Mór, e Presidente do Real Erario. 

Regist: no Liv. 21 da Casa da Supplicaçdo a fol. 145. 

----
(1) Vid. o Decreto de 10 de Dezembro de 170~. 
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·ll1ustt:issimo ·e Exce.ÚehÚs·shno Senhor-. Á Rainha Minha. Senhoril If~ 
Setvíd'a, que .pelo' Co'nselho da Fazenda . s~ lhe consulte os Requeriinen7 
tos de Netàs ~ que :fic;arem de P 'roprietat·ios En'certa.dós .eíu Officios; que 
perte'nderem ·as n1ercês 'de'lles ~ do me'smo moti'o que Fói SeL:vída Ordenar~ 
·se lhes co·nsultassem o'S Regu·erirnentos d'e Fili!os, ou Filhas tambem de 
Propriel'rurios ·por Aviso ·de ·3 de Setembro , de 1777: O que Vossa Senha~ 
ria fará presente no Cotl'selho d·á Fazenda para .que assim. se. execute~ 
Deos G uarde a ~ Vossa Senhoria. Palaóo de Quéluz eni. 2ó de Novembrd 
;n·e .1}9õ. (1) = Marquez Mordom'o M'ór~ I Senhor Romão José Rozà 
Gu1ao de Abreu·~ . . 

Nas Manu~critos de J: de Mello Frei're~ 

' ·• 
Eu A RAÍNHA F~Ço sliber aos que este Àlvará virém: Que hàten·Jd 
111pstrádo a experi •' ncia pr<ltica de muitos annos que as Prov~dehcias da~ 
rlas no :A !vará de doze de Junho de mil setecentos seten1 a e nove, sobre 
a nova Creaçàó, e Estabelecimento do Terreiro desta Cidàde, não terri 
sido st.lfikient.e·s para reg·u lar alguns pôntds essenciaes da sua Economia; 
e Administraçao interío1·; nem tãt> r>ouco para precaver ·, ·quanto he pos
!SÍ'\reJ, todas as cou~as, que podeín hnpêcer i ·Saude púulictt dos Meus 
V à 'Sállos, Cúja preserváçào foi sempre considerada cori:lo O primeiro? e 
))l'incipál objedo do mesmo Estabelecin)erHo! Conformando-Me c.orn a 
Hi~prcsentaçi'ío, que a estes respeitos Me 'didgid o Inspector Geral do 
lnesmà Terreiro, em conta de vinte e hum de Agosto deste corrente 
atitJO; Sou servida Ordenar 7· e Estabelecer a:s Providencias -seg·üintes; 
qae servirão de Declaração; e AtnpliaÇão ás Ordenadas; ·e Esta,beleci
dàs tio referido Alvará do novb Regirnento de mil setetento~ seteht'a e 
tlove, que em todos os outros Artigos fica em seu inteiro vigor. 

I. Posto gúe o Juiz do Terreiro' e o Escrivão .da Mez(!. do Têrreiro 
SE'j:'ío da Miuha Real Nouieação' elles sãó bomtu:do em razão das seus 
l~mpregos subordinados ao lrjspector Geral, da mesrliá sort~ que o sãq 
{)S outros Otl:iciaes do Tel·reiro, que igtialrüente Me pertence Nomear; 
J)uis que ao tllesmo Inspector Geral coinpete todo b Governo,. e Respon:: 
sabilidade desta imp.ottante Repartição, na: qua l elle he innnediatamen
te sujeito a Minha Real P~ssoa; e "Como seus Subaltcrn?s lhe devem pres
tar l)rolnpla obediencia; . e execu~ão em tudo b que por elles l.hes fôt: man
dado etn qualquer dos .Artigõs da suli lnspecção . . ~ tendo corisideraçàd 
~ que o Orden'ádo ; que pefo Reg·irhento de mil sete.cerHos seten ta e nové 
".enrêo ate agora õ J ui i do Teri·eiro, não he ?om.pete o·te , nein propor..: 
c.Ionado corri os eutargos delle; por es{e, e outros JUstos motivos Sou ser_ 
~~;la Ordenàr, que da da ta desf.e em diante. ~en,~a; o níes'nio Juiz do Ter_ . 
l'~Jro mais de Ordenado cento e sessenta mil ré1s, pagos na fó t ma does .: 
~.!)o Outrosiní Sou servida por butrps justos motivos, que 1\'Io forão pre _ 
-----... ---.....:,_ _____________ _;__ _______ l _ _:__~ 

(I) Vid: a Lei ele Ç2~ de DczembrÓ d'~ 1761 no tit. 4. e n ~3 de N ovilmbro de 1770; 
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sentes, Ordenar, que o sobredito Escrivão da Meza do Terreiro vença 
da mesma data em diante mais sincoenta mil réis pagos na sobredita fór .. 
ma. 

li. E por quanto a Conservação da Saude pública constitúe per si só 
hum Object..o de tal consideração, que não devem omittir, ou desprezar 
todos, e quae quer meios, que a experiencia tenha feito descúbtir, qu~ 
.possão ser c~ndu{;entes para a preservar; e consistindo sem dúvida o pri-· 
meiro, e ma'Js eíBcae; meio, em gue os Grãos destinados para o Pão cem.
mum de todos Qs dias sejào ãos, bem sazonados, e acondicionados, ~ 
que. pe~o con:rario não padeção corrup'iào, avaría, ou ~uLra. qualquer 
.nociva mfecçao: e porquanto para se poder chegar aeste premso confie• 
cimento da boa, -ou má consístencia dos mesmos Grãps, he de rigorosa, 
e bem entenêlida Economia, que elles, quando estivere.tn expostos á ven
da pt]blica, ou seja no Terre-iro, ou fóra delle, bajão de ser vistos, exa
minados, e approvados, além das mais Pessoas, a que sómente até agora 
estava incumbida est.a di!igencia, por Professores-de Mediciua, nos quaes 
em razão da sua profissão devem coocorrer muito maiores conhecimen
tos, por cujo voto, que nunca houve nas Correições, e Exames ordina
rios, se evitará que por ignorancia, ou falta de conhecimento de causa 
se perrnitta a venda, e consummo de Grãos, que pelo seu mio esbdo 
devel'ião ser condemnados, ou que sejão condemnados aquelles, que, 
podendo recebN beneficio, são absolulamente reprovados; (lo que se se
guem dois g-ravíssimos prejuízos; o primeiro contra os Proprietarios des
tes mesmos geoeros injustamente condemuados; e o segundo, em conse
quencia deste' pelo obstaculo, que se poria ao sortimento desta c~ pi
ta), donde h uma tal irregularidade, e precipitado procedimento virià a 
remover della toda a abundancia, que do contrario se deveria esperar. 
Por estes motivos Sou servida Determinar, que daqui em diante haja. 
doi Medicos denominados Medicas Parti distas do Terreiro, cuja no
meação perteuced ao Inspector Geral, que lhes passará Provimento por 
tempo de lres annos, no fim dos quaes poderão ser reconduzidos, ou subs
tituídos pc r outros, se assim parecer conveniente; e pela maneira, que 
pelas Providencia anteriClres a esta fui servida Ordenar: Servirão ordi
nariamente estes Medicos Parti distas cada hum a sua semana; e ambos 
juntos, quando preciso fôr, e em todos os casos, e diligencias, em que 
pelo dito In peclor lhes fôr ordenado: V~ncerão de Partido anoual cada 
hum duzentos mil réis, que lbes serão pagos do Cofre do Rendimento do 
Terreiro, e pela fórma, que o são os Ordenados aos outros Officiaes em
pregados no serviço do mesmo Terreiro. 

li I. Pela mesma razão, e para o mesmo fim da conservação da Sau
de nt1blica, que nos Exames, e V estarias dos Grãos exposlos á venda. 
pública dentro do TerrPiro, e fúra delle nos Lupares, que lhes estão su
jeitos, continuem a assistir, e a votar Corurnissarios práticos, e experi
menl~uos, que nelle tem manejo, corno até agora se costumava prati
car. E para que simílbáoles Actos de Correições, e Vestorias se fação 
com mais regularidade, e exacção; Determino igualmente, que o los
pector nomêe dos referidos Commissarios aquelles que considerar mais 
babeis, tanto pelo seu honrado procedimento, e reconhecida boa fé, 
como pelos conhecimentos práticos adquiridos nas suas continuas Com
roi sões, e Maneijo notorjo no mesmo Terreiro, os quaes deverão servir 
por turno, e vencerão de salario oitocentos réis por cada vez, que forem 
empregados no Serviço dentro do mesmo Terreiro, e assim aos Arma
:.:ens, e Lugares, que lhe são contíguos, vencendo gutrosim o salario de 
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rni] e duzentos réis n:a.s êorreiçõP.s' 'q·'{le se honvere~ de fazer en1 'todo} 
os ouiros )i('!tgarres · da venda dos ouh·es Genel'OS sejeites ao Terreir~ e 
nos AI.Oja·rrol'lu4tos, oli Oeposito dos Grãos; e esta despeza será igrialm~n.=~ 
te pag-a pelo Cofre do Rendi'rnenlo do 'fPrÍ:eiro.. . 

IV. Determino ih1âlmente, que áo Meirinho do Terreiro se augmen_, 
te o seu Ordena.do mais e!h trinta mil réis cada hlil . .th amw' que GQmeça ... 
d a vencer da datá deste e>m diante; ê ao Escrivão do Ú)esmo Meirinho 
outros trinta md réis? 'além rl'o quP. tem de Ordenarlo em carla huin anno ~ 
v.encido, e contado co.m o ly.leirinlti'O. E Hei por be11í co.nvit· no referido 
augmento d0·s Ordenados destes dois Ofliciaes da Jurisdicc.ão do TerreÍ-' 
ro, ni'ío só porqu'e os seus antigo~ erão desporp()rci~nados para a sua ne~ 
c.essaria subsislencia) filas támbt>m 'porque póstas em prática eSÜ,\S Mi_;, 
hbas · novas' e uteis providencias lhes fica sendo rilais assidao o seu ser..; 
vico dentro, e fora do Terreiro. · 

· ' P~l.o que,: Ma~do ae Jnspector Geral do Terreiro ., que c~}npra, 
· e guarde este Alvará como ne!le .se Gontém, sem dúvida~ ou e1i1bargcl 

algum; e . que vàlha como Carta passada pela Cliancellaria, ainÇia por 
ella não passe, e ó seu effel.io haja de durar mais de ~um, e ·muito~ an...1 
nos, não obstantes as Orderiac.ões ein contrario. Dado no Palacjo de Qu·é~ 
luz em 24 de No~etnbro i:le J79$. = Com a Asslgnatura do Príncipe corri 
Guarda. .. · , . . . . - . 

Regi'st. na Secretarúi de Estado dos Negocias do. Reino 
no Livro das Cm·Í.as, Alvarás, e. Patentes. , é i?npr. 
na Q[/icin'a de AntonJo Roddgt{es Galh(ú·do. 

} ' I~ ! :; 

*-'- >' L(;»ll<-. -·-;~ 

S o~ .servida augmentar ~ I)lan~ d~s Guárniç~es flxàs, q;1e ·uHim~·n1·erl~ 
te Mand~i pôr en~ prát.ica ,no .Rein.o do 41garve 2 eqt:n. mais hum ~ .,gun~ 
?o Tenente, .hum. Cabo de Esquadra, e doz~ ~olrlados ., que umclos ~ 
rr0pa j~ destinadà pa··.à a ~uarri'ição fixá da Praça de Fáro teQhãO a se~ 
~argo ~ COL'lS€!1Va9a?, J,tmpez.a; ~ segurat~ça dos inip~rta~te~ A. r!pazães d~, 
:peposJtos nella existentes. O Cqnselho de Guerra o tenha assim epten
~Jdo, e faça ex~cutar . Pn.lacio de Quéluz eJi1 28 · de Nóvembro de 1795 ~ 
= Cem a Rufurf.ca clG> Pl'incipe Nosso Seiihor. 

' lmpr. nà Ofjicina de Ah-toiii"o Rodrigue; Gallidrdo. 

Q ue'rendo Eu dar. ~os seis Regimentds de In'f~ntaria do Me~ Exerci'lo 
A u.xil ia r, que pàss.irão á Hes pao fua:, provas , .manifest a's cl á Mi.nha Reat 
satisfação pelo valG>r com qtJe servírão . ern . toda à ~uerrâ, e cotn que sus
~entá:rão' a Gloria do' Nome Portugt1ez. Sou 1: sery1da Ordenar, que nas 
Ba.ncleivas elos niesmds Regimentos s~ descreva .para ~· fntlÜO a: .lefira se:, 
~UJnte; Ao Valor do I. Regimento do Porto: Ao Valor do li. Regirne1i
to. do Porto: Ao. Vál'or do I. R:eg?;rri.ei'!.to .de, Olivimça: :Jo , Valor d~ Re~ 
~m~nlo de J?emc(le : . Ao Valor' dd}~_egHnento d.e Fre2re: .. Ao V:aZ:~~ ~~ 

egunento d;e Cascaes: E Ordeno, que entr.egando-se . aos d1tos Reg1m~n-
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tos Novas Bandeiras, com a referida Letra, se publique na sua frente 
o presente Decreto. O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e o 
faça executar. Palacio de Quéluz em 17 de Dezembro de 1795. = Com 
a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

Impr. na Ofjicina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

Tendo ·consideração aos bon~ Serviços; que Me :fizerão nas Campanhas 
do Rossilhon, e Catalunha os Officiaes, Officiaes Inferiores, e Soldados 
do Meu Exercito Auxiliar; e desejando Eu dar-lhes hum signal manifes
to da Minha Real Benevolencia: Hei por bem recomendallos ao Meu 
Conselho de Guerra, para Mos consultar com preferencia nos Póstos a · 
que aspirarem, segundo a ordem das suas graduações. O mesmo Conse
lho o tenha assim entendido, e o faca executar. Palacio de Qnéluz a 17 
de Dezembro de 1795. = Com a R~bríca do Príncipe Nosso ~enhor. 

Impresso na Ojficina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

Para mostrar a Minha Real satisfação ao benemerito Corpo da Minha 
Brigada de Artilheria, que passou ::í Hespanha. Sou servida Ordenar, 
que os Officiaes do mesmo Corpo possão usar para o futuro de huma Pe
((a de Arlilh~ria bordada de prata sobre o braço direito, em signal de 
dislincção, e do mesmo modo os Cadetes ao dito Corpo; os Ofiiciaes In
feriores a trarão bordada de seda, e os Soldados de !ã branca. O Con
selho de G.uerra o tenha ass.im entendido, e fará expedir ao dito respei
to as Ordens necessarias. Palacio de Quéluz a 17 de Dezembro de 1795. 
= Com a Rubríca do Princii>e Nosso Senhor. 

Impr. na Olficina de .Antonio Rodn.gues Galhardo. 

*-*<O>*--* 

Q ueren~o dar a todos os Officiaes Genet·aes, Coroneis, e mais Olli· 
ciaes, Officíaes Inferiores, Cadetes, e Soldados do Meu Exercito A uxi"? 
Jiar I que passou á Hespanha, h uma prova aulL.enlica da Minha Real 
Satisfação, pela distincctão, e valor , com que procedêrão. Sou servida 
01·denar, que todos os Officiaés Generaes, que passárao á sobredita ex
pedição: tragão bordada sobre o braço direito huma Granada de uiro, e 
os mais Officiaes, e Cadete-s, huma de prata, em signal de distincção: 
E outrosirn Sou servida Ordenar, que os Officiaes Inferiores usem da. 
mesma Jnsignia bordada de seda branca, e os Soldados de lã da mesma 
cÔI'; exceptuando desta regra a Minha Brigada de Arlilheria, i qual 
Tenho mandado usar de outro clistincLivo. O Conselh® de Guerra o t~4 



~ha ass'im entendido, ·~ o faça executar. Pa1acio de :Qu~luz :~ . i 7 ·cie D~~ 
':ze'inbro de 179·5. = Com a Rubrfca do Príncipe Nosso Senhor. 

Impr. na bJnciiw de Aritoriio Rodrigues 'Gdzl~a~;do . 

. ,,., . ' ' , 
·· ·~--·-*..c.*-* 

,, 

(J rJerená·ó tazer .g.~aça, 'e Mercê a todos os omciàes a as ~~)~p-~n .~(~~ 
~e Gránadeiro.s dos seis Regimeqtos de Infant.aria, que passárão no Meq~ 
:Exercito Auxiliar ao Serviço de Hespanha: Hei por be~ con~ervar--:lhes 
para O. fu.turo on1esmo Soldo de vantajem, que até agora perc.ebêrãódu., 
!'ante á Guerra, em quáhto, não íivéremt ac:C~s'so 11 novos Póstos; 'não obs-: 
tantes quaesque'r Leis, ou Determinações em contrario, que ne_sta parttt 
Hei por derogadas, por esta .vez sómente. O _C_()nselho de Guerra o t,enh~ 

· assim entendido, · e 'fâçà expedir as Ordens neces~arias. Palacio de Q.n~-; 
luz a 17 de Dezembro dli 1795. = Com a Rubrica do Principe Nosso St:!~ 
hhor. 

!t~pr. na O !fie-i na de Antonio Rodrigues Galharda: 

L 
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Tendo sido servida Ordenar, que os Officiaes, e Cri~dos ela 1\1inhá 
Real Casa, usem para o futuro de Laços nos Chapeos das cores da Mi
nha Libré; e Querendo que os Officiaes, e mais Tropas. do Meu Exer
cito, participem igualmente da mesma honra: Sóu servida Ordenar-, que 
para o futuro todo o Meu Exercito use da cor escarlate, e azul escuro 
nos Laços dos seus Chapeos, conforme o modelo, que .Mando estabele..;. 
cer: e outrosim todos os Olliciaes das Minhas Tropas usem d~ fiador ilas. 
Espadas de cor encarnada, e oiró terminándo . o mesmo fiador com duas 
borlas de seda azul, e prata. O Conselho de Guerra o tenha assim en
tendido, e expeça as Orderis necessarias na ~:e ferida conforrnidad~. Pala.; 
cio de Quéluz em 7 de Janeiro de 1796. = Com a Rubríca do Príncipe 
Nosso Senhor. 

Impr~ na Officina de Antonió Rodrigues Galhardo. 

lnustrissirno e ExceUentissimo Senhor Sua Magestacie por justos i:notivoá 
que tem presentes: Há por bem qtie o Doutot· João José de Faria Rozá 
A breu Guião, prmnovido a Vereador do Senado da Camara, continue 
na serventia que occupava de Juiz Conservador da Nação Franceza. O 
qoe participo a Vossa Excellenc~a para que assim se execute. Deos· 
Guarde a Vossa Excellencia. Palacio de Quéluz em 26 de J~neiro de 
1796. =- Jqsé ele Seabra da Silva. = Senhor Conde Regedor da Cas~ 
da Supplicação. 

Regist. no Liv. 21 da Casa da s,ppt.'caçâo a folhas l5·o. 
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lllu$hissimo e Exc.ellentissirrio Senhor. Constando a Súa 1\f ag·estai:le, 
qüe na Meza das Ordens em diiferentes tempos, e occasiões, se tinha 
venti lado, e deferido ser·jamente a questão dos lugares, que devião oc-. 
chpar o Juiz Geral das Ordens, o Juiz. dos Ca\'alle.irG>s, e o .Procurador 
Geral das Or'dens, n:as occasiões em que hião ao Tribunal, procedendo 
t alvez a variedade da differ en~a das graduações, que pelo tempo tive" 
ri\o os Magis trados empregados nos ditos Lugares,, graduação que hoje 
he fixa, em pregando-se em taes Lugares Desemba1:gadores da Casa da 
Supp.licação: Foi Sua Magestade serviCia resolver, par.a pôr termo a si.,. 
milh anles questões, e regular authenticamente estas dependencias, que 
os dítos M;.gistrados, Juiz Geral, Procurador Geral, e Juiz dos Caval
leiros, tivessen1 o lnesíno assento, que os Deputados da Meza das Or;c 
dens, abaixo dó nJtimo deUes :. que concorrendo casualmente o .Procura..: 
d.or com o Juiz, preccderia .esteao Procurador; e que assim seobservas
se, salvo se algu.m dos di tcis tiver Carta de Conselho, porque, tendo-a deve
rá por ella ter asserito segu.r do a sua antiguidade, ainda eri.tre, ou aci
ma do Deputado que tenha .Ca rla de Conselho, se .a do Juiz, e Pr.ocu:: 
rádor fô 1· mais antiga. O qu.e par~icip.o a Vossa Exc~llenciá de Ordem dá 
Mesma Senhora, para o fa~er entender na Mezá das Ordens, e se .com""' 
prir. Deos guarde a Vossa E xcellencia. P alacio de Q uéluz em 24 de Feve:; 
:r-eiro de 1796. = J osé de Seabra da Silva . .....:_ Senhor Conde de Vai 'de 
Reis. . . -

Nos Manusct·itos de JJ1. Antonío da Fonceca. 

. ~ 

*-· - *<O>*- ·-·* 

R U A RAINHA Façd saber acis que este Âlvará virem: Q~~ ~e~~
do hum dosobjectos, que occupão a Minha R eal considera ção : o C!1i Ja1 
O.o de promover efficaimente os progi·essos . dq Li tera tu r a Pur tugucza; e 
coob.ecendo quanto será util, e v.anLajoso .rara se . conseguir .este . .firu, o 
estabelecimento de huma L:vraria P ública, a qual sirva como de hum. 
thesoorQ de todas. ás Ad es . e Scierici âs , eaonde .se achem ; com os Li
'fros mais preciosos pelq sua raridade, e estim~ção, o,s mon .umel,ltO~· maiS. 
respeitaveis .das mesmas Artes, e Scíencias, . qu.e ,constituão ,hum nquis
simo deposito; não s6 de to'dos os conhecitn enLos humanos ., m_as tambern 
dos meios mais proprios para conduZir os . h01;ri en~ a con.segm~ern a vir-: 
tuosa sabedoria; que constitue al felicidade;' e tranq,uillid.ade pública ili: ~ 
~stado's, e he insepaTave.l da Piedade Jda Belig'ião: Querendo Eu redu ;: 
Zl r a eflei'to este importante óbjecto rda Min~é! Real consideração por 
hum modo efficaz, de que I'esulte. o desejado fim do maior aproveitam en-: 
to, a que aspirão os Meus Vassallos., que se dedi cão .á l,om~ avel cultur.ai. 
das Sciencias, e das Artes ?. com honra si:fa , e da Patria em q·ue nascê-' 
rão: Sou servida or.denar o seguinte. ' . . . i < I . \ •. • 

. P rirneú·o: Ordeno que na Minha Corte , ~ Cidade de Lisbpa se eri
Ja, e est abeleça logo h uma Pública, e bem provída Livraria, que s ~ de.: 
norninará A Real Bibliotheca Pública da Co,·te , e pa qual haja todà~ â's 

Kk 2 
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competentes O.fficinas, que são indispensaveis eín éslabeie·cimento destà 
natureza: E quero que o uso especial, e proprio desta Biblio.theca seja 
o de set· perpetuamente destinada ao bem das Letras, e beneficio contí
nuo dos Meus Vassallos. 

' Segundo: Ordeno que a numerosa collec<(ão dé Livros de que ~e com-
punha a Livraria, q-ue eslava debaixo da Inspecção, e administràção da. 
extincta Real Meza da Com missão Geral sobre o Exame, e Censura dos 

- Li.vros, sirva de primeiro. fundo, e provimento da Real Bibliotheca Pú
blica, q.ue .Mando er~g'ir; e que para lil contÍCJUO augm'ento, e progresso 
della haJa de ser applicada do Cofre do Subsidio Literario hmna porção 
das r~ndas, que ddle Tenho lnandado separar, e pelas quaes deverão 
ser feitas todas as despezüs, ql!le neste estabelecimento, e conservação 
delle se fizerem necessarias. 

. . Terceú·o: Ordeno, e he Minha Real Vontade, que a referida Real 
B1hhotheca P~blica da Corte seja sempre considerada como immediata
mente a Mim sujeita, e aos Reis Me!Js Successnres, e como hurua par
te interess.1nte, e principal dos BeiDs Públicos da Minha Real Coroa, da 
qual nnnca poderá ser ou em todo, oú em parte desmembrada, por qual
quet• titulo, ou pretexto, por mais e~pecial, e especioso ql!le elle seja: 
E Quero que por motivo desta sujeição a Mim imrnedi'ala fjque sendo só 
dependente da Secrélaria de Estado dos Negocios da Minha Real F'az.en:. 
da, pat·a tudo quanto fôr do sel!l expediente, e g(irverno. 

Quarto: Ordeno, que para a dita .Real. Bibtiotheca vá sempre em 
contínuo augrnento, e digna reputa((ão, e haja nella hum cuidado nun
ca interrompido, e hum zelo vigilante, qual ·coDvem que haja em huni 
estabelecimento tal, o MinistJ.:o, e Sect·€tario de Es~ado ,. que ora he, e 
ao diante fôr ua sobredita Repartição da Fazenda, será sempre o Ins
pector Geral da referida Real Bibl.iotheca 7 para a visi lar, e prove~ r.? 
quE> achar que convem ao Meu Real Servi{(o , e ao bem da mesma Bibh-
otheca, em tudo quanLo a ella p-erLencer. • 

Quz'nto: E porque a Minha Iolençàe he que por nenhum rnot.ivo se 
retarde este saudavel, e digno estabelecimento: Ordeno que em quanto 
para elle se não erige hum proprio , e competente edificio, com todas ag 
suas respectivas accommod'3.ções, e Ollicinas ( coi:ho já teiDho ondena
do ) ' · sirvão para elle interinamente as nu,esmas €asas, que serviã0 em 
telnpo da sobredita exlincta Real Meza da Com missão, e em que actu
almente se acha a Livraria, que estava debaiXío clo seu go·verno ,, e ins-
pecção. , 

Sexto: Para qde a refPrida Bibliot beca Pública haja de ser guarda
da, e t·egida, como convem, e os Estudiosos, que a eJI.a forem, sejã() 
servidos com uWidade, e prompti'dào: Hei p>or bem erea:r para o gover
no, administ rasão, é serviço da mesma Bibli(j)théca os Lu'gares, e IJ:m
prt>gos_ seguintes; a saber: hum Biblioth t cario maior? a cujo cárgo es
t~ja a principal, e geral administração della: .hum segundo Bibliothli)ca
TIO, que debaixo das orde11s, que lhe forem dadas, não só intenda assi
tl'~àmente na policia, e regimento da Bibliotbeca, mas- que ajude o Bl
bltotbecario màior no que necêssat"io fór, e substitua as suas vezes na 
sua auzencia, ~em seus impedimentos: hum Guarda mór • que a se11 
cargo tenha a esJDecial custndia, e segurança da I'eferiâa Keal Bibliothe· 
·ca, a sua bem dirigida arrumação, e assf'io, e a boa an·<Bcadação de to
dos os móveis, instrumentos, e papeis de! la: dois Offic'iaes Escriptura
rios, que hajfio de escrever nos diversos Catalogos da Bibliotheca, nos 
Livros da .Receita, e Desp e~a, na refofmação, e ·traslados dos manusj 
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·crip.tos, de que a Livraria d.ev'e enriquecer-se se~vindo em tudo o mni~ 
que respeitar ao Cartorio, e Escripturação daCasa: seis OlEciaes B!blio~ 
grafos, que se repartào ·pelas div.ersas Salas~ e Ga(Jinetes da Bibliolh~Zca, 
e subministrem ao Público ós Livros, manu'scriptos, e ouhros monumen
t?s das Artes, eScie'ncia·s, que se quizerem vêr, ec.onsulta r: seis Con
ünuos, qt:~e ajudem aos referidos Bibliografos no seu mioisterio, vigiem 
coidadosathente as Sálas, e sirvão, como lhes fôr mandado, em todos os 
mais mistetes do interior da Casa:. hum Porteiro, que guarde a portá 
principal da Bibliotheca: e hum Agente, que diligencee, e procure to
d?s os negocias externos~ que fo rem relativos á Bibl iotheca, e suas Offi-
ctn~,s. . . . 

Setúno: E porgue os men cionados L ugares, e Empregos dev:em ser 
provírlos e-rn s~jeitos da inteira ~ont}flnça do Bibliothecario niaior, a querr~ 
he encarregada húmá.· tão prf'CJosa, e tão interessante parte dos Bens da 
Minha Re;d F<~zenda, e a quem fica a responsabilidade Eortodos os mais 
Officiaes da Casa no exe rcício dos seus einpn:;gos: Sou servida ordenai,' 
que todüfl o~ qu~ houv€'rem. de ser proví<il0s nos referidos Lugare~, sejãci 
propostos pelo 1-1obre{lito E ibl .othecario maior ao Ministro, e Secretario 
de Estado da Repartição da Fazenda, I nspector Geral da Real J3ib1 iq
theca, para q!-le 'este fazendo-me presen te a refeóda proposta , hajào de 
obter com a Miríha Real A pprovação ( se assim Me .parecer) os compe .. 
tentes Provim~n t0s, para os servir<"m em quahto Mmba Mei·cê fôr. 

Oitavo: E por quanto não. s~> acha ainda formalizado o Regiinentó ~ 
que Tenh_o mandado fazer para. o g·overno, e bom serviço da Bibl iothe:
ca, e he não sóc0nveniente, mas aténecessario quehaja. algumas regras 
de direcçfío interina' pelas quaes se reja a paliei i;!.' àdministraç.ão, e g·o-. 
~erno otdinario da ll~(·sma Bi bliotheca: Sou servida que ehl quanto se 
não formaliza o sobredito Regimen·to,_se obser vem a.q,uellas regras, que: 
ao Bibliotbecario maior, que Eu houver por bem nn.mear, parecerem ser 
as mais necesi>arias, e convFn iepLes ; sel)do_ con~todo pri mefr;~i1wnte ap
provadas pelo Mii1istro, e Sect·e tario de Estado Inspeblot Gei-al da referi .. 
da Bibliotheca, a quem confiro toda a authoridade para as approvar. 

Nono: E porql1e na prática das mesmas regras se podeFão encontrar 
circumstancias, que necessil em da Min ha Real, e ímmediata Providen
cia; nestes · casos, t:: em todas as máis occurrericia.s, gu~ se entenderem 
q_ue não cabem np seu governo ordinat'ÍO, i·ecorrerá a Mim pelo ministe-
~·io do sobredito Insper.to~ Geral, para Eu lhes dar as providencias que 
JUs tas, e opportnnas forem. . 

E este se cumprirá. tão inteirainente, coiilo nelle se contém, seni 
uúvida; ou embargo algum' qualquer que elle seja. . . ' 

, Pelo que: Mando aó Marquez de Ponte de Lima, Meu Mordomo 
Mór, Ministro e Se~retarj o de Estado da Repartição da .Minha Real Fa
~enrla, Presiden (e élo Consélho della, ao Meu Real Erario e da Real Jun
ta do Con1mercio; á Meza do Df.'sembargo do ~aço; Conselhos d;:t Minhi 
Real Fazenda e do Ultramar; Meia da Consciencia e Ordens; Real Jun
ta do. Connnercio, Agricultura, Fabricas, e Navega~ão destes Reinos,; 
e seus Dominios; e a todos os mais Magistrados, Jmzes, e Justiças, e 
111ais Officiaes, a quem o conhecimento, e cumpdmento deste Alvarâ 
deva' e "baj~ de ped~ncer' que ô cumprão' e guard!=m' f.1ção cmnprir '} 
e guardar inteira, e inviolavelinente~ E ao Doutor José Alberto Lei tão, 
do .Meu Conselho , Deserlibarg·ador do Paço , e Chanceller Mór destes 
Re1nos, e seus Dominios, Mando que o faça publicar na Chanc~llaria, 
passar por ella, e registar nos L ivros delle aonde pertencer, dabaixo doi 
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Meu Sello, e seu sigrial, n·a fórma que he ·cóstúmé, sendo o séu Origí~ 
nal remettido ao Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no Pala
cio de Quéluz aos 29 do F-ever-eiro de 1796. ==Com ·a Assignatura do 
P·rinci pe com Guarda .. 

Re.gist. na Chancellaria Mór da Corte e Reino no Liv. 
d~s Leis, a fol. 6 vers., e impr. na Impressão Re-: 
gza. · 

~ U. A RAINHA. Faço saber aos que este Alvará virem: QÚ.e sendó 
1n~ormada, que as Estradas, que Tenho mandado construir para bene· 
~cw dos Meus Vassallos, se .achão em algumas porções acabadas, e por 
1sso. ~os termos de se principiarem a estabelP.cer os diversos ramos da sua. 
PolrCJa, que Fui servida annunciar no Alvará de vinte •e oito de Março 
de mil selecentos noventa e hum: Hei por bem approv ar para a reforma: 
dos Carros, e estabelecimen Lo de Barreiras, e para conseL·v aç ão das mes
mas Estradas os Regulàmenlo·s, qué tne forão apresentarlos, em virtude. 
do que Ordenão os Paragrafos XI., XII . , e XX. db referido, Alvará. , e 
~ando, que depo1s de a signados por José de Seabra da Silva, lVI:eu Mi
mstr?, e Secretario de Estado dos Negocias do Reino, se executem co
mo nelles se declara, estabelecendo-se as Barreiras por Avisos do mes
mo Ministro de Estado nos shios annunciados no r;liLo Pa.ragrafo XI. dó 
Ah~ará, combinando:..se nelles a coristrucÇão de Obras dispend iosas com 
a affi. nencia, e commodo dos Viandantes E Havendo consírleração aos 
damnos, a que estão expostas as Fazendas, e Terténos abertos na pro
ximidade .das Novas Estradas, e que siinilhant.e. cond~ç~o. h~ contra,ria á 
ahundancia, e seg-urança do·s .Frbtos; e aos; dirt>Ito~ de propnedade, que 
Devo fazer manter, e respeitar entre os Meus Vassallos: Sou servida 
Determinar, que os Ptoprietarios, ou Possuidores daquell as F azendas, 
e. Terrenos os possão tapar, intervindo licença, e aotlroridade do Supe
rwtendente Gend das Estradas; para que isso combine com· a Policia; 
que para ellas Mando éstàbelecer; e pelas mesmas raz<'l\es Ordeno , que 
aquelle Magistrado fa~à extinguir os A tra,·essadoDros, e Serventias jnu..: 
teis, que decorrerem ao longo das referidas · Estrad a:s, por serem dam-. 
nosas á Agricultura, e á: Traóqoillidade dos Póvos; e desta fórina Hei 
por ampliada a execnção do que detennina o Alvanl. de nove -de Júlho 
de mil setecerltos setenta e tres no Parag rafo X II. E este _se cumprirá 
t ào inteiramente como nelle se contém se m dúvida, ou embargo alg um 
qu alquer que elle seja . E nf(o passará pela Chancell~da posto que seu 
effeito haja de duraL' hum, e· mais annos, não obstantes _as Ordens .em 
contraL·io. D.a:do rio Palacio de Quéluz eni 11 de Matçd de 1:796 . .....:.. Co·m 
a Assignatura do Pdncipe com Guarda. 

&gíst .. na Secreta;ia de Estado dos Ne_qocio; do Reino , 
1UJ Liv. B. • das Cartas,. Alvarás, e Patentes. 



1798 

flegulamert'lo para a ·Reforma dos Carros, e Estabelecime;lto das Bar.;;! 
reiras nas Estradas novamente construidas. 

Art. r. N ~8 slÜos' q~e Sua Magestade Fôrs ervida declarar pelâ 
Secretaria de Estado dos Negocios do Reino, se estabelec~erá hum a Can
cella, aol)de o Transporte, e a Viagem pague as modicas porções abai
:xo deelaradas, em v.irtud€l do que Ordena o Alvará, de ,vinte ~ oito de 

_Março de lill il setecen~osnoventa e hum'· a fim de que as Est~adas te
nhão hum prompto, e cobtínuo reparo, sem qu~ para isso intervenha ser
viço algúrn gratuito;. de que possa resultar incommodo, e oppressão aos 
Póvos. , . . 

IL Junto á CancellÍi existirá hmma cas.a para agazalho· do Cobrador 
da Barreira' e na su-a fren.te e&tarão escriplos os preQ.0S, ~ue se devem 
pagar na fórma àbaíxo declarada, para q ti e não aconteça fraude alguma 
con·tra o Público. . 

P9r hum . . C~vro a ~Iois; B0is, ou Bestas quarenta réis, a quátro1 
cento e vinte réis. . . ' 

Por hurna Sege, ou Liteira cem reis . .. _ .. 
. Por huma Càrruàgein a e:lwas Bestas eento e vinte réis, a quatro ; 
OUzentOS e quarenta réis. . , 1 , • 

Por hu,ma. Besta de V.lagêm , .ou tr-ansport~ quinze réis. 
Por hum J mmehto' na f6rma ai ta S·Í nc~ réis. 

. Bois, Vaccas, ou Bestàs· col'Jdazidas em Manàdas , por dez qua~ 
1·enta réis, e sent:lo o número menor., por cabecta sinco réis. 

Gado de Lã, Cabra das, ou Porcos na fórn1a dita, J~Or dez vinte 
l'éis, e send·o o númr.ro me.1wr? por eailí>eça , t.res réi.s. . . 

Nos Carros, Seges, e Cauru.ágt>ns se guúdarâ seJnpr~ a propor
ção assima .estabPh-.cida quando o i:lúmero d-as fCJrças vivás fU1• maior, oti 
menor do que se acha declarado. . . . \ 
. IH. T(l)dO o Qarro, q~e tiver Eixo fi;l'l'll€' e não meno's de .qua-tro ' pol~ 
1 gadas de Jrargura na fei-rageHll• ~e cada rodá com prégos in!! bu tidos, h e 
por d z annos isento da Contribuição ~as Barreiras sendo puxado pe>r doi~ 
Bois, ou B.estas, sen lo. porém _o número das f0rças vivas quatro pagar<:t 
sessE>nta réís, guardadá rara maior número igual proporção . . 
. IV. Tod'O o Cano de c1uas, eu qciatro rodas, ooz:Jstruido ria fól'maas". 
sima dita, e coja ferr.agen:i tiver sei~ peJ.le.gadas de largura, he pelos mes-' 
mos dez an-nos isento sf' m limites de· foreas vivas, e o teropo da ísencão 
se contará desde o estabelecírnen.to üa Bàrreira , pará o que se ach~râ. 
em cada hurna escripta a sua data. ,, .. . , , 
. V. Neahurp., dos pag~Úne.mto~ exp~essos s~vá ~ol?dí9o n1ais de ·humél! 
\'ez em cada vinte e qual!ro horas, contadas qesde que sahe ~ Sol, pa
ra o que se póêle exigir do Cobrador qilbete ~a pr~meira passagem.. 

VI. Toda~ ~s ve~es, .. que a Bal'l'eira fô·r pó~laJunta aqualquer Villa : 
ou Cidade, deve have.- huma ca;ncellà na entrada, e outra na sabida 1 

inas e~ ambas ell as sómen.te se pagárá a, _ Taxa de hurna BaHeira, par i 
0 que os Cobradores serão obrigados a entregar bilhete de Senha , peiê 
~ual ~o dia da sua .dat~ pnsse livremente o que elle contém pel~ outra 

al'reua da extremidade opposfa. 
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VII. Quaesquer Justiças obrigarão sum·maria , e executi'vamente ao 
tresdobro das Taxas determin'ad-as áquellas pessoas, que _recusarem o seu 
pagamento , e havendo violencia ' ou arrombamento de Barreira o Juiz 
Territoria~ procederá na fôrma d;s Leis do Reino. A mesma pena do tre.s
d?bro sera Imposta aos ·confinantes, que derem 'passagem pelos ·seus Pré
dws em fra~de da Barreira, e a1nha·s as penas pecuniarias serão applica
clas para o Cobrador da Barreira. 

VIII. O Superintendente Geral das Est radas estahelecerá nos primei ... 
ros tres. ~~nos Cobradores de A dmi'nistraçào, e no fim del1es , ou ainda. 
antes ~IrlJa ~ordem ao Magistrado, cuja residencia fc:k mais proxima , e 
e da d1·recçao da nova .Es trada, s·endo ao mesmo tempo a mais v ao tajosa 
para a arrecadação, e dest-ino das Barreiras, para que no principio de 
cada anno al'rende as que lhe forem declaradas ·, praticando as seguran
ç :ts competentes ás Rcnrlàs Reaes · e o Rendeiro que exigir maior pre-. d ? ? 
ço o que se decla.ra nos Artigos II., e I li., )Jerderá p·àra- a parte o tres-
dubro da quantia, que levar com excesso do Regulamento; e o Magistra
do competente estabeleça hum Cobrador· á custa do Rendeiro delinquen
te, fica ndo este inhabil pat·a ser ·admittido ao A rrendamen t6 de Barrei.:. 
r as. 

IX. O mesmo Mag·istrado, encarregado ~o Arrendamen t~ das Bar~ei· 
r~s; nomeará bepositario abonado pará r·eceber o seu producto, que se
rá applicado seg·undo as Instrucções, que nesta materia estabelecer o r'e-
ferido Superintendente. - . 

X. O Superintendent'e' térá hum Li\rro para nelle se distribuírem as 
assentamentos das Barreiras, e em hum a lauda mandará escrever o tem:. 
po em que principiou a Barreira, seguindo-se a declara~ão do seu pro
dueto, e na lauda em fr~nte se escrev·ei'á a applicaç.ão do 'mesmo pro
dueto em virtude do que Ordena o artigo antecedente; e quando houvel." 
accrescimo se assentará na mesma lauda da Despeza, praticando-se es
ta operação no fim de cada anno, para haver hum ex acto conhecim ento 
da responsabilidade dos Magist ratlos, encarregados do Arrendamento das 
Barreiras, e dos seus competentes ·Depositarias. 

XI. E s te Regulamento será registado em todas as Cameras dos Dis
trictos das Barreiras, e o Superintendente Geral, a quem perten'ce pro
videnciar a respeito da sua ~xecução, t ·erá todo o cuidado ei'n que exis
ta a mais promnta assiduidade da parte dos Cobradores' para se evitar 
qualquer retardamento, que possa incbmmodar o Transporte, e a Via
gem, para b que os Cobradores serão obrigados a ter este Regulamento, 
e o S uperintendente 'inandará existir em todas as Barreiras hum molde 
de ferro, ou bronze com Marca Real, a fim de se conhecerem sem de
mora os Carros qne são isentos, na conformidade dos Arligos III., e IV. 

XII. Tanto as penas refe ridas no Artigo VII., como o tresdobro im
posto á Contravenção do Cobrabor no Artigo VIU. , serão executadas 
por quaesquer Justicas, a quem çom prova de dnas Testemunhas se re
queret·; .e pelo que r1ertenêe aos Cobradc;res será o summa~·io remei ~ido 
ao 1\'Iagtstrarlo , encarn=-g acio do Arrendamento da respe~tJva Barreira; 
p a ra se verificar a inhabilidade, como se d ... clara no Arl~go ~Ill.; m<~:s 
pelo que pertence ás penas, que o ArlÜ!O V, li .. rPmette as Le~s do Rei
no , devem proceder os Magistrados Terntonaes; a quem Elias o Or
denão. 

XIII. O Superintendente nos prim eiros dois M ezes de cada Anno vi
sitará as Barreiras , rubricando nellas os Reg ula mentos, e dando as pro~ 
videncias, que lhe parece1:em necess<:uiap para a sua mais simplt:i3 e.xe-
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cu'ção ; e pa1·á o ~esmo Superintendente baverá ·recurso das penas, e 
p_rocedimenlos estabeleci elos privativamente neste Regulamento, e defe7 
nrá s.umrnat:ia, e verbalmente, fazendo disso hum simples assen~amentq 
no _Livro, que deve t~'r par'a ~ Escrip'turação, e providencias da \ris ita 
ass1ma determinada. 

XIV. O mesmq Supe'rintendénte po~erá desÜnar os aecresciri] OS das 
Barreiras par'a o r{'paro, e conservação das Es tradas, cujas Barrt:iras niio 
produzi1:em quan to bas te pà râ o dit~ fiài , ou qúando ~l~ clrcumst .allciHs 
do Terreno ex-igem maior despeza de intertenirneQto ~ e no primeiro Mez 
de cada Anna apresentará na Sr>cretaria de Estadu dos Negocios du Hei
no Mappa econoruico, que rnóslre com clarezà o produc Lo das Barreirus, 
,e ·a sua applicaç~o no . Ari no antecedeiit.e., e deste .l\1appa devem ser. do-:" 
cumentos auxi liares, e de rf'p · r·~ament.o as Instrucç~es r· eterid,Hs no Arti
g:o I~.' o Livro declarado DO Artigo X.' e a Visila determinada no Ar
tigo X li L, á fim de se conhecer pelo mestiro M1nistro de Es tado a res
ponsabilidade do Súperintendente, ou para se lhe dete.rnJiriarem as alte~ 
raÇões' que foreÍl) ma.is convenieq!(>S ao Bem dos Póvos' e segundo as 
~str~das, gue r>ara o futtiro se construirem em Províncias, a nue a maior 
lmporiahcia do_ Commercio .ex ija modificação ao preço da -; Earr ~iras: 

XV. Os Càt'rC's, qu e tiverem a fórma, e diin eoções determinadas nos 
Artigos IIL, e I V., e os seus competentes Boi.s não poder~o se r erpha !· 
g·ados_para sei'Viço algdrn' ~~i'n penl:iorádos j.JOr div.id_as quaesqn~_s que el~ 
~as sejao: O que se observara em todas as Comarcas desle Het~() , e~ 
attençiio a que os referidos Carros não só contribuem para a sol!t.ei das 
Estradas novamerlte cof)struidas, mas ta11lbem evilão a maior ruína das 
;Estradas anrigas, e huma sirnilhante isf'nç:ão be confonü c uo espírito da 
Orti. L iv. III Til. 86. §. xxrv.; e durãd P9r. d~.z annos, _ éoola~os 
desde a data do presente Regulamento , que sera Impresso , e_ remetl!dq 
pelo Superintendente Geral das Es tradps, para todas as Coma c ás dt>ste 
Reino, para se> fazer f'rri todo elle cons tan te , e coriheci Jo aos Po vos . 

Palacio de Quéluz eni 11 de Março de d9ç. = J osé de Seabr~ 
tia Silva: . 

- .r *-- <e>llc--l:f 

Regulamentá pa~a a ConservaÇão das ;;óvàs il;úada;·, 

: Art. I. t ogo que sé. acabar a. factó~ ~ de ~lg'urna çla~ Est.~adas i 
? Superintendente Ger<J,l dell<ls estabeleqa Opúarios effeclivo8 para a sua 
conservaçao segundo exigi!· a naturf'Za do Tt:rrPno , aos quqes manqará 
entregar as Ferrai;Oentas _necessarias para este serviço , que será empre -
gado na conformid~áde dos Artigos segúintes. . . . . , . . 
' li. Os mesm.os Operarias ser~idto de Guárdà da~ ~s1 tratl.as, não con 
se~tindo que iJellas se ~onhão Mattos; Estrumes, Pedras, _Len.has, Ma-
deiras, qu guaesquer outras causas , ou que 11ellas se fação trabr1lho!l ai
-I~u_ns, porque tudo O r~fericJo embaraçi\ a P,assagem, ~ C~JltrÍbL,Je para a
~lna das Estrádas, qt.ie são , __ e se deve1~ conservar prompt,as para o 'tran-•. 

Slto, e uso póblico, e não para os commodos particular~s 1 ~ o qu.e obrat 
~?ntra este Artigo pagará duzerilos réis para o Guarda por cada hum dos 

las, em que cootravi er. "' 
111. Da mesma fórma, e pelas mesmss razões não consinlão os ditoS' 

L r 
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Operarios, que nas Estradas descanceni os BoyeÍrôs, Carr-eiros;, Álm~.: 
créves, e ou tt·os q u a esq uer I ndi vi duos para darem pasto , ou reção ao~ 
sBus Gados, ou teahão , nell as Carros; Seges, e Carruagens ·; e havendo 
algum, que contravenha a este Arti·go; pagará duzentos réis para o Guar
da do Districto, cuja Cobrança havendo violencia será auxiliada pelo Ma-
gistrado Territorial; . 

IV. Em cadn. huma das Légoas Sé formará hum Terreiró separado da 
Estrada, e do seu Fosso, e circulado de Arvores, para que os Gados, 
Carros, e Carruagens possão parar, e descançar, combinando-se o ditõ 
Terre-iro sempre que for possível coll1 a proximidade das Fontes. 

V. Não consintão os Guardas, que pessoa alguma faça escavação na 
tlistancia de vinte pàlmos, cGntados do -Fosso para fóra, ou que algum 
Confio-ante ponha Valado, sem que fique livre para Fossos a distancia de 
i[es palr'nos, e havendo quem o pratique, o Guarda do Districto o repre
sente logo ao Magistrado mais visioho, qúe mandará á custa do Delin
quente sem demora tatJar a escavação, ou arrazar o V aliado; e pagar
hum dia de Salario ao Guarda. 

VI. Edificando-se Casas, cuja serventià seja contígua, e fronteit·a á 
Estrada, deve :fi.ear ointervallo de dez pálmo·s entre huma, e oulrac.ou
sa, para que esteja sempre o transitd público sem embaraço, sendo po
rém a serventia para o lado; deverá sómetJte haver o espaço de tres pai
mos ~nti·e as. Casas, e a Estrada para a conservação dos Fossos; ?aven-: 
do alguD? Eddicador, que allere este Artigo, o Guarda,- se elle HISJst~r 
depois de lhe fazer o primeiro aviso·, o represente ao Magistrado maJs· 
visinho, que 111:1ndará logo pôr a Obrá na estado, que se determina, á 
cus~a do Delinquente, pagando este dois dias de Salario para: o Guarda. 

VII. Os Guardas devem ter sempre os Fossos, e os Aqueductos de
sentupidos., e não consintão, que os Lavradores conduzão, ou atravessem 
as aguás por sirna das Estradas , o que só· se poderá praticar pelos mes
mos Fossos; e ~queductos, e tenhão todo o cuidado em q~e. ~s agúas 
dos Enxurros não trasbordem dos Fossos para a Estrada: , C!Íividmdo , e 
separando os Enxurros qu~ndo para o d ito fim seja isso necessado. 

VIII. Os Guardas devem trabalhar continuamente para existir si'm 
·alteração a mesma fórma de abauládo, Ps.tabelecido na construccão da 
:Bstt~da, e logo que neHa principie qualquerruina, <tbatirnento, buraco, 
ou rotura, cauPada pelos transportes, ou pelas chuvas, a concertem, bo
tando-lhe Cascalho, pedra quebraHa , ou Saibro, tudo bãLido a massa) 
e segundo a maior pi"Oximidade de cada hum dos ditos Materiaes, a fim 
de que áEstrada se const:rve sempre 1iza, sem covas, atoleiro, ououtro 
qualquer incolnmodO, · . (, · . · 

IX . . Os mesmos Guardas devem vigiá r, e tratar . as Arvores do sêu 
Districtb, que bordão a Estrada, e se alguem arrancar, cortar, ou que
br.ar alguma, o faça saber ao Magisltado, que lhe :ficar mais· vi~inho, 
que imporá ao Delinquente, sendo abonado, a p~"na dàs despezas neces::
sariá.s pára se planl arem no mesmo sitio, e na bonla das :Estraclas dez· 
A rtores da mesma especie, e sendo p'obre se'I·á condemnado em seis dias· 
de trabalho, nas Estradas púb'licas. , 

X Os Corre-gPdorés d:1s Comai'cás ein aclo de · Correição na fór~a do 
seu Regirneoto estabt>)ecerfl6 com as Camaras as Postutas, que julgarem 
conven·ien'les, para se evitar que os Gados damniiiquem as Arvores, que 
se plantarem ao longo das Estradas. . . 

XI. Os Operarias devem cortar todas as pernadas das Arvores, quan
do aquellas cahirem sobre <i Estmdá, de f6rma. ,. que nem' as ditas p'er-
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n·á das~ nem oüttos ~u·a·~~quér Arbustos es~ohão. as 'agu.às da chtiva sobr~ 
as Estradas, por ser issà ruinoso P!lra ellas, e jncommodo. para os Vian~ 
clantes, e ,pelas mesmas r!lzões .devem _arrancat: quaesquer Hervas, Oll 

Plantas agrestes, qüe principiern. á. nasce~ h'á,s Estradas ~ , · , -
X li. . O Superintendente Geral das Est~ádas dirija 8,s ordens m~ces

sarias aos Magistrados~ eocarrP-gados dós Ai-rendamenLos das Barreiras~ 
para se pagar prompta.mente o ,Salarío dos Guardas aa conformidade: d<:» • 
Regulamento das mesmâs Barreiras; e na Rrin1avera ~ e 04torio destine 
:ügum dos .Oili.ciaes Engenheiros, .empregados na soa Commissão, para 
visilar as Rst~adas., e .o informal' do serviço dos Guardas, ou· de qualquer 
Obra que d~ novo seja necessarja, pa-ra se,proceqer logo. a ellà, pois quê 
pôde acnniecer álgurna n~ina .extraoroinaria paca q.ae .. qào suppr.e o, trá>:; 
b.albo d'os <f o ardas ,, .. e . o l.nesmo, Su.periotelidente • .es.tabeJecerá todas a~ 
providencias, que julgat· convenientes para a boa Poli~ia da conset'v.ação; 

J .e reparo d~s Estradas, a fim. de que estas subsistão pa ra o futuro COJÍl soli.dezp 
e com a. mesma largura~ deterininada no Ah:na de v in te e oito de Mar
~o de tml setecentos nove~ ta e hum,. e não solfrão «damnifica.ção:. , . , .. 1 
: . , Palacío de Quéluz eii\ J 1 de Maréo de 1796. = José de Seabra 
~ . 
ua Silvá. 

Impr. na Of.ficina de .Antonio Rodrigues Galharêló . 
. ' 

_.. !! 
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PÓNÁ MARIA porGraça deO~os : RainÍ~a de~ortugal; · edos .~Íg;~.~ 
ves, d'aqí1em., e d'aJem .mar, em A frica Sl."rihora de. Gt.iiné, .e d<a Con-t. 
quis ta, Navegação da Ethiopia.,, Ara~ia; Per, ic1., e In dia, &c. Faççsa"' 
b er a ~odo~ os qu~ esta Minha Carü v.ireril, que tomándo ti'.m CDnsidera
<i(ào o Ul.UÍt.o que . importa ao Meti Real ' serviço ' ~ ao, bem ' público : diJS. 

~eus Reinos .; ~ conservaçà@ , .. e agl,nento. ôos Est<lbeleci.inerito.s '· que . .c.on~ 
correm par.a .a: tnutuà. felicidade cl )s. lVle us . Vas··allos ; p<mi à s~~urançá 
do Conimercio, ,e para o espl en dor d_aM;inJ1a .Real Armada: E lerido,-Me 
:rt>presen ta do o Meu . Conselh o <.lu A lmi nilltado em Consul La., que ,fez su
pir á Mio há f{~> ai Pre.sença , o de.sejo, i q u~ t~ni:, de dar-l\'le continuàda~. 
})royàs do sell z.e·Jo .pelo Me u HeaJ Serviço , e· .muito principalil~ente na.. 
}lnrte , e111que aAutboridade; que Eu lJJeconfie! , .jánão depen~edasou:-_ 
1.ras dd !b·erações<, que e p·era _sobre m~it_os; e riiuito importantes assump .... 
1.o · , pelos quaes insta o ttiesmo zelp , , cum . q .u~ o referido Trioúnal espe-. 
J:á cl esem;penh;lt .tão al.ta confianÇa _: Me . apr.esentoú, hu.in JNoyo,. Plano .de 
Estatutos .pan\ os , Estudo.s da Miuha .Real ,Academia dos, Guardas Mari
nhas' o. qual tepdo sido .meili~~do sobre .observaÇões ' qU:e desd.e a sua. 
fundação <:tté_ ago:ra o termjJo teill feitfil evidentes' e que ~ó ·~ .experiencia. 
C?stuina .de 6rdinarjq inor.tr.ar .em .todas. as Insti~uições pnmt1Jya~ nã pr;á':", 
t1.c.a dos . sf>u.s p1eeeit(ls r He.i, p0:1: betp dsn ~ M.in'ba .Re~! :A pprova~~() .a.os 
r~feridos Es~a1utos, para o ·melhorame'nto!da Academia dos Gu~rdasMa~ 
l,"~nhas, .seg.urido. ~ ~ma .fó'rm.a ' · e .. theor, Orde.n.aJJdO q·u~ se ex.ecut~m em 
to-das a.s suas partes; e ségtirioo o ésj)irito deJles na fórmá segúinte~ 

) " . "' ' , ' t' .. I· 'I I I 't 

Divisão; li .Dútribui.ção das Liç6es:· 
} ' . , ,I 

: I. Será o Cur~o, Mathe1~at.icp c:ompost~ de tf~s· Ánnos Lectivo~ , éift 
.cada hum dos qua'eJ3 se ensinará o seguint.e: a sabe.t': · 

~~ z . 
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li. No Primeiro Anno: Arithernelica , Geometria, e Trigonometria 
Recta com o seu uso. prá-tico mais proprio aos Ofticiaes do Mar. 

IIJ. No Segundo Anno: Principi.os de Algebra até ás Equações do 
segundo gráo inclusivé ; pnimeíras applieações del'la· á Arilhklelica., e 
Geometria; Secções Conicas ·, e a ·Mechanica cpm a sua appli'ca~ão im
mediata ao Apparelbo, e Manobra. 

IV. No Terceiro Anna·: Trigonometria Esph·erica; Navegação Theo
rica, e Prática; e h uns R wclirnentos de Tnctica. Na~'l:ll. 

V. E ·m ·quanlo ás Arl"les : a•prenclerão' no Primeiro Anno qualilto diz 
respeito ao A'ppar.elho: a saber•,, os Nomes, Posjções, Figuras , e Usos 
'dos· M •astros , Mastaréos , Vergas, e de todos os Cab0s fixos , e· de labo
r-ar, assim do A'pparelbo, como do Pano; dos diversos· Fios, e Cabos,. e 
de todar a Obra volante de MalFlnheiro ; e~erci t~ando,..se em praticar as 
mesmas obras. 

V F. O modo de. En:fimrl'!lar, e Besenfurnar os Mastros, de ApparelhaL', 
IJesappa·relhar, Virar de Crena, fazer, e fixar os Cê1bos de la1borar, e fi
xos; como se corta, e coze o V la no, para o que serão l·evad.os· á 8asa das 
Vélas, onde vejão, e .seJãor a•chl!liútidos a pr~t'icar q.l_fa.nto peruter:;.ae a esle 

. artigo. . . · 
V I I. Aprenderão tambem' a Erivergár, e Desenver.gar ', Cassar ·, Lar

gar, e Ferrar o Pann9, A r ri ar, e Issar Vergas , A pparélhallas , e os 
Iv.Iastaréos ., Arrear, e Pôr á Cunha os Mastaréos, Suspender, Dar fuu-
do, e Amarrar, como até agora se' !~em praticado. . . 

Vlfl. No Segundo Anno: aprenderão o Desenho de Marinha, copiaq
do, e reduzindo Plantas de difl'erenles Costas, Bahias, Enct>adas, e Por
tos; e representando Vistas de I'lhas ,. Cabos, e I.Pr.omontorios; e ll<unbent 
dos Navios co'nsideraclros emd·i-fferentes Pel'si.çõ ;~'s, e ·Mau•O!i)>ras; depois di·s
t:o a·prenderão os Nomes, Figuras , Usos, Es•<!:arvas; , Emb-nra~~am.entiDs., 
Preg·aduras' e Poúcões dos· mradeitos de c~nstru.c~ãe; pa\Pa (i) {}l!l~ pllinci
piarão na Forma1 ur~ , e C01tTstrncção do Estaleiro , prassaflclo depois á 
(]onsl.rmeção lViethodica da Eiuba11;ca~ão, <!lncl'€?. se lhes rnos~re tudo o qüe. 
fica dito, desde o Assentamento da Qu.irlh.a nw Estalevro.. atbtil!ífalrilza.ll c0m 
o mesmo ensino a respeito do Berço, e Caneira; a;o q.ue se segoii<ÍJ hu· 
ma exacta 1ndica«ão das diflereotes p~rtes do Porão, e JiiJOd(t)• de o arru· 
mar; com à maneir·a de fazer os tres Planos, de Elevação ; HovisoJlltal, 
e de· Proj,ecção , deba~ixo dos q uae:-S se corn·s~l'Oern os N arv~·r~s 1' e drelles p.aS'
sar a traçar rJa Saf·Ia; fa~er· as Fôrmas, e1Gal 'ivar Gs.Madairos; concluin
do com a explicação 'das Fain.as, de f<1zer entrar, snhir, e de Escorar o 
Navi0 no O'iqtle, c;:orno até a~gor·a se ~em praticado. 

IX. No Terceiro Ano<D' em ametad.e do tenÍf>D destinrado · 'P~ra. as Li
f(Ôes Praticas , continllar~o o Des~nho ; e IJ.a oufira arhel}ade OtJv•idl'o do 
Lenle de Artilheria os Nomes, Figt•ras, Usos, e lugares da!s .diflierentes 
parles da: Peça, Carreta, Palamenta, Vestidura, e dos mais Insfrumen
tos relativos· ao e.x;ercicio desta Arriia tão importante; no qual serão igoal
lb'~hte ' aà'estrados pelo Qltt!!smo Lé1He•, hindo com elles a hptn lngar pro.! _ 
prlO aohde algUlinaS V8Z€::; pr'atiquelíÍI O. exerciclo Ô.e fogo j e asSirrt 'apren-· ~ 
derão tamben:1 o modo de~ escolher, conduzir, erhbarcar, collocar, vestir, 
atracar, de_satracar, trwn Làr, e desmot1üir as Peças; o mouo de. ex.ami~ 
nar, e encartuxar a Polvora , e de fazer diflerentes .fógos de Artificio 1 

que podem te~· uso a boi·do, &c.; as maneir~s de armar Brulotes, e se.r
vir-se das Gal1otas de lançar Bombas, e mars Erribarcações deste gen~
ro; o macio de atacar huma Praça Marítima, para o que será necessano 

,,que recebão sufficiea&es idéa;:; das diversas obras dé hurntt Praga·-similhan• 
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te com as suas vantagens, e .defei los; e completarão est_es Estudos com 
a solução dos importantes, e diversos Problemas da Arlllheria Prática~ 
onde se empreguem os principias Mathernatícos alli ensinados. 

Duraçao elas Lições, Tempo Lectivo, e Feriado . 

. I. O Tempo Diario da .Actividade Academica durará tres horas todas 
de manhã, para que as tar~les fiquem livres, a fim de se estud1:1rem en
tão as respectivas Lições; ein cujo ensino se seguirá. por opl. o· Curso;~ 
Compendies , que actualmente se explicão na mesma Academia, em 
quanto Eu não Fôt· Servida Ordenar o contrario, ou Dispôr de outro mo-
do, que melhor Me parecer. . . 

li. AsLições Math~maticas serãoensinadatl naprimeira ]Jora emPia? 
e as outras na segunda hora e tpeia, mediando entre as du<~s Lições hum 

. quarto de hora para descanço dos Díscipulos. 
III. A Aclividade da Academia deverá principiar em o primeiro de 

Outubro, .e finalizar no dia trinta J~ Junho, ficando o mez de Julho des
tiqado para os Ex 'm1es.. . . , . 

I V. A hora da ei1trada será pelas nove horas da manh_ã, desde Ou
tnbro até Março inclusiv·am~nte; e ás oito horas no resto _do Anno . 
. V. No Tt>rceiro Anno, quando os Oi~cipulos se, exercitarem na Prá: 

1Jca das Observações, o Lente de N avf'ga~ao sera quem regule a ,sua. 
respt4 ctiva hora de €nt.rada, quando esta deva variar; em consequencia 
das mesmas Observal(Ões; com tanto porem que nellas não se empregue 
menos de hora e rueia. 

VI. Haverão as Ferias costumadas do Natal, Pascoa, e os mczes de 
Agosto 1 e Setembro; e além d.ell.as todas as Q.uit1tas Feiras das Sem~-:
i:Jas onde não houver Dia Santo, ou de Galla, que seja feriado no Meti 
Consel ho do A lmiraL lauo; porque estes em laes circurnslan .ias s.erfio os 
dias feriados da Selnaoa. 

Dos Exetcicios Seri'wnarios. 

Nos Sabbados haverá os costumados exercicios Literarios ~ cujo asa 
sumpto será o que tiver sido daguella Semana; pa,ra .o que serão tirado~ 
Por sorte tres .OefendenLes, e seis 1\rguenle&, presidindo os Lentes aus 
seus respectivos Discípulos. 

Dos E xarnes. 

, I. Seodo justó que os Discípulos t.enhão hum estimu.lo , que. _os façd 
estudar seriamente, e os desva11eÇa de esperarem illudir com dehgencias 
apparentes, farão no fim de cada anno Exame das .Malerias Mathemàü~ 
cas, que tiverem aprendido no decÚrso do mesmo Anno. 

li. Serão ex~minados relors tr~s Lenle~? presidindo o das di_sciplinas, 
que fizerem o objecto do Exame; e a Materia deste c~nstará nos Bilhe~ 
tes, que deverão extrahit· por s rte vinte e quatro horas antes do acto. 
'I' lU. Os examinandos serão adrnittidos a fazer os exames divididos em 

urmas. 
I_y. Os Lentes darão secretamente os seus Votos,' que recolhidos pe·· 

lo Secretario decidirião da approva~fio, ou reprovação dos Examinados. 
V. Os exames das Artes serão feitos na presença de dois Lentes, in

terrogando o l\1estr.e proprio da lVlateria que formar o E xame; e os V o~ 
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tos de todos mostrarão se os Ex'aminàdos tem as 1déás preéisàs para po
derem passar ao Estudo da Arte, que se ensina no A nno seguinte. 

VI. Os quenomez deJulho, legitimameot~ i'mpedidos, não poderem 
fazer o seu exame, serão admittidos a e1Je ,. desde o primeiro até' dez de 
Outub_r~; e então serão os exames feitos de 'tarde, \(>àra não prejudicar 
a ActtvJdade da Academia. 

VII. Os Reprovado::;, pela pt imeirâ vez, 'ficariio reconduzídos no més~ 
mo Anno; e pela S(~guuda' serão expulsbs. 

Do's Exercicios E :itrao'rdinarios. , 

. . . Q~an.do Eu For Servida Repetir á Companhia d~ Guarcl"as dá Ma~ 
nnha ~ parttct.ilar Graça de Honr:à:r coní á Minha Real Presença os seus 
ExercJcJos Academicos, us Discípulos, que rherecereih a distincção. de 
dar conta dos seus respectivos progressos neste A c to; entre as Matenas; 
~as qbáes tiverem ja sitio approva.dos, responderão _naquella parte. 7 que 
lhes cahir em sorte, sendo o Col::lpendio dellas aberto ~ ou pel'as Minha~ 
Reaes Mãos, ou por quem Eu Fôr Servida Ordenar. 

Dos Lentes ; e Suhstítuios~ 

I. o Corro âa Acadeinià será tomposto de ~rPs L~nH~s de M~t.hema
tica, clois seus Substitutos, hum Lente de Artilheria , .e dois Mestres; 
hum de Apparelho, e outro de Constrnc~ão Navàl Pra tica, e Desenho_. 

11. Os Lentes poderão fazer as Conferencias ., que lhes paréceretn ne.= 
cessarias para o tiaelhoramerilo do I~nsitio dos seus Discípulos, tendo pri
meito dá do parte ao seu ·lnspector; e farão depois subir á M in há Real 
Presença, pelo Meu Conselho do AlniHantado, consequentes repre-sen
tações pará Eú Determinar o que fôr Servida. · 

III. Quando algum caso fortuito, tal, como .flilta de Lentes, Subs-' 
ti tu tos, ou Mestres, &b. dev_~ fazer mudar J?O~ e~tã~ a f?rma ,do ensjno.; 
o Çommandante da Cpmpanb1a, e Lentes; _poâerao .JUntos dar as provi
d encias propri~s p(\ra não ~aver susp ~"nsão na Activid ~de Academica. 
· IV. ·Quálquer dos Lentes, qiJ.e se achar legitirlüunente impedido, da~ 
iá parte ao Cotilmándil.rite da Colllpanhia, para elle mandar avisar huni 
Substitdto, o quài, dbránte o irnpeoifii~ü1to; fará todô o serviço, que 
de'vêsse competir áquelle Lente. · 

V. Para ~úbstitotos serão admitidos o~ que tiverein o~tido os precisos.' 
gráos na Universidade de Coimbra , ou feito o Exa me Geral do Curso 
Mathematico na Real Academia da Ma-rinha.; ou os que daqui em dian
te sá.hirem da Real Academ1a dos Guardas da Màrinha; tendo d~do pro~ 
vas n'ada eqtiivocas dá sua aptidão, para: eslá im'pdrtante profissão • 

. V.I. Os· Substitutos s.e'rão promO't-idos' a I..:entes, conforme as suas An-
1lgmdad!:'s na Substituiç~o. . . 
· VII. Os· Lentes, e Subs'titúto.s da Real Acádernia .dos Guardas da 
Mar~n'ha, gozai-ão de todos os Pdvir·egios, Indtiltos, e Franqü~zas, que 
gozao os Lentes da tJn·íve-rsidade de Coimb1·a; é isto da mesma: sorte ; 
que rnuito ext>r~ssàmente . .Eu Fúi Servida Ordenar nos Esta(utos da Real 
Academia .de . Marin~a ~o' :1\.rtigo, . que tem. p~or Titulo: Dos Privilegias, 
e Prerogatzvas da Acadetma Real da Màrwha. 
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Da Adm3ssáo; e Prornoçôes dis Dascipuíos: 
' • ·• .• I J 

. I. Os que perte.nde.rétn ser admittidos á Aspir;int.es , . além de .darem 
. as provas exigidas no .Decreto de qua-torze file Julho de mil. setecentos ol;
té.nta e oito., ajuntarão ao seu ré.queâmento .h uma Çe~ti~lão, donde .cons. 
te não terem .menos de quinze annds de i.dáde ' e huma . A. ttestação ue 
qualquer dos Lentes da Real Academia. dos Guardas. da Marjnhã , .pela. 
qual mostrem ter sufficien.te íntellig-encià dás quatro prim~iras Regras da 
Arithmetica, e da Lingoa Françez::q sendo o essehcial, em quanto a es.,. 
ta Lingoa, sabe'r verter. bem de !la para a Porluguez;:t; çons~ará iguaÍmeo
te desta Attestação, não terem defeito pessoal; como faltos de v.ista; 
aleijados, &c. . . . . ·. . .. . ;· , . 

li. O Numero d~ Aspirantes será it1determinàdo., .e tanto por.que das 
provas da sua Admtssào se não srgue que tenhào as disposjções necessa
i'ias para o serviço do Mar; como tambem, a fim l;le. lhes .ex~it.ar . rnaÍO\" 
estimúio, não deverão ter . Praça ., Farda , nein entrar na Fotrnatura <.là. 
Companhiá; tão sómente. serão M atriculàdos. ; 
·· III. A Admiss,ão. a Aspirab·tes, ~as Promo~ões do.s Aspirantes aGuar"' 
das da Ma.rinha, e desLes ,à Officiáes das Brigadas, competirão daqui eni 
diante ao Meu .Cnnselbo dd Almlraritado, e deverão ser feitas, em con
sequencia de huma Pror>osta do Çommtwd,aote ~a _Compp:nhia, .e Corpq 
dos Lentes; q que t:'!mbe.tn se devf:ltá :pràticar no caso de expulsão dos 
Individu,9s; .qbe pertencerem a estas . Class~s . . , , 

IV. Nesta Admissão , sempre . serão preferidos . :os Filhos de O filei a e~ 
Generaes, Capitã~s d~ Mar e Guertà, Capi tã~s de .Fragata, e. Capilãe~ 
Tene~1tes, especialmrnt.e .ôos rnqttos, .ou ftJri.dqs gravemenle . e1u Ac.((ão; 
~erois de~tes os Filh?s dos Officiàes do Meu E.xerdto, que estiverem nis 
ínesmas cuqurnstanc1as. ·, . , , . , , . ; . . . 1 . , : 

V. Os Aspirantes appr-pvados nas Materias. do Prim~'ro Anno . s~rão 
promovidos a Guardas. da Mar)nha; e . por.que lambem. devem dar .. as pre:-: 
cisas prov.as, .de que te.m tuúa:s. as disposições. n,alu,raes, ;neçessãrias patà: 
a Vida do. Mar, nãq p~;~ssarã_o a ouvir &s Liç,ões db ESegundo A:nn,o Lec..! 
tivo, destinando-s.e o Aono seguin,te.,. ao qual se .chamará Anno de Em-: 
barque, para du.ràntÉ). ellé fõ'mba:rcarem . , 01,1 na_ Çu~yeta de Ensirio ' · o~ 
em outro qualquer Navio déf minha Real Armada, .preferindo entre estes 
osquedeverem . sa.hir~eGuar~aCb~la. , .. '1· ,_:f .··Lt';. '.!, ·• 

- VI. Hum OfficJal d~13 _Brigad.as.,., ou .brim. Segundo Tepen~~; que po-. 
dendo sér; tenha aprepdido. nesta Real Acad.~mÍÇL, s~rá quem v~nha re
çeber do Corrnuandante·dá Cllfl~pánhiá , . e d~pois .entregar-Ih~ .; o Desta
famento nome~do para et.nbarcar .; enten.deodo-s,e que, dm:ante o ~~nbar-:
que·, ~ear4 sendo o Commandarpt~, e, Mest!'e do meqmq De$tacam:.enlo~ . 
. VII. Ao Córurnilnda·rite uo Navio toça por natui·eZ'a .à dist\ibuição., eí 
regimen das .differentes Liçõe~, . que o Destacamf.l':t tq. deye çlar ,a bordo; 
terá p,oi.s hum pàr.ticular cuidí!d!:J ~m promover a si:ia Instrucça:o ; assi~ 
gnalàb.do-Jbes bo)·;:ts cer.làs na,~ quaes Ç!eyãp, .O!lVÍr .: ,. , . . ~. , .. , .. 

VIII . Do Com mandante do Deslat.acamento, as Lições das MatedaJ 
lVIat:hénüitica_s qué esdvere1Ti estudaiJdó. , . . , ~ , 
. IX. Do Mestre, ós Nomes; e Usos dosCabos, Véla:s,. e Apparelhos~ 
os modos. d~ Amarrar,; dar Nóz; fazer Costu;ra~, Forr\tr, E~1hotijar, &c .. 
. X . . De huni Officia:J de· A:rtílheria, os. Nomes, e Usos das differentes 
partes da Peça, Carreta, ~;ma Vestidura,, e ~tracaqUl'a ; os Pezo~ da.!i 
~.argas, com o mais que for pt'Ol>rio desta Profissão, até terminar ao Exer~ 
éicio de Artilhel'ia .' 
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XI. Do Calafate, as Figuras, Nomes, e Usos dos seus diversos los.: 
trumentos, e do que diz respeito ás Bombas . 

. XII. Finalme~1te do Primeiro Carpinteiro, os Nomes, e Po~síções dos 
rllfferent(;'S Madeuos de Construecão, seu Embar1açamento ·, &c. . 

XIII. Além disto, o Commandante dó Destacamento, ou quem fôr 
nomeado em seu lug·ar pelo Com mandante do Navio, deverA assi&1.ir a to
das as Lições, para cuidar que nellas reine sempre a boá ordem, e de
pois passar a ensinar-Jhes .ó modo de fazer á Derrota chamada da Barqui4 

nha, com.quanto lhe di ~ser ~espeiro, e fôr compativel c~m os principi?s 
MathematJcos, em que vão 10iciados; tambem lhes enswará o Mant>JO 
de Bordo, explicando-lhes igualmente a Ordem do Serviço, tanto Sur
to, como á V éla; e fazendo-os risca L', e escrever Modelos dos di versos 
Mappàs, e Detalhes, Ül'dens, e Partes, qúe mais 01·dina.riamente !>e fa- , 
zem precisas no Serviço Diario de Bordo; e de todo o resultado dará par
te ao Comm~n~ante do Navio, o qual alé~ disto assistirá p~ssoalmente 
a algumas L1çoes, para com todo o conhecJmento me poder wformar pe
Jo Meu Conselho do Alillira.fitado, sobre as qualidades Jos ddferenles In
divíduos daquelle Destacamento, em virtude da qual inforliJação, ou se..: 
rão expulsos, ou passarão a ouvir as Lições dô Segun<.lo A nno Leétivo. 

XIV. Durante o tempo, que mediar entre ó fhri do Prim eit·o Anno 
Lectivo ,. e o Embarque; ou entre ó fim deste , e o primeúo di à do se· 
guinte Outubro; o Commtanclante da Compan·hia lhes fará ens.inar na pri~ 
meira hora e meia o Manejo de Armas , e Construcção de Mappàs , e 
Detalhes, não desprezando a LiC(ão' dos factos ru emoraveis das Marinhas 
Militares, quando para ella haja ainda mais algum tempo; visto que es
ta Lição deve contribuir mui lo para lhes fonnar o espírito necessai'io pa
ra a execução das Ac((Ões grandes, e Heroicas, annexas ao seu impor
tante destino. Na segunda hora e meia andarão adi tos á Classe do De-; 
senbo, e Conslrurção Naval, Prática, por ser esta huma Classe, onde 
além da intelligt->ncia se precisa muito do exercício prático. 

XV. Depois do referido, osGuardas da Marinha passarão a Discipu
]os do Segundv Anno Lectivo, onde approvados serão promovidos, con
forme os Sf'US merecimentos, aos lugares de OUiciaPs dás Brigadas, que 
então se acharem vagos ; e que so desta maneira devem ser prehenchi-
dos. · 

XVI. Todos os Approvados no Sehundo Anno passarão a otlvir as Li
ções do Terceiro Anno; rio fim do qual, se forem approvados nas Mate
rias delle, se I hes passarão as com pet.en tes Cartas dP A pprovação, assi
gnadas pelo Com mandante da Companhia, e Corpo da Real Academia, 
com as quaes devf'rn considerar-se filenamr-nte babililados pára Segundos 
Tenpntes da Real Armada, a que snão promovidos, · em consequencia 
dP h uma proposta do Commandante de Comr)anhia, feita ao Meu Conse
lho do Almirantado, que subirá á Miuha Real Presença em Consulta do 
mesmo Tribunal; e em quanto Eu não For Servida promovellds, ficarão 
jsentos de todos os EKercicio's Academicos é sujeitos sómf>rite ao Servi-
ço ela C'ompaohia . _./ 

XVI I. Como os Pós tos dos Officiaes das Brigadas são conferidos sem
pre aos de maior mP.rPc]m ento, se acontecer que hum Guarda da Ma
rinha, e hum Offieial das Brigadas s~'>jão despachados em Segunnos Te-
11entes na mesmn Promoç.ãn , _o Official dr.s Brigadas ficará mais antigo, 
visto que em Soldo, e Gr.1duação· ~ou Servida fazcllos Superiores aos 
Guardas da Marir.ha; OrdPoao.do qne da11ui em diante a Graduação dos 
Chefes de .Briga-das se considere immediatamente inferior á dos Segun.: 
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dt)s Tenentes, e-· Superior á dQs Brigadeir'os; a dos · Bríg'adeiros .Su'j>etior 
á _ dos Sub BrigadeiroS; e .estes aos Guardas da Marinha; vencendo os 
Chefes oito mil ·rêis de Soldo por mez ,. os .Brig:adeirds sete mil e quinhen
tos, e os Sub Brigadeiros sete.-.,rnil réis: , E entre os Offiúaes das Briga~ 
das , que juntos forem promovidos a Seg~ndos Tenentes, regulará à 
mesma preferencia, que livereril • tido . rios seus Ú~spectivos . Póstos. . 
. XVIII. Quando no Corpo da Marinha se prover qualquer Posto vago, 

preferirão sempre , as · Offie.iaes 'de P'àte'nte .immediatá, . que tiverein feito 
o Ct~rso Milítàr da Mari1oh::t nesta . R,eal . Academia,' áquelles que não .fo
tern 'desta Crea.ção. ~ excepto .se estes quizerem sujeitar.··se a hum Ex.amê 
de todas as Materias; que se ensioão neste Estabelecimento., e destes 
exceptuando aquelles, cuja Conducta, Sciencia; e Prática tdo Mat· es-
tejã decisivamente pl"Ovadas. .. . . . . ,. _ 

XIX.' Os S'egund-bs Tenentes .novamente -promovidos ; . fio. primeii·o 
Embarque segúimte á sua Prmnoção, dev.erão fazer huma circunstancia~ 
da Derrota, onde além do que díz respeito á Batquinha, mostrem fre~ 
quentes ' Ob~ervaçõ'es das Variações da Agulha, .Latitudes, -«~ Longitu& 
des dos lugares por on.d'e passarem;. e tatnbem as Configumç§es das Cos~ 
tas, Ilhas, e Pórtos, que .avistarem no Mar, ou onde-se tiverem demo~ 
r'ado; com huma Discripção exacta das Marés, Ventps, CorreBtes, e 
1nais circurnstar;JCias ute'is á Hydrograpnia; apresentarão depois esta Der~ 
rota aó Corpo dos Lentes 1 qu.e sohre eJia .lhe farão o mais . escropoloso 
Exame,. âe cujo reswltado inf;orma.rão sect·etamente ao Meu Conselho d~ 
Almirantado, àju 'ntando a Derrota. original á dita informação. Ü$ novos 
Segundos Teneptes deverão. ficar. entendendo, que desta informação de..; 
penderá ta'mbem a sua Promoção a Primeiros Tenentes. · 

.. 
De algumas Disposiçóes . relativa~ á boa ordem das Aulas 1 e da Fre-i 

quencza1 
. . 

- 1. o~. que n-ã'o estiverem dando Lição deverão guardar o mais profun~ 
do ., e rigoroso silencio. · . . . . . . · 

IL Quando algum faltar essenciàlmente á Subordinação, e resfteitd 
devido aos ~eus Lentes, e M.estres, estes .o repre.henderão ,. ou-farão p-t·en
der; ou representarão; para que seja expulso conforme fôr a g:rándeza 
da -falta. ,, , . . . . . · . · · 

IIL O que em qualquer Anno Lectivg tiver trintà faltas .S'ém eausa; 
perderá o Anno, ~ se entenderá ter sido reprovado naquelle Anoo; e
além disto se .vencer Soldo perderá por cada falta o Soldo de líum dia 1 
que passará para o Cofre das Multas; corno actualmeFJ.te se pra'tka i en
tendendo-se por~ni , que se a falta fôr etn dia de Exercício Semana-
rio se reputará dupla. . , . . 

IV. Quando as faltas forem sessenta com justa motivo, p·erderá o An ... 
:no; mas não se julgará reprovado, nem se multará o Soldo, quando_ fôr 
dos que tenhão praÇa. . .. 

V. Todo o que sem éausa fa]t.ar . ao seu Ei:ame ,, perderá o Anno, é se 
entenderá ter sido reprovado; o mesmo acontecerá ao que não quizer e.n-: 
trar em Exames.· 

Da &cretaria. 

O Secretario da Companhi·a cio·s Gu~rdás da: Marinl).a será tambem 
Secretario da Academia; deverá fazer as Matriculas, e Assentos, e lan-
Çar em hum livro o merec'imeilto circumstanciarlo de eada hum dos Dis .. · 

1\'hn 
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c~pulos, pa.ra dalli extrahir as Certidões, ·«que dever passar, da freque*:;; 
CJa, e qualidade da 9-pprovação ·dos Discípulo~; e só quando Eu Fôr Ser
vida Mandar informar os Lentes sobre a applic·ação de qua·lquer Discí~ 
pulo, estes farão constar tudo quanto se contiver nos seus Assentos. 

. I 

Do-Portez'ro, e Guardas. 

l{averá hum Porteiro, e d'o'is Guardas, a quem pertencerá cuidar 
no a ceio das A ul,as, e Observatorio, arranjo, guarda, e limpeza d0s 1i
'vros, Instrt:Imentos, e Modelos; tenrlo. lambem obrigação de conduzi~: 
tudo aond~ fôr p'reciso, e de obe'de'cer a quanto lhes fôr ordenado pelo 
Commandante, Lentes, Mestres, e Secretario. 

E porque a observância dos sobreditos .Sstatnúos será tanto de Ser
viço Meu, utiliclad'e pública·, e bem eommum dos Meus Vassal los: Hei 
por bem, e Me Praz, que, se cumprão, e guárd 'em em tllldo, e por tudo, 
e valhão como Lei, e tenhão força de tal; ~stabelecendo-o assim de Mo
tu Propdo, Certa Scie·ncia; Pol!ler Real, P leno, e Supremo. 1\ Quero:t 
e Mando, que os mesmos Estatu tos · sejão observad<(s em tudo~ e por tud(!) 
sem alteração, diminuiçã0, ou e1.1nbárgo algum, que sf'ja posto .ao seu 
cumprimento em parte, oli em todo; e se entendào sempre ser fe1tcis na. 
melhor fórma, e n'o melhor sentido a favor da dita Academia Real do~ 
G uardas' da Marimha, seus Lentes, Mes.tres1, e Aluinnos, e rria.is Pessoas1 • 

de li a: Ha.vendo por Stl)í>'pridas as clausulas ·, solemmlidades de feito' ' e de 
D ireito, que necessanias forem· para, a <: ua firmeza. E Derogo, e Hei 
por derogadas, para os sobreditos fins sómente, todas, e quaesquer Leis:. 
Ordenações, Regimentos, Al.va•rás,. D~ói·etos 1 ou quaes.!i),.uer odtras Dis
posições, que em cohtrariri dos sobreditos Estatu tos, ou de cada hum 
delles aaja. por quaiC]'il~r via,, mocdQ' ou m.an.ei·rar,. pos.tro que, sejão taes, 
que na fórma da Ordenação, que tambgm Derogo nesta parte, se hou-
velilse de fazer delles espécial mepção. . , 

Pelo tiJUe: Mando· ao Méu Conselho do Almit·antado; Mezá do De
sembargo do Paço; Presidente âo lVIed Reat Erar. io; e Inspector Geral 
da Marinha; Conselhos ôa LVIrnl1a Real Fazenda e tl'Os .Meus Domínios 
UHramat·inos; R.egeclor Ô!l Casa da Supplicação; .Junta dos Tres Esta
dos.; Refermad0r Reitor da 1\Jniversidade de ' CG>IÍmbJ~a. , corno Prrotectora 
que della Sou; CharJCeller da ,Relação, e Casa do Porto ; e hem assim a. 
tpdos es· Desembarg·atdones , ,COI'Fegedores ; e PJtovedores, Juizes, J usli
ças., e mais Pessoas de.snes Meus Reinos, e D0mjnios, a quem o conhe~ 
c.imen.to desta pertencer, que a cl!lmprão, guarde~, e fação cumprir 7 
e· guardar' com Ílil.teira ' e. inúolavel observanaia. E a Iilesma pr.esente 
CaFta vale·rá' como se oosse passada pela Cba•neellaria' pos~o ISJ•Ue p01! 
ella não ha de passar, Ei ainda que o .sffeito haja de durar mais de h.u!ll ; 
e muitos armos, não obstantes às Ordenações em contrario, que. Hei 
ouüosi'n1; p01' deroga..das par.& este, etrei t0 sóinen te. 

Dado no P-alácio de Quéluz em 1 de AbriL de 1796. = G!>m a 
Assignat1:1ra do; Phin~ip,e. corri Guárda. 

Regist.' no. Consel7o do fllmird_~tado no Liv .. 1. e. ~mpr. 
na Officzna de A.ntont.o Rodrzgues Galhardo. 
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S en~o-Me presen.te que. -~s nume~osas Fór.tale~a~, ~ Bater.ia~ , q~e d~
fendem a Costa, e o interior da Prqvincia do Minha -, precisa vão de Guar.,
ni~ões pr'oprias, e ad~quadas ao se'~ numero, pe,las atteodiveis razões de 
s·er difficil aos Regimentos., que guárnecem ,a m~:>s .m.a Província ·, fo.rnece
rem os d~stacamentos de que carecem, sem grave prejuízo da.su.a irnpor
\ante Disciplina, e tainbem da Minha Real Fazenda; .e tendo-se igual~ · 
mente observado que o systema, que aJé agora se seguior de haver hn~ 
ma Guarnü~ão fixa em cada huma das refe'ridas Fortalezas, e ainda das 
,Iiflenores B~ter'ias da mesma Província, , . ~rà além de insu'fficit(nte muito 
irregula1·; por quanto os Officiaes inferiores, e Soldados dispersos .por Pó!l..l 
~os tão multiplicados, e distantes, fic:;tv.ão fórà d_a vigilanci~ dos Gover
nadores Principaes a q'ue pet·tencião, hão pbser.vando a boa Or~.em indis-:
pensavel na Disciplina, ~ no Servi~o, nem o devi~o cuidado nas. muni-,~ 
ções de Guerra ·, e armamentos: Por to.dos·. ós referidos motivos, .e outras. 
Ipuitas ·considerações' que se. fizerãó dignas da Minha , B.eal A tlenção: 
Sou servida Reformar, o .antigo systema até agora .adopt'ado.; e pràticado 
nas differentes Guarnieões fixas d~ referida Provincia ., sqbstituindo en~ 
seu lugai- os Planos, .q'ue baixarão COo;:l este' assigoados por Lu.iz Pinto 
de Sousa Coitinho; Meu Ministro, e S.ecre~ario de .Est.ado dos, Negocio~ 
Estra:ngeiro.s e da Guerra, no qual, colligindo-se todas ás pequenas Guar
ruções das diver~as FàrtaleZ!lS' ficá~ãq fo.rm.adas em t<;lritos . Cor.pos . maio
r-e,s, quantas são :lS pri,ncipaes: Pr~ças ~ e. Fort.alezas da referida Pmvin
cia, a que são adherentes, a fim de se conse.ryare.m . debaixo das Ord.ens; 
e vigilancia dos seus 1:espectivos Go.ve.rnadores; e. Qfficiaes ~ em . Militar 
Disciplina, e Econcimía; d'e~tacq.ndo-se .das ,d'itas Praças , .. e Fortaleza~ 
al,ternadam~nte as porçõe's, que forem p1·ecisas para as B~t .etia~, e . For
tes menos consideraveis das suas dependénçias, em lugar das Guarnições 
:fixas, que á.té agora ti.verão ~ ficà_ndo abolidos. Q.esde logo todos os Pôs to~ 
de Condes.taveis, e substi Luidos os seus lugares pelos Sargentç>s d:~s Com~ 
panhias. O .. Conselho de Guerra o tehha. assim ~ntendi.do, .e m11nde expe-:

- ~ir as Orden~ nec.essarias. Palacio de Quéluz em 4 de Abril de 1796-~ d 
Com a Rubríea do Principe Nosso Seiihot·: '· ;_ · 

. 
Plano d~ Organi~aÇ~o pa;~ o Corpo flxo das , GuarmÇó.es d,a Pro.vi1~cid 

do ·Minha, sua Econàmia · Soldo , ~: Fardamento . 

I • •' 

1 Í. Este Corpo ~er~ oo~~osto p~~a ~ rrit~ro .de · ~u~~ C~mpfl~hjas J 
~~mà. esbbecida em Valença, e outra na Villa de Vianna ,;. e .todos os 
seus Indivíduos serão exer~itados no manejo da Artilheria . das PraÇas. . 

T
. ·H. ·. Qada. Companhia será composta de ljurt1 Capitão;, dO.is Primeiros 
.. enentes, dois Segundos Teneriles, dois Sargentos,. dois Furrieis, no":. 
":e Cabos de Esquadra, . dois Tambores; e cento e oito Soldados, forman
do em todo cento e vinte oíto praça.s; de m .a~~Ít:ii 'que àmbas as Çompâ~ 

Mtn z 
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n_hiàs forml\rão hum Corpo de duzentas e sincoenta e seis praças effec
tJvas. 

~~~. T?das . as referidas Pràças serão tiradas do núrn.ero dos Officiaes, 
Offictaes mfenores, e Soldados veteran'os dos Regimentos da Guarnição 
da Provincia d~ Minh_o, assim de Infantaria, como de Artilhería J que 
pertender~m a JUsto tJ tu lo as suas refórrnas, além daquellas, que presen
temente se achã~ existindo nas Guarnições da mesma Provin.cia. 

IV. O sobredito Corpo deverá fic.ar imrnediata, privativamente SUJei
to ás Ordens, e inspecção dos Governadores da dita Província, aes quaes 
serão responsaveis os Governadores de cada huma das Praças , e Gu~u·
nições, em que elie se divide, pelo exercício, disciplina, e sobordinação ~ 
e?J que o devem ter, como igualmente pela conservação das Armas, Mu,. 
mções, e Fardamento, que se lhes distribttirern, e pela exacr::a ntrega 
dos Soldos, e Pélo, que devem fornecer a cada h uma das Pra · s, que o. 
vencerem. 

V. Para que resulte á Real Fazenda a melhor arrecadaçã • possível, 
e possão verificar:se todos os vencimentos, distribuições referidas, e qual. 
quer alteração, que occorra a ca~a h uma das rJ.itas Praç,as, serão obri .. 
gados os Governadores das Praças , e Fortalezas a conservarem o livro~ 
que se lhes uistribuit· pelo Geoet·al da PI·ovincia ' conforme ao modél.o, 
qué lhes fôr prescri pto, para nelle descreverem com. aceío, e da reza tu
do que he concernente áos referidos assrnnpt0s ; e a remetterem no fim 
de .cada mez ao Quartel General Mappas de todos os vencimentos, e das 
novidades, que tiverem occorido s além das relacões, que devem dar aos 
Commissarios de Mostras; e todas as vezes, qué ao General lhe parecer, 
mandará vir á sua presença os ditos Livros particulares , para verificar 
seus assentos, e mais verbas das altetações acontécidas, e se estão des
criptas com a exacção recommendada. 

V 1. O vencimento de ~oldo de cada Praça ficará senda para o futuro 
(além do pão de munição que lhe será satisfeito a razã~:~ de vinte réis por 
dia)oseguinte: . 

Os Capitães vinte · mil réis por rnez; os Primeiros :Teoer.Jbes quin .. 
ze mil réis; ~ os Segundos Tenentes doze mil réjs; todos estes setp: ven..
c-imentos de pão; os Sargentos cento e v in te réis por dia; os Furriéisoem 
réis;, os Cabo~ de Esquadra seten ta réis; os Soldados sincoenta ,réis; e os 
TambGres o mesmo, que costumao -vencer nos Regimentos; ficando des
contado a cada hum dos Condestaveis, Cà1bos d@ Bs~1uadta, e Soldados 
o excesso do que até agot·a vencião, cojo pagamento se lhes fará no fim 
de cada mez, por ser diilicil receber-se, e distribuir-se-lhe, como aos In ... 
dividuos dos Regimentos do Exercito. . 

VII. Quanto ·aos Fardamentos miudos, e grossos, cada Offi,cial Infe
rior, e Soldado rleve vencer annualmente huma só fardeta composta se
gundo a disposição do Alvará de vinte e quatro de M'arço de mil sete• 
centos sessenta e quatro a respeito da Tropa do Exercito, desde o §. 
IV. em diante: a saber, de hum par de calções brancos, hum chapeo 
com galão de Jã amarella; e hum tópe de fita encarnada , e azllll , ,hum 
par de çapatos, com outro de sollas, e tacões, hum par de polainas de 
brim, hum par de meias' , hum a camiza 1 h uma gravata de ti ta de linho, 
tinto de prelo, hum pente, e tres varas de fita de lã pre!:a; ou o equi
v.alente d.os ditos generos- em dinheiro na conformidade d·o 1!1-ltimo arbítrio, 
que se tem tomado por Ordem de Sua Ma.geslade. ' 

VIII. Similhantemente vencerá ada huma das ditas Praç-as de qua'"· 
tro em qua.tro annos huma farda, composta de casaca, veste, e cal<tões 
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azues com botêles de metal· amarello ·, e~ forl'ó da casaca encarnado , cu-
jo uniforme fica bem distincto do Regimento da Artilheria da mesma Pro.,: 
v inci a . . . 

IX. A recepção das ditas fa.rdas, e fardetas se ·fará no Ar'ce.nal Real · 
o o Exercito pela pessoa, q ue -apt·esen tar Procuraç_ão ' · Certidões, e. Rela
ções das ·Prag as existentes naquelle Corpo, assig_nadas pelo . Governador 
da Província, as goaes deverão descarregar~se no dito Arcenal pelos re
cibos, que se apresentarem das entregas, que fizerem dos ditos farJ a
rnentos aos Governadores das Praças, e Fortalezas , .que serã0. t.ambe~ 
obri'gados a fazer constante aos mesmos Generaes a distribui ç-ão, que fi -

· 2erem dos ditos vencimentos ás Praças das· suas respec tivas Guarnições. 
Palacio de ~oéluz a 4 de Ab.ril éle 17%. = L ui z P into de 8ouG 

sa Coutinho. ... 

PLANb 

Do Estado em que devem fi.ca·ras Guarnições de pé dePraça das Forta~ . 
lezas da Provincia do Minho. 

A · Companhia d'e Valcnça deve fornecer os seus destacamentos pela 
I -maneira seguinte. 

Valença... .;. 

~onção. - -

Melgaço·- ... ... . -

Castro Laboreiro. 

Lindoso. ~ # - . -

f Capil~o - - 1 1 

1 
II. Ten.ente - 1 1' 

Sargento - - 1 i . ~abas d~ Esquadr~ 3 ( 
• Tambor - - .... - I J! 

· l Artirheiros - - 36 

--- · 
( t Tenerite· '" -. 1 l 
I .Sargen to - - - - 1 I 

- . -{ Cabos de Esquadra 2 r 
]_ Tambor - - - - 1 I 

· l Artilheiros ~ - - 24 J 

f IL T e.n.ente- - - 1 l 

43 

29 

~ Fu.rrie.J - - - - - 1 l _ _ _ .. i S 
l Cabo de Esquadra l j 
L So:ldados - - - 12 ) 

- •. 

I .__.. 

{ 
Cãb.o rlé' ,Esq·tJadr·a 
'Soltlactos- .. - -

{ 
Cabo de Esquadr,a: 

, SoldadTJ>s - ;,; " -
l 1 
'8 Jf 
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Villa Nov-a da Cerveir.a. 

. 1796 

.f I. Tenente :... - - 1 l 
~ Furriel - - - - l L 

1 Caoo de Esquadra - 1 f-. 
·L Soldaclos - - - - 20 J 

- 23 

Total - 12G 

JJ. Companhia de Vianna deve- fornecer os destacamentos seguintes. 

r Capitão - - 1 

l I li. Tenente - 1 I Vianna. Sargento - - ..:. - 1 ' àà .. - - - - 1 r- - -Cabos - - .:.. - - 2 

I Tambor - - - - 1 . 
L Soldados - - - - 24 J 

( I. Tenente - 1 I 
I Furriel ... - 1 r 

Caminhà. - ~ Cabos - ~- '. - - - - - - - - 2 - - 29 
I Tainbor - - ;.. - 1 I 
L Soldados - ;.. 24 J 

Irtsua. :.. "" 
r Sªrgento - - 1 l I 

18 1 Cabo - - - - - 1 _~- ... - .. ... 
Soldados · - - -· - 16 

{ Cabo - .. ~ - - 1 }-Soldados 6 7 - - ·-Forte de Ancora. - -

--

{ Cabo - ..:; - I }- ' 
Soldados - - 7 ..: - 6 

Fõ?te do Ciio. - - -

.L-

í 11. Tenente - I ! 
Póvoa de· Vàrzim. - - ~ Cobo - - - -: - 1 }-- 18 

.Villa do Conde -

l Soldados- :... - - 16 j .. __ 

· f I. T~nent~ - - - 1 l 
Furnel .:. - - - l ~ i Cabo - - - - - 1 J -

L Soldad~- - - - 16 · 

' 19 

Total - 128 
. I , . . 

Palàcio de tluélui em 4 de Abril dé 1796. ==Luiz' Pinto de Sou.!. 
za Co i tinho. 

Impr. na Officina de A.n&:onio Rodrigues Galhardo. 
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~n ÓNA MA RI À -por Graça de Deos Rajinha· de Por:togal, ·~dos ÁJgar~ 
-Ves, d'a·qnem, e d'a·lém •mar, em. Afrita Serihora de Guiné·, e da Con~ 
rquista, Navegação 'da Ethiopia, Arabia., Persia, e In dia, &c. Faço sa~ 
,ber a _teclas os que es ta Minhà Garta de Lei .virem, que VÓmando na. 
,MinJha Real Consideração as muitas·, e imporLante$ vantagens, que ne< 
.cess-ariame nte devem resultar ào commercio dos V assallos destes Reinos ~ 
e seus Domínios, pelo estabelecjmento de búm Porto franco·; e r~conhe
cendo que o ' POI•to de Lisboa, pela su!l situa~ão, seguranç;a, !e f~cilida .. , 
~de da · navega~·ã.o · ~~Oceano excede aos de t?d~s as o_utras Nações,_ qu~ 
-tem adaptado snmlban tes e·stabelecimentos ,: Confonn'ando-m~ com .o pa
recer dà Minha Real Júnta do Comrt:ercio, Agricultura, ~abri~as, ~ 
,NavegaÇão destes Reinos, e seus Domínios,. é de outtas Pess·oa·s 'do 1\J'eu 
Consellio, ·muito doutas , e zelosas do Meu _Real Serviço , e da públic;J. 
·U titidade : Hei por bein '.e Me :Praz de crear' e esLábe~ecer no sitio i:J á. 
,J unqueira, junto á ·Cidade de •Lisboa, hum Porto Frarico; (;]Ue terá ó 
seu in:teiró, e devido effeito no primeiro de Janeiro _do anno ~roximo fu.: 
;turo de mil setecen los noventa e sele' .ha-vendo .destiri 'ado para oseu€X'er~ 
cicio, e arrecaclacão as Casas, e Arinazens do Forte <J.e S. ~oão bom t} 
terreno adjacente', para nelle se construirem as máis .áccommodaçÕes ne
cessarias, onde possão receber.:se , e de p'osita r-se, todas as Mer·cad.ptias ~ 
e Generos de qualquer qualidade, 'e natureza que sejão, .assim de Paizes 
Estrangeiros (á excepçào, ppr Ot'a, dos, 'Açuc.ares, e Tab?Co·;) .co!n'O 
dos Portos Nacionaes ; qué ficão a lém do G'abo daBoa Espe'11ànça, pàra~ 
.a arbitrio dos seus •PropriP'tarios , se consumirem :no Reino, tendo ne'lle 
.entrada legitima, e pa,gando os competentes direi tos nas respec tivas A I~ 
i.fandegas; ou se e·xpod iHem para Portos ·Estrange1I;os, e p~a ra os Nado.: 
-naes , além · de dito Cabo d.a B0a Bsp~rança ; pagando 'sómeh'te ~\ a bene.:. 
nc.io .da, .Minha Real . Fazend à , ·e a ti t ulo de Pr~tec.ção ; e :pep~~ítb ; ó 
.,Pu·e1to de hum por cen t0 si)bre o seu valor, dedu.zi~o pelas F acturas ~ 
(}Ue devem apresentar osCapitàe~ dos Navios, ouosse;vs Consignat'aribs ; 
por el!es assign~das, e qqalifi.cadiis com jqrqmen'tó; sub~iMinde 'ço~ tu
;do a ~ ihle·r.m a_,de da .fpariquhi pa.ra 't0dq~ 'ós Navios, que a p,edir.H~ p'ela fór.::: 
llla ~ ue se a_c.ha estabelecid ii no Fora}, e 1Regi nümto, d~s Al)ffandegá des
ta Cidade: súpprüiJ.id0s todos os eutros Di"eil 0!;!, e reyogada~ topas ~ 
quaesquer disposições, que se ,oppõem ~ e resti'ingem. a lí~erdade, e fran:.._ 
queza' que constiLuejil as vant,agens deste Estabelecilllento~· ' . . . .. .. 
. . .- rara IIDalÍ~- àlnÍ'rila'r ' e firome\yer nest.a D apità l a co~currenciá ' ~ 
abundancia dos . Gemeras da primeir~ necessidade :. S0u ,servida deClarar ~ 
que toda .a qual~dade ~.e Grães, Viv.res, e Manti,me~tos , que, são is~ n~ 
tos de pagar Direitos de .entr,ada, não só goiarão da_hbe'rdade da Expor,.,. 
tação, inas ser~o livres do pagamenJh da sobredita,oontribuição i ,mpost~ 
~?S mais Ç-enefOS, coií~Í.nÍ~ anrfo a .faz.er-se ~ sua . a,rrecad_açã~, e a expe~ 
d~r-se o seu despacho pelas Repartlçoes a que pertencer , ass1m como até 
agora se tem pra,ticl:!.do. . 1 · . , '. .. . . , r , .. 

.. Se~do caso que a Corôa dei P0rt ú g~l . ~ en~ a Guerra J( o que Deo~ 
"~ao permlt.ta) com qua.Jque.r. outra Potencia ,. CUJOS Vassallo;> se _achem 
lnteressados com .fazendas no Porto F1·anco, ~m. cujo numer,o se e111en
derão ú01nprehendidos os sobreditos Grãos , ·Viveres , e Mantimei>.tos ; 
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nem por isao se fará nellas arresto, embargo, sequestro , ou represalia, 
ant~s :ficarão de _tal modo isentas, livres, e seguras, como se cada hum 
as t!vesse na sua ~ropria casa,_ para dis-pôr dellas como julgar maiscon-. 
vemente aos seus Interesses. 

A Administração do ·sob~edito Porto Franco será. constituída de
baixo da inspeçção de hum Administrador Geral com os Officiaes com
petentes, que Eu fôr ser;viua nomear; e Hei por bem que seja indepen
c;lente de . toda, e qualquer Jurisd-icção, e só subordinadá á do Tribunal 
da Real.Junta do C€mnnercio, por onde se lhe hão de expedir as Orden's 
necessanas nos casos occurrentes, e subir á Minha Real Presença todas 
as Representações, tendentes a manter, e conservar a boa fé deste Es
tabelecimento, em conformidade do Regulamento particular, que Tenho 
mandado format· para governo da sobredita Administra~ão , e 0ftj"€iaes 
encart'egados do seu expediente; e para servir de regra aos Capitães de 
Navios, e seus Consignatados na entrada, e sahida de toclas as Merca
dorias, que pertenderem gozar do beneficio do Porto Franco. 

. Pelo .que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; aos Conselhos 
da Minha Real Fazenda, e dos Meus Dominios Ultramarinos; Presiden
te do Meu Real Erario; Real Junta do CommercÍO', Ag-ricultura, F abri• 
cas, e Navegação destes Reinos, e seus Domioios; Regedor da Casa. 
da Supplicação, Senado da Carnara da Cidade de Lisboa; Cbanceller da. 
Relação e Casa do Po,rto; e a todos os Desembargadores, Corregedores, 
.Provedores, Juizes, Justiças, e mais Oíliciaes, e Pessoas destes Meus 
Reinos, , e Domínios, as quaes o cumprimento desta Minha Carta de Lei 
houver de pertencer, que a cumprão, e guardem , e fação cwnprir , e 
guardar tão inviolave], e inteiramente, como nella se contém, sem dú
vida, ou embargo algum, qualquer q.ue elle seja; e não obstante quaes
quer Leis, Regimentos, Alvarás; Decretos; DisposÍl?Ões, ou Estilos con
trarias , que todas, e todos Hei por derog·ados , como se delles fizesse in
dividual, e expressa menção para este effeito sórnente, ficando aliás sem
pre em seq vigor. E ao Doutor José Alberto Leitão, Desembargador do 
Paço, do Meu Conselho, e Chanceller mór destes .Meus Reinos ; e Do
mínios, Ordeno, que a faça publicar na Chancellaria, e que della se 
remettão Exemplares a todos os Tribunaes, Cabeças de Comarcas, e Vil
las destes Reinos: Registando-se em todos os Lugares, onde se costu
mão registar sirnilhantes Lei's; e mandando-se este Original para o Meu 
Real Archivo da Torre do Tombo. Dada no Palacio de Quéluz a 13 do 
mez de Maio do anno do N ancimento Nosso Senhor Jesu Christo de 1796. 
(1) = Com a Assignaturà do Prineipe com Guarda. · 

. . ' 
Regist. na Secretaria da Real Junta· do CommerCio, 

Agricultura, Fabricas , e N avegaçáo destes Reinos , 
e seus Dorninios, afol. 51 vers: , e impresso na Im
pressão Regia. 

_.._.___--------------· ________________ ...._ ............... -..~ __ ___ 
( 1) Vid. o Decreto de 19 de Maio de 1800 ~ c o Alv•ná de 6 de Agosto de 1806' 

qut~ aboLio este Porto-Franco. · 
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*-*t.Gn*--* 

EU A RAINHA. Faço saber aos que este Alvará com forcta de Lei 
virem: . Que Havendo Eu Mandado suspender, pelo Decreto de dezesete 

· de Julho de mil setecentos s·etenta e oito, a observancia, e e;xecução de 
algumas Leis, e entre ellas a Legislação dos Paragrafos Oez.oito, Deze;, 
nove, e vinte e hum da Carla de Lei de nove de Setembro de mil se
tecentos sessenta e nove, pelas dúvidas, e motivos, que então se exci
tárão, e Me forão presentes: Tendo Mandado considerar esta ' importan
te materia, com reiterados exames, e averiguações pelas Pessoas mai~ 
Graduadas, e mais Doutas, assim na sã Theologia, como na Jurispru..: 
oencia Canonica, e Legal, e na Economia Civil, e Política, que votá
rão, fundados em princípios sóli~os, e irrefragaveis , que effectivamente 
não só se restituísse, e instaurasse a observancia dos di tos Paragrafos, 
desprezando as dúvidas, e motivos frívolos, e inconsequentes, pretexta
oos em principias escuros, e érroneos, que movêrão a dita suspensão; 
mas que antes deveria a Legislação dos Jitos Paragrafos ser mais ener
gicamente determinada, declarada, e addicionada, na conformi~ade do · 
espirito, e fim da Lei, para que cessassem as muitas dúvidas, e ques
tões, que se tem excitado depois do dito Decreto da súspensão, e sé 
evitassem as que de futuro se podião excitar sobre a intelligencia dos 
mesmos ditos Paragrafos suspensos: Sou ~ervida, Conformando-me coní 
tantos, tão sólidos, e tão dignos votos, coherentes com a Justiça, e l\1a
gestade d.a Lei, Instaurar a Legislação dos ditos - Paragrafos com as Ex.:;_ 
pressões e Addi~tões proprias, que Apr)rovei na maneira seguinte. 

Paragrafo Dezoito. 

Seado exorbitante, que os Instituidores de Capellas fundadas~
ainda com a Author~dade Regia, depois de fraudarem a Minha Corôá 
nas Sizas, e nas outt·as imposições públicas, em quanto as ditas Capei
las andarem pelos Administradores particulares, ex tendão as suas Dispo
sições a gr·avarem tambem a mesma Corôa, já gravada até para o tem..: 
}JO, em que as mesmas Capellas se devolvem: Mando, que todas as que 
Ele acbão devolutas, e daqui em diante se devolverem á Corôa, ou por 
Commissos, ou por serem vacantes, se entendão, e fiquem livres, e isen
tas de todos os encargos nellas impostos, e 5iissolutos os Vinculas, ou 
Uniões pe Bens, deterrnÍ·naclas pelas Jnstiluições, julgaiJdo-se todos de~ 
volutos á Corôa, como allouiaes vacantes, para uelles dispôr , como fôt 
Servida, ou parecer aos Senhores Reis Meus Successores. 

Paragrafo Dezenovê. 
I 

E porque tambem não póde ser compatí~el com a boa razão, que 
ao mesmo tempo, em que a Santa Madre IgreJa se con tenta com a De
cima dosfrutos, pertencia qualquer Instituidor particular opprirnir perpe
;t.uamente os seus Successores com maiores encargos: Ordeno, que os ac
tuaes gravames, que excederem a decima parte do rendimento liquido 
<los bens encapellados, sejão, e fiquem desde a publicação desta em dian
te abolidos, reduzindo-se os sobreditos encargos á dita parte decima só.: 

Nn 
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mente. O que com tudo se entenderá, em quanto Eu assim o houve~ 
por bem, e a causa pública o puder permittir. 

Paragraj'o ViHte e hum. 

Ao mesmo tempo foi na Minha Real Presença ponderado, que as 
Propriedades de Casas, os Fundos de terra, e as Fazendas, que forem 
·creadas para a subsistencia dos Vivos, de nenhuma sorte podem perten
cer aos Defuntos: Que nem ha razão alguma, para que qualquer homem, 
depois de morto, haja de conservar até o di'a de Juizo o dominio dos bens, 
e fazendas, que tinha quando vivo: Que menos a póde haver, para que 
o sobredito homem per lenda tirar proveito do perpél uo incommodo de to- . 
dos os seus Successores até o fim do Mundo: Que se isto assim se admit
iisse, não hav·eria hoje. em toda a Christandade hum só palmo de terra, 
que pudesse pertencer á gente viva, a qua1 da mesma terra se deve ali
mentar por Direito Divino , estabelecido desde a creação do Mundo: 
Que as causas públicas do aogmento , e consm·vação das Casas Nobt·es 
sendo as unicas causas, com que se tem periliittido 'os Vihculos , aliás 
prejndiciaes ao Erario Regio, e ao Coinmercio dos Vassallos, de nenhu
ma sorte podem applicar-se ás Cape! las insig·nificantes; que nem podem 
principiar Famílias no Terceiro estado; nP.m conservar o decóro das que 
já se achão elevaJas aos gráos da Nobreza; servíndo sómente as ditas Ca
pellas insignificantes riwito pelo contrario de causarem 111uitos, e muito 
frequentes embarac;os aos que possuem Terras, e Fazendas, para não po
derem alargallas, e ampliai! as, aos fins de as fazerem mais uteis ao pú
blico, e mais Nobres para as suas Famílias, sem gnesejão impedidos pe
Jos inhumeráveis estorvos, coín que a cada passo lhes ohstão estes cha
mados Vínculos de pouca importancia: Quê a tudo o J'eferido accresce 
fazerem os sobreditos encargos, com que as Casas, e Fazendas das so
breditas Capellas se achem ha maior parte jâ perdidas, det!lrpa!ldo as 
Povoações do Reino com montes de ruinas, e privando a Ag·ncuHura dos 
seus frutos com prejuizo público. E attendendo a estas justa causas : Es
tabéleço por hum a parte, que todas as Disposições, e Convenções causa 
mortis, ou inter vivos, em que fôr instituída a Alma por herdeira, sejão 
nullas, e de nenhum effeito: E Estabeleço pela ou trá parte, que os bens 
de todas às Capellas, du Anniversarios , cujos rendilnentos , depois de 
deduzidos os encargos, não importarem cein mil réis annuos, e dahi para 
síma nas Pro·vincias do Reinb; e duzentos mil réis, e dahi para si ma nes
ta Minha Côrte, e Província da Estremadura, sejão reputados, e julga.:. 
dos por bens livres, e desembaraçados; não obstantes as Vocações , ou 
Clausulas das Instituições, peM, qoaes os referidos befils se ach~o, e ácha
rem vinculados, e assim abusivamente tirados do Commerclo humano 
contra a utilidade pública. . 

Pelo que: .Mando á Meza do Desemb~rgo do Paço; P!'esidente do 
Meu Real Erario; Rt>gedbt da Casa da Supplicação; Conselho da Fazen
da, e do Ultramar; Meza da Consciencia, e Ordens; Junta do Commer
cio, Agricultura, Fabhcas, e Navegação déstes Reinos; e seus Domí
nios; e aos mais Tribunaes, Magistrados, e mais Pessoas, a quem o co
JJhecimen to deste Alvar~Ccom força de Lei pertença, o cumprão; e guar
dem, como nelle se contém, não obstantes quaesqtlet· Leis, Ordena<~Ões, 
Regimentos,. Alv~rás, ou Cos~umes contrari.os, porqne t~~as , e todos, 
para este effe1to somente,, He t por de1:o~·ados , ficando altas sempre e1~ 
seu vigor. Ao Doutor Jose Alberto Lenao , do Meu Conselho , Desern-
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bargador do Paçb', e Chan:Celler Mór do Reino, Ordeno que o faça pu; 
blicar na Chancellaria, e Registar em todos os Lugares, em que secos:. 
tu mão registar similhantes Alvarás: E o Original se mandará para o .Men 
Real A rchivo da Ton·e elo Tombo. Dado n.o P .. alacio ele. Qu@luz. em 20 de 
M~io de 1796. (1) = Com a Àssignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Livro 8. 0 das Carla!i, Alvarás , e Pate,ntes. , . e 
'impr. n.a Q!ficina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

*--*<-0->*--* 

k~u A RAINHA Faço saber aos que éste Alvará virem, que Havendo 
sido servida conceder pela Minba Carta de Lei . do primeiro de Abril da 
presente anno novos Estatutos para governo da Minha Real Academia 
dos Guardas-Marinhas, de cujo bem entendido mettiodo deve resultar o 
maior aproveitamento aos Alumnos da mesma Real Academia: Me re
])resentou o Meu Conselho do Almirantado em Consulta, que fez subir á. 
Minha Real Presença, algumas observações dignàs de at tenção? não só 
dirigidas ao bem do Meu Real Serviço, mas plUÍto. coherentes com alou
vavel emulaç~o, que se deve promover entre os inesmos Alumnos , e os 
da outra Minha Real Academia da Marinha, em que a coocord ancia dos 
principias, e a uniformidade das minhas · Reaes Providencias, produzirão 
as maiores vantagens, tanto em utilidade do Meu Real Serv:iço , como 
em beneficio d0s Sujeitos, que aspirarem á honra de serem incorporadas 
entre ós OfEciaes da Minha Real Armada: Hei por bem, Derogando em 
primeiro lugar a ü.mcessão, em que pelg Meu Oecrelo de quatorze de 
Dezembro de mil setecentos oitenta e dois dispensava aos D isc ípulos rla 
sobredita Real Academia da Marinha , pará. entrarem na dos Gu arJas..), 
Marinhas, debaixo das condições nelle determinadas: Que todos os refe
ridos Discípulos, que tiverem completado o Curso inteiro de Mathema-' 
tic.a, apresentando as attestações determinadas nos Eslatulos dell.a, .Me 
possão requerer pelo Meu Conselho do Almirantado, para serem acceitos 
nás Náos, e Frag·atas da Minha Armada Real, debaixo da denominação. 
de Volunlarws da Real Academt·a da JJ!larinha, com os vencimf'n los de 

. Soldos, e Comedorias, que lhes devem c.ompetir, durante os Embarques: 
Que, dando nos mesmos Embarques todas as provas de capacidade , e 
genio para a vida do Mar, e aprendendo a bordo .dos sobreditos Na.vios, 
aquellas Artes, Serviço, e Disciplina, que em maior espaÇO; ?e tempo , 
e com mais tardo aproveitamento terião aprendido nos exerc1c~os, e mo
delos da Academia dos Gu ardas-Marinhas, se nella tivessem sido admit
tidos, Me possão ser consultados pelo Meu Conselho do Almir~ntado pa
ra. Sego ridos Tenentes da .Minha Armada Real, precedendo sempre as 
infodnações dos Conimanâantes , com quem tiverem embarcado, tanro 
pelo que toca ao seu 'aproveitamento nos Embarques, como as da propria 
-conducta, e comportamento , que os devem habilitar para Officiaes de 
honra: E qbe, Derogand.o finalmente . as clau-sulas Ja referida Carlá de 
Lei na parte, em que sujeitava· os referidos Discípulos da Real Acade-
lnia da Mal'inha a dbis annos de c>:x:ercicio rio Mar , em que se compre_. 

- ----------- -------~-----:..;: 
(I) Vid o Assento de \21 de Julho de 1797;_ 

Nn 2 
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hendesse àuma Viagem á Jndia, ou ao Brazil, para Me serem prop0s.l. 
·tos, lhes commulo o tempo, l~ . o destino das· referidas Viagens á India, 
e ao Brazil, naquellas Campanhas, e Embarques, que a? Meu Conselho 
mo Almirantado parecerem proporcionados para Me serem propostos pa~ 
ra Segundos Tenentes, como Tenho feito prati·car a respeito dos Guar~ 
das-M;uinhas, visto que difficilmente buns, e outros poderião desde logo 

.desempenhar as obrigações c!'e outros Postos de maior Graduação. 
Pelo que: Mando ao Meu Conselho do Almirantado, .que faça c um~ 

prir, e g·uardar este Alvará, como nelle se contém, sem dúvida, ou em
bargo a_lgum, não obstantes quaesquer Leis, Regimentos, ou Ordens em 
con trano; porque todas, e todos Hei por derogados para este effei to, co
mo se qellas e de ll es fizesse especial menção ; e que v alba como Carta 
passada pela Chancellaria, ainda que por el l ~ não passe, e o seu effei to 
haja de durar mais de hum, e muitos annos, sem embargo das Ordena
ções em contrario. Dado no Palacio de Quéluz em 20 de Maio de 1796. 
- Com a Assignatura do Principe com Guarda. 

Reqist. na· Secretaria de Estado dos Ne.qocios da Ma-
1 inha, e Domim'os Ultramarinos, a fol. J o vers. do 
Livro dos Alvarás, e Decretos que se expedem ao Con
selho do Almirantado. , e 1'mpr. na Ojficina de An
tonio Rodrtgues Galhardo. 

*--*<.0>*--* 

EU A RAINHA Faço saber aos ejue este Alvará de Declaração com 
força de Lei, virem : Que tendo estabelecido na Carta de Lei, de deze
nove de Junho de mi l setecentos ·oitentà e hove, que entre os G ram -Cru..,. 
zes .das Tres ditferentes Ordens de Chri sto, Avís, e Sarit-Jago novamen• 
te CreaJos? se considerasse huma tal igualdade, que os de l11.~ma Ordem 
se ui'i.o podessem entender lnferiores, oú Superiores aos da outra: E ha
vendo pelo Alvará de quinze de Setembro do dito anno Je mil setecE>n
tos oitenta e nove declarado mais expressamet!te, que entre todos os Da· 
ze Gram-Cruzes ho!lvesse huma re.rfeita igua ldade sc:;m diíferença de Or
dem , isto h e , ou fossem de San t-lago, oü· de C h ris to , ou de A vis , fos• 
sem ou não fossem decorados com as Oignidades de Clavei ro, ou Alferes: 
Sou informada, que_ a disigualdade do Número nas Gram-Cruzes das duas 
Ordens de Sant-Ltgo, e de São Bento de A vís, havendo eni cada hum a 
clellas só Tres a respeito da Ordem de Christo , em que ha Seis, dava 
lugar ainda a questionar-se sobre a igualdade entre as mesmas Ordens: 
Para terminar estas escrupulosas questões , e pot· outras ConsideraçÕ~'S 
mais ponderosas, e dignas da Minha Real A tteoção, e Ser-viço: Hei por 
Lern Crear novamente Seis Gram-Crnzes, Tres JJa Orde~n cle Sant-Iag·0 
da Espada, e tres na de São Bento de A vís ; ficando assim cada hlilma 
destas Ordens com Seis Grai:n-Cruzes, como ha na Ordem de Christo. = E ·por quanto depois de estabelecida a igualdade en'tre as Gram
Cruzes, e depois de regu lada , pela dita Carta de Lei de dezenov·e de 
Junho de mil setecentos oitenta e nove, á distincção entre Gram-C!luzes, 
e Commendadores, tem havido alguma confusão entre os CommendadoJ 
res, e os Cavalleiros, entendendo-se mal o Disposto·, p.riocipalrut.>nte oo~ 
P.aragrafos XXII. , XXII~., e XXI V. da Carta de Le·Í : Hei .por bem_l/e-



1796 
• I 

clarar, se necessario he, que a Chapa, ou Bordar1o , ou qualquer outra 
coisa, que affecte disti ncção de Ordem sobreposta no vestido, sómen te 
he Mandada, e Permitlida aos Gram-C ruzes, e aos Commendadores, na 
fórma ordenada; e Prohibida aos Cavalleiros, debaixo das Pena,s, e Mul
tas , que segundo as ci.rcumstancias deverão augmentar-se á proporção 
tios Abusos . 

Para evitar outra confusão, que de mais antigo tempo tem havido 
enttte a Ordem de Sant-Iago, e de Christo, e que de po~co tempo a es
ta parte se trm feito mais l'eparavel , em razão de sere1i1 unlfornws na 
côr as Bandas, e Fltas da Ord f' m dP Chrislo, e da Ordem de Sant-Iago : 
H ei por bem Ordenar, para distincção entre estas Ordens, que a côr da 
O rdem de Sant-Iago seja Violete daqui em diante , e que de Fitas , e , · 
B andas desta côr, segundo os Padrões que estão determinados, pendão 
as Me rl àl bas, e Venerns. 

Pelo que: Mando á lVJeza do Desembargo do Paço: Meza da Cons
ciencia, e Ordens; Pres idente do Meu Real .Erario ; Regedor da Casa 
da Supplicação ; Conselhos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; 
Rea l J unta do Commercio, Agricullura, Fabt;icas; e Na:vegação destes 
Hei nos, e seus Domínios; Governador da Relação, e Casa do Porto, ou 
quem seu lugar servir; Vice-Rei, Capilães Generaes, Governadores do 
Reino, .e Domínios Ultramarinos; Dese mbargadores, Corregedores, Pro
vedores, Ouvidores; Juizes e mais Otficiaes, a quem ·o conhecimento des
te A lvará de declaJ·açào, com foi·ça de Lei, pertencer, que o cumprã.o, 
guardem, e faç~o cumprir, e guardar com inteira, e inviolavel observan
cia, sem embargo de quaesque.r Leis, Estatutos, ou Determinações; qlle 
sejão ~m contrario. E ao Doutor José Alberto Leitão, do Meu Conse'lho, 
Desemba r·gador do Paço ~ e Chàncel ler Mór do 1:\eino, Ord c,no, que o 
faça publicar na Chancellaria, . passar por eUa, e registar no Livro a que 
tocar, remettendo os Exemplares ímpre~sos debaixo do Meu Sello, e se u 
Signal a todos os Lugares, e Est.a~ões a que se costum ão remetter ; e 
guardan-se o Origina l deste n0 Meu Recil_ L\ rchivo da Tl)n·e élo Tombo.: 
Dado no .Palacio de Quéluz em 'lrO de Junho <!le 1796. = C0tn a Assign à-= 
tura do Principe com Guarda. -

Regist .. na Secreflah:a de Estado do$_ Negocias do Reino , 
no Li v. s. ~ . das Cartas, Alvm'ás, ·e Pàtentes ., e im
presso na Of!icina de Antonio /J,odrzgues GaZhardo. 

J. 

Q uerendn l1onrar, e condecorar .o Senado da Ca:~ra em attenção ad 
zelo, e cuidado, com que os Magistrados V.ereadores se em.p·regão nos 
differentes, e importantes artigos de administração, que tem a seu car
go: Hei por bem, ,que !'>S .dois ')).11pi$ a,n~igo.s Ver~aqr0res, e os que pelo' 
tempo forem, sejão do Meu Conselho, para o que se lhes expedirão Cartas 
para st"ustitulos. Palacio deQn éluz em 24de Junho del796, ( l)=Cont 
a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

I 

J\Tos llianuscritos de j. d' Abreu BacellaP. 

--- --'-----~-----------_, _____ ...,;; 
(I) P elo Decreto de 1~ de Junho de 1801 se concedco o Titulo e Carta de Conse

Jho a todos os Vereadores do Sepado. 
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Jf avendo-Me sido presente as duvidas, que se tem suscitado entre 
os Magistrados da Minha Corôa, e os das Terras de .Donatarios sobre a 
at·recadação das Sizas, depois que pela Carta de Lei de 19 de Julho de 
1790 mandei desannexar as Terras de algumas Comarcas'· para serern. 
unidas a outras: E sendo-me outrosim presente; que teodo o rendimen· 
to das Sizas de cada Comarca suas applicações particulares para Orde
nados, Juros { e Tençns, toda a mudança virá a. influir nestas applica
ções com preJUÍzo de bumas, e utilidade de outras, o que pede nova 
fórma de arrecadação, que presentemente não se póde pôr em prática, 
por não estarem ainda rPguladas, na fónna que tenho ordenado, as Co.., 
marcas destes Reinos; eni consideração de todo o referido : Hei por bem 
determinar, em quanto se não toma outra Resolução ao dito respeito; 
que a arrecadaltão das Sizas fique a cargo dos Corregedores das Terras 
da Corôa, sem embargo de se terem desmembrado as que perlencião ás 
suas antigas Comarcas, procedendo-se como até á publicação da dita Lei 
se praticava sem alteração alguma. O Conselho da Fazenda o tenha as
sim entendído, e faç·a executar pela parte . que lhe toca. Palacio de Quê
luz em 6 de Julho de 1196. Com a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

Nos Manuscritos de J. d' Abreu Bacellar) 

*--*«:»*---* ., 

Q nerendo d:H ao Met~ Exer.cito novas provas .da Minha Real Clemen-" 
cia: Hei por bem perdoar a todos os lri~ividtlos delle, que tiverem ti
do a infelicidade de desertar dos seus Corpos, e de se apartar das suas 
Bandeiras; com tanto porém que aquelles, que se acharem dentro do Rei
no, se apresentem nos seus Regirneritos dentro do espaço i:le trinta dias, 
contados da publicação deste em diante, e os que se acharem fóra delle 
dentro do termo de dois mezes: E outrosim Hei por bem perdoar a tqdos 
aquelles Individuas, que se acharem prezas, e mesmo senienceados pe
Ja primeira, e segunda deserção , Ordenando que sejão soltos, e nova
mente encorporados ás suas . Ba·ndeiras. O Conselho de Guerra o tenha 
assim entendido, e o mande publicar, para que haja de chegaL' á noticia 
rle todos: Palacio de ·Quéluz em 20 de Julho de 1796. == Com a Rubrí
ca do Principe Nosso Senhor. 

Impr. na Officina de Antonio Rfldrigues Galhardà. 

Por ju~tos mofrivos, que Me fôrão presentes, Sou servida Determin~.r 
que nas duas Comp·anbias dos Corooeis, e Tenentes Coroneis dos Regi
mentO$ de Cavallaria do Meu Exercito , haja para o futuro Capitães, que 
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rejão a su~ economia, e disdplina, vencendo o soldo das suas patentes; 
sem que lhes pertenç?ío porém as mais vantagens, e interesses, que se 
achã9 adj11dicados aos ditos dois Officíaes Superiores , e a~s mais Capi-;o · 
tães dos Regimentos, c1ue -c·onserv'ão Compa.nhias propri'as : E para ·que 
esta Minha Determinação haja de 'ter, como cumpre, o seu devido efiei
to; Sou outrosim servida Ordenar qu·e ·os dois Tene~tes mais antigos do 
Regimento passem logo a Capitães da primeira, e segunda Companhia, 
por Proposta do CoronPl; no caso ije os nã<? achar inhamcis para o dito 
accesso; e que os Segundos Tenentés d_as mencio'nadas Companhias pas:
sem a exerc·à o seu emprego naquellas, em que acontecer vacabcia; fi
cando por tant_o abolidos par:a ·o futuro os Póstos de Segundos Tenentes 
nas duas refendas Companhias. O Conselho de Guen·a o tenha assim en· 
tendido, e o faça exe·cutar com as Ordens necessarias. Palacio de Qué
luz em 1 d~ Agosto de 1796. (t) =Com a Rubríca do Prlncipe Nosso 
Senhor. 

Hnp'r. na O!ficina de Antonio Rodr-igues Galhar.do. 

*-*<e>*--* 

·sou servíCla Det'erminar que todas as Coo1pannia~ dos Regimentos d~ 
Infanteria, -e Artilheria do Meu Exercito., e Marinha, tenhão Capitãe~ 
proprios que as commandem ;, e que os Coroneis, Tenentes Coroneis, e 
Majores fiquem dispensados da Administração dàs mesmas Companhias~ 
que até aqui Hies pertencêrão, a fim de poderem vigiar com mais d~sern
baraço na economia, e disciplina de. todo o Corpo. O Conselho de Guer7 

ra o tenh~ assim entendido'· e o faça executar com as Ordens necessa
i·ias. Palacio de Quéluz em l de Agosto de 1796. =Com a Rubríca d~ 
Prir:icipe Nosso Senhor. 

Impr. nà Ofjtcína de Antonio Rodrzg'ues Galhardo. · 

it<-*«»*-* 

Sou servida Ordena~ q.~e ~os RegfmenÚ~s je Infa~teria do Meu Exer~ 
cito não haja para .o futuro mais do que dois Porta-Bandeiras, annexo~ 
á primeira, e segunda Companhia de Fuzileiros, os quaes sêrão sempre 
tirados da classe dos Cadetes, e gezarão das honras, que como taes lhe~ 
competem; e acontecendo àcbar-se algum. de11es., óu _ amoós .impedidos' 
em tal caso o Chefe do Regimento nomeará dois Cadetes para supprir 
as suas vezes, e para os substituir hos se-us impedimentos=: E outrósirri 
~ou servida Ordenar que tódos os mais Porta-Bandeiras enst.entes pas
~em à exercer nos seus Corpos as func:ões deSarg-entos·novamente .crea
dos, vencendo o Soldo que como taes lhes competir. O Conselho de Guer
ra o tenha ássim entendido, e o f~1~a executa r -eom as' Ordens. uecessa
rias. Pala cio de Quéluz em l de Agosto de 179 6. = Com a Rubríca do 
Principe Nosso Senhor. , 

Impr. na O !fie i na de Antonio Rodr~gues Galhardo. 
~- ------------

(1) Vid o Decreto de 1 de Janeiro de 1800, que regulou os Regimentos de Cllvai; 
laria, e extinguia as duas Companhias do Coro11el, e do Tenenle Coronel. 
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'*- c.G>-o l!C--* 

Sou servida Ordenar que todos os Regimentos <le ArtHhetia do Meu Exer~ 
cito, e M~rinha, se augmentem ao número de · mil e duzentas praças ca
da hum; que os Regimentos da Minha Real Armada se constituão no 
mesmo pé q11e os dél Artilberia; e que o Regimento de Infanteria de Lip
pe se complete na mesma propo1·ção: E ootrosim Sou servida Determinar 
que tod~s os mais Regim entos de Tnfwteria do Meu Exercito se augmen
tern, até nova Ordem , ao número de novecentas e trinta e oito praças :J 

tudo em conformid ade dos Planos, que baixat·ão com este; ( l) e que os 
Regimentos de Cavallaria do mesmo Exercito se constituão no pé de seis
centos e treze homens, e de quinhentos sessenta e sinco Cavallos, na fór
ma que vai demonstrada no estado da sua organização. O Conselho de 
Guerra o tenha assim ent endido, e o fará loP"o executar com as Ordens 
necessarias. Palaci.o de Quéluz em 1 de Ag~to de 1796. = Com a Ru~ 
bríca do Príncipe Nosso Senhor. 

PLANO 

Pam a Orgflnizaçáo dos Regimentos de Artilheria do 
Exercito , e Marinha. 

EsTA D o MA I o R •. 

Coronel -
Tenente Coronel 
Major 
Ajudante 
Quartel Mestre 
Capellão - - - - - - - -
Secretario - -
Cirurgião Mór - - - -
Ajudante do di to - - - - -
Tambor Mór - - - -
l)reboste - - - - - - - -

Som ma 

Companhia de Bombeiros. 

Capilão - - - - - -
1retente - - - -
Segundo Tenente
Fargen t.os , - -
Furr·iel - - - - - -
A rlifices de fogo - - -
Tambores - - • - -
Soldados-

1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
6 
1 
1 

16 

1 
1 
1 
z. 
1 
6 
2 

li o 

Somma - - - - 124 
(l) Pelo o.ecreto dt: 30 dt: Ou~ubro d• !S t~ anno se fi xou o número de 1$ 600 pragas 

para cada Regtmento de lnfanteria deveuido em dois Batalhae5, 
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Companhia de Mineiros - .... 
Compa nhia de Pontuneiros 
I. Companhia - - -

118 Com menos sei~ A~Ü6_ce~ de fogo~ 
118 O m·esmo i1ue a de Mineiros~ 
118 Incluidos d-ois Pifanos. 

li. Companhia 118 
1 O. Companhia - - - -
l V. Compa nhia 

118 
.ll8 

V. Companhia 118 
VL Companhia 
V I I. Companhia "'" -

ll't 
111 

Summa ::. - - - 1184 

R.ecapi tulaçã·o. 

Estado maior - - - - - - 16 
Corpo do Regimento - 1184 

Total - 1200 

Pálacio de Quéluz em I de Agosto "de 1796. = Luiz Pinto de Sousa.; 

N B. A distribuição da. gente rias Companhias do Regimento de 
Arlilhet·ia da Marinha he exactamente a mesrria, segundo a ordem da 
sua denominação, excepto os Artífices de fogo, que devem ficar repar
tídos nas duas Companhias de Bombeiros, e de Brulotes, na fôrma do 
Plano da súa Creartão. 

Composição de hu.m Regimento de lnfanteria de L~1tha de hum 
só Batalhão~ 

E s T A D ó MA I o R. 

Coronel - - - -
Ten'erite Co1:onel - - - 1 

Major - - - - - -
Ajudantes - - - - -
Qua ·tel Mestre · - - - -
Se r e 1 a rio - - - - ..: 
Capellão - - - ~ - • 
Cirurgião Mór - - - -
Ajudantes do dito- - - - -
Coronheiro - - - - -
Espingãrdeiro - - - -
Tambor Mór - - ~ -
Prebo13te - - - - - - -

f 

l 
i 
I 
2 
I 
1 
I 
I 
5 
l 
i 
1 
I 

18 
• l ·-

O o 
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COMPANHIAS 

I. Companhia de Fuzileiws. 

Capitão - -
Tenente -
A I feres - -
Sargentos - - -
Furriel - - - - - - -
Porta-Bandeira - - - - -
Cabos .. - - - - - - _ 
Tambores, e Pifanos - - -
Anspessadas, e Soldados 

II. Companhia - - - - -
III. Companhia - - - - -
IV. V . V L VII. e VIII. como 

a III. - - - - - - -
Companhia de Granadeiros 
Cbmpanhia de Cassadotes- :.. 

1796 

I 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
4 

78 

94 

92 P01· lhe faltare·m os dois Pifanos. 
81 Por não ter Porta-Bandeira. 

465 
97 Com seis Porta-Machados. 
91 Como a UI. 

920 -
Recapitulação da Força 

de cada Regimento. 

Estado Maior - - - - - 18 
1 o Companhias segundo a sua 

formatura - - - - 9 20 

Total - 938 

Palacio de Quéluz em 1 de Agosto de 1796• = Luiz Pinto de Souz.a. 

Composiçáo do Regimento de lnfanleria de Lippe, Di Ilidido e;m. 
dois Batalhões_, 

E s T A D o MA I o R. 

Coronel - - -
Tenente Coronel -
Ma]ol'es - - - -
Ajudantes - - - -
Quartel Mestre 
Secreta rio - - - - -
_Capellão - - - -
Cirurgião Mór - - - -

li 
1 
~ 

2 
1 
1 
I 
1 
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AjDdante do dito - - - - - 6 
Cor.onheiro· - ..: ,.. - - 1 
Espingardeiro - - - - I 
Tambor Mór - - - - - - I 
Freboste - - - - - - - - I 

Som ma 20 

I.a Compan-hia. 

'Capitão - - - - - - 1 
Tetente - - - - l. 
Alferes - - - - - - I 
Sargentos - - - - - - - 2 
Furriel - - ·- - I 
Porta-Bandeira - - - 1 
Cabos de Esquad1·a - - - - 6 
Tambores - - - . - - - - 2 
Pifanos - - - - - - - - 2 
Anspessadas, e-soldados- - - I 02 

Som ma ll9 

- ?. 

li. Companhia - - - - II7 Por não ter PHanos. 

291 

III. Companhia - - - - 116 Por não ter Porta~Bandeira. 
IV. Companhia o mesmo que 

a III . . - - . - - -
V. Companhia o mesmo- -
VI. Companhia o mesmo
VIL Companhia o mesmo - -
VIII. Companhia o mesmo
Companhia de Granadeiros -
Companhia de Cassadores-

Recapitulação~ 

Estado Maior- - - -
Corpo do Regimento _, -- -

Somma total 

llQ, 
116 
ll6 
116 
llõ 
124 Inclusos 6 Porta-Machados, e 104 
-124 Soldados. 

ll80 

' 20 
ll8Q 

1200 

Palacio de Quéluz em I de Agosto de 17 96. =Luiz Pinto de Sousa~ 

Oo 2 
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Composição numert'ca de hum Regime?'l!to -de Cavalla1·ia de Linha. 

Homens - - -
I. Companhia c.Jo Coronel - 1 - ~ -

Cavallos 
1 

Capitão Comman-
dante- - - -

Tenente - - -
Alferes- - - -
Porla-Estandarte
Furriel - -
Timbaleüo 
Clarim -
Cabos de Esqua

dra - - - -
Soldados, cornpre

hendidos b Ans-
pessadas, e? Su
pranumeranos -

Ferrador - - -

II. Companhia do Tenentê 

1 --~-~- -I 

1 ·- - - - - l 
1 ~ - - - 1 
1 - - - - 1 
1 -------! 
1 - - - I 
I - - - I 

5 - - -

65 
1 

77 

5 

58 
I 

72 

Coronel com menos 
a praça de Timba-
leiro ..: - - - - 7 6 - ~ - " - . - - ... 7i 

III. Companhia do 1. Capi-
tão com menos à 
praça do Capitão 
Commandante - -

IV. Companhia em tudo 
igual á III. - - -

V. Companhia menos a pra~ 
ça de Porta-Estan
darte - - -

VI. Companhia em tudo 
igual á V. - - -

VII. Companhia em tudo 
igual á V. - - -

VIII. Companhia em tudo 
igual á V. - - -

75 

75 

74 

74 

74 

74 

Total das Companhias 599 

EsTADo MA I o R. 

Sargento Mór l 
_J\judante - - I 
Quartel Mestre .,. 1 
Capellão - - - l 
Picado r - - - 1 
Secretario - 1 

:. 

- -

- -
.!.. 

- -
.:. -
- -

- - - 70 

- - - - - - 70 

- .,. - - - 69 

- - - 69 

- 69 

- - - - 69 

- - - - - - - 559 

- - - 2 
- - - - ~ I 

- - - - - - - 1 
:. - - - - 1 
- - - I 
- - - - - - - $ 



Cirurgião - - -
Cirurgiões Aju

dantes -
Artífices - - -

Total do Estado 

1796 

r -

4 -
3--- - ---__ ..... 

Maior - - - l4 - - - - - - -

Total do Regimen-
to - - - - - 6 1 3 .:. 

. . 
293 

l 

565 
' -

Palacio de Quéluz em I de Agosto d~ 1796. = Luiz Pint~ de Sousà. 

lmpr·. na Officina de Antonio Rodngues Galha1;do . 

·Ji!-·-*<0'>*--·* 

Parecendo muito conveniente ao Meu R~aLServiço que. no ~'Íeu Éxer
cito se .creass.e hum a Legis lação de Tropas Ligeiras debaixo -~ hum Pla
no fixo, e permanente; Sou servida Mandai la crear-, e estabelecer , . se
gundo o modélo da Relação, que baixará com este, assignada por Luis 
Pinto de Sousa Coutinho, doMeu Col)selho ~e Estado, eMeu .Ministro; 
e Secretario de Estado ôos Negocios Estrangeiros, e da Guerra. O Con
selho de Gu erra o tenha .àssim entendido, e o participe ao Marechpl Ge
neral do Meu Exercito, para que eX!eçute. em canfonnida.d<;l .çlas Ordens,, 
que lhe serão expedidas para o dito _effeito Palacia de Qoéluz e1n 7 de 
Agosto de i79ô. (I) = Com a Rubríca do Principe Nosso Senhor. 

Composição ; é Estado de h urna Legião de Tr.opas L1:gei1;ai, _composta. d~ 
hum Batalhão de lnfanteria, de tres Esquadrões de Cavallaria, e de 

huma_ Bataria de Artilheria Ligeim a Cavallo. 

t s TA D o M: A I o R~ 

Coronel - - - - - . -
Tenente Coronel - - - - -
Major de Infanteria - - - -
Major de Cávallaria - - - -
Ajudante de Infanteria - - -
Ajudanie de Cavallaria- - -
Quartel Mestre de ln'fanteria 
Quartel Mestre de Cá.vall aria
Secretario - - ...: - - - ._ 
Capellão - - - - - - - -p· 

Icador - - - - - - - -

j 
I 
i. 
I 
]. 

1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 

·' ,. 

-------------------------· -------·----------~~~ · 
(1;:) Vid o Decreto de ~3· de Jun):10 ele 18'03 , que incorporou na Artillleria da Cor~ 

te a Bateria de Á.rtill1eria Ligeira desta Legião. - . 
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Cirurgiãó ·M6r -
Ajudantes do dito 
Tambor Mór 
Selleiro - · - - - -
Coronheiro -
Es pi ngardeiro 
Preboste 

.... -
.-

l796 

I 
6 
l ' 
l ' 

I 
I 
l ' 

Somrna - - - - 23 
-~ 

BATALHÃO DE IN
FANTERlA. 

I. Companhia. 

Capitão - - - - - - - -
Tenente - - - - - -
Alferes - - - -
Sargentos - - - - -
Furriel - - - - - - - -
Ca bos - - - - - -
Soldados - r - - -
Tambor - - - - -

S.omma 

li. Companhia -
III. Companhia -

.,. 

IV. Companhia - - - - -
V. Companhia -
VI. Companhia - - - - -
VII. Companhia - - - - -
VIII. Companhia - - - - -,. 

I 
1 
1 
2 
l 
5 

96 
1 

108 

108 
JOB 
108 
108 
108 
108 
IOB 

Som ma - - - - 864 

CORPO DE CA V AL-' 
LA RIA. 

I. Com·panhia do I. 
Esquadrão. 

- - - - - -
- - - - -

- - - -

_ ... 

1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 

Capitão -
Tenente- -
A lferes -
Furrieis ~ 
Cabos 
Ferrador - -
Tambor -
Soldados- - - - - f' 54 -

Som ma 
II. Companhia do dito-

:~ }somma cada Eaquadrão 132 



II. :Esqu~drão. 

UI. Conipanhia - - .,. 
IV. Companhia · - - -

III. Esquadrão·. 

1796 

~~} ~ - ~ - - - 13~ 

V. Companhia - - - - - 66} 
.VI. Companhia - 66 - .. - - - - - - 132 

Som ma - - 3!16 

BATARIA tDE ARTI
LHERIA. 

Quab·o Peças de Calibre 6 ; . 
servidas cada huma por Arti-
lheiras ... - - 10 

Por Cavallos - - - - - - 14 

-
-

4() 
56 • 

Somma - - - - _ l 96 

Recapi tulaÇâ:o. 

Estado maior - - - -
Bata! bào de Infan teria -
Corpo de Cavallaria - - - -

Cavallos para a Bataria volante 
Arlilheiros do Servi~o - - -

Total 

231 
I 

864 t I$283 
396 J 

56} 
40 

- 96 

J ' ---

Palació de Quéluz em 7 de Agostô de 1796. = Luiz Pinto de Sousá01 

Impr. na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

*--*<C>*--* 
Querendo Eu dar ás Tropas Áuxiliares ~oslVJetis Reirlôs provas marii,;, 
festas da Minha Real Satisfação , e do mllitõ q.ue .eHas íner·ecem ·, Sou 
servid~ Declarar que todos os Córpo~ até a:goi'a totltul'lldos Terços Auxi .. 
l1ares serão denominados para o futuro Regirnentos de Milicias das Co
Ina rcas, ou Dislrictos aonde pertencerem; qde todas as s-eub' Mestres de 
Campci se rão out.rosim denominados Coron~is d~ Mtiici'às, <:llrnit.ação dos 
~as Tropas pagas; e que poderão usar de Eanda enl todas as funções mi_. 
htares. 

E querendo Eu que os sosreditos Regimentos de Milicias sejão em 
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tudo conformes aos das Tropas Regulal'eS do Meu Exercilo, na sua or
gan ização, e formatura; Sou servid<f, Determinar que em todos elles ha
ja para o futuro hum Tenente Coronel , e os mais Ofi:iciaes que vão de·
clal·ados no Corpo do Plano, que baixará com este ; que em todos elles 
h ajão Bandeiras, e Tambores fornecidos pelos lVIeus Arsenaes; e que os 
Tambores, e Pifanos sejão pagos pelas Thesourarias Ge·raes do Meu Exer
cito, como os dos mais Regim entos de Linha. 

E outro sim Sou servida Declal'ar que todos os Capitães das Tro~ 
p as pa'gas, que quize'rem passar aos Póstos de Sargento~ Móres de MiJi!
cias, gozarão em tempo de paz do soldo, que percebião, e no tempo de 
Guerra do soldo de vinte e seis mil rEás; além das ..mais vantajens relati
vas ao seu emprego: que todos os Alferes das sobreditas Tropas pagas; 
que quízerem passar a Ajudantes do número , gozarão igualmente dos 
soldos, que lhes competião; e em tempo de Guerra àa vahlajem de quin-
ze mil réis por ínez. . 

E finalmente que 'todos os Sargentos dos Regimentos de Linha, 
que houverem de passar a Ajudantes Supras, gozem em tempo de paz 
do solJo de seis mil réis mensaes, e no da Guena do soldo de dez mil 
réis. O Conselho de Guerra. o tenha assim entendido, e o faça executar 
com as Ordens necessarias. PalaGio de Quéluz 811} -7 de Agosto de 1796. 
~ Com a Rubríca do Principe Nosso Senhor. 

PLANO 

Para a ComposiÇão de hum Regimento de MiNcias, segundo o Estado 
guê tSê manda observar. 

E s T A. D o M A. I o R. 

Coronel -
Tenente Coronel -
Sargento Mór -
Ajudantes -
Quartel Mestre 
Tambor Mór 

I. Companhia de Fuzileiros. 

Capitão -
Tenente-
A )feres - - -
Sargentos ~ .. 
Furriel 
Porta-Bandeira 
Cabos 
Pifanos -
Tambor -
Soldados-

Somma - - -

~ 1 
1 
1 
2 
1 
1 

7 

I 
1 
I 
2 
I 
1 
5 
2 
I 

66 

IH ~ 



n. .Compa'nhía - :. ;:,. ~ 

IH. Companhia 
IV. O mesmo que a III. 
v. O mesmo - L - - -
VL · O ·mesmo - - :... -
VIL O mesmo - .. - - -
VIII.O mesmo - - -
Companhia de 'Granadeiros -

Companhia de Caçadores- -

Som ma 

RecapitulaÇão. 

Estado Maior- - -
Corpo do Regimento 

Somma totãl 

J9 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
87 

,Por n~o ter Pifanos~ , 
Por não ter Porta-Bandeira. 

O mesmo, excepto no núrn~7 ; 
rode 75 Soldado~, . . i~clni-

. dos 6 Porta-Ma·chados. 
78 Como a VIII. "" 

793 

.7 
793 

800 

Palacio de Quéluz em 1 de Àgosto de 1796. = L~iz Pinto d~ So~~a ;,l. 

fmpr. na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

. ii i.-' - ,j!t.<!>'>* __ . * 

. " 

Tendo certa informáC(aO de que , para IÍielhor ~rrecadação da Minh ~ 
Real Fazenda , e se evi.tarem os Contr·a,bançlQs, ~ descaminqos dqs l\'lea~ 
Reaes Direitos, que com frequencia continúa a perpetrar-se , principal
inenl€> pe lás Praias ~ló Distr.icto da Comarca do Porto, era indispensavel 
occorrer sem demora com álgumás providenci as, declarações, e amplia
ções propri~s e oportunas, declarando , e ampliando o Alvárá .de 27 de 
Julho de 17~.5. Sou Servida Or~enar primeiramente, que o Dc;;sembarga
dor Superintendente do Tabaco, que pelo dito Alvará o he igualmente 
da Alfandega do Porto, seritenceie por Acordão com Adjuntos os Auto~ 
de Tomadias dos ditos Coritrab~ndos e desêatninhos ~ e q~e para a mes
tna se remeltão os Autos dellas, e livramt,!ntcis das Sup~rint~n?en~ias da~ 
tres PL"o'vincias do Norte, para alli se final iz.:trem, em benefic.ro do brev·~ 
expediente da Justiça, na conformidade da Minha Carla ~eg1a de 1 o de 
Março de 1791 : Em segundo lugar, que á mesma Su p~rmtendencia do 
Porto fique annéxa a AlfandPg.a da Villa de Conde , v1slo que não s~o 

- b~starites os OOiciaes, que . nella ha, yara girarem pelas ,Praias d;.tquelly 
D1stricto ,. em ~ue s'e ten1 feito avultadas appreheosõ.es' de f~zendas por 
outros Olliciaes, e possa 'o dito Superintendente do Porto girar com os 
seu~, e acudir com mais prornptidão aos c~sos ~ccurrPntes , visto que .~ 
Superintenden'cia do Minho lhe fica e1n roawr. d1stanc~a po,r dever residir 
na Vi lia de V,iana, na. conformidade do dito Alvará: Em tet;ceiro lugar' i 
q'Ue da mesma fô rma, e pelos ditos motivos, fique pertencendo ao ,mes
tno Superintendente do Porto a Comarca 9:a Feira~ pela proximidade ' 

Pp 
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em que f;ica á riíésma CíC!ade, e have.r tambem Praias e Si tios, onde às 
embarcações costumão em lanchas introdrrzi1· os mesmos descaminhos, 
sem haverem Olliciaes qne girem, para os -acautelarem, ou apprehende
rem, e lhe ficar em grande distancia a A lfanuega de A veiro , e mui to 
mais a da Figuei ra, pertencente ao Superintend~ut-e . das tres Comarcas 
pelo mencionado Alvará : Ern quarto lugar, que as fa-zendas apprehen
didas pelos Officiaes das Alfandeg as, ou por otltros qua€squer Ministros, 
tanto dos Portos do lVIar, como dos Pot·los-Beccos, em que não haja Sei
lo , sendo as ditas fazendas tomadas por falta de.lles, se remeWio com os 
.Autos de Appellações ácljt a Superintendencia doPorto, para nellá., de
pois de sentenciados,· se arrematarem e sellarem as di t as fazendas, vis to 
que _nas AlfandegaR do Porto de Mar foi exlincto o Sello pelo Alvará de 
22 de Novembro de 1774, a fim de não ginrem . depois de apprehendi
das , e arrematadas n aqu.ellas A.lfandega's sem o dito Sello., e para que 
á sombra de llas. s·e não introduzão outras desencaminhadas a titulo das 
já arrematadas: E que da mesma fórrna se remet.tão para a dita Supe
rinte nd encia as fazendas prohibidas, com os A utes resj)ectivos, para da'l-
1i se seguir co m e! las o determinàdo pelas Minhas Reaes Ordens: Que o 
m esmo Dese mba rgador Superintendente do Por"to possa delegar a J uris~ 
di cção da mes ma S uperinte ndencia em hum dos Ministros d.aquella Re
laçao, que lhe parecer, durante qualquer ausencia sua, na conformida
de do Alvará de 25 de Fevereiro de 177 I : E que finalmente o dito Su
perint-e ndente· do Porto pess-a I€X·J1edir todas e fiuaesquer Ordens ae>s Mi
nislws de Justiça, e Fazenda, sobre averigu ações que lhe forem preci
sas, e necessarias fazer, ainda fóra dos Dis t.rictos , que lhe fi cão anné
xos, respectivas aos m~smos Contrabandos e descaminhos, as quaes de
verão ser .logo compri das, e executauas promptatnente, por ser tudo em 
beneficjo de M eus Heaes Di1•eitos, util-i-dade do Público; e dos interes
ses das Fabricas nacionaes : sobre o que já fiz expedir o Regio A_viso de 
19 de · Jolho de J 792. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendi ao, 
e faça executar. Palacio de Quéloz em 13 de Setembro de 1996. = Com 
a R ubríca do Principe Nosso SenMor. 

Impresso na Impressão ' Régia. 

( 

*--*<e>*--*" l 

• 

S endo-Me presentes as criticas· cir~umstan cias da Emopa, e o quanto 
convé m para a tranquilliclade dos Meus D 0mimios , e Vassallos, que em 
quaesC!uer acontecimentos, que possão occorrer para o futuro, hajão re
gras lixas , e dete rminadas , que sirvão a manter o inviolavel systemade 
Neu tralidade, que Me ~enho proposto observar : Soy s:ervida Ordenar 
que acont ecendo (o que Deos não permitta) suscitar se gueru entre Po· 
i enc ias Minhas A lliadas, e Amigas, os Corsanios das d.ita:s Potenciras 
B e ll ig-erantes não sejão 'admittidos nos Portos dos Meus Estados, e Do
mínios, nem as Prezas que por elles, ou por Náos, Fragatas, ou qua·es
q uer ou tras E mbarcações de Guerra se fizerem, sem outn exc_epç.ão que 
a dos casos , em Cjlle o Direito das gentes faz ind1ispensav.el a 'h0spitalida
de ; com a condição porém, que nos mesmos Portos se l•he.s nã(i) consen· 
t.i rá vende rem, ou descarrega rem as ditas Prezas s.e a elles as trouxerem 
nos referi dos casos; nem demorar-se mais tempo do que o necessallio pa-: 
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ra. evitarem o perigo , ou conseguirem os innocentes soccorros; que Ihe!J 
forem necessarios, instaurando assim, e pondo em todo o seu vigo1· a ob
servancia do Decreto dé trinta de Agosto de mil setecentos e oitenta, 
pelo qual se determinou a mesma materia. O Conselho de Guerra o te
nha assim entendido, e o faça executar, expedindo logo as Ordens ne
cessarias aos Governadores, e Commandan tes das Províncias, Ilhas, For
talezas, ~Praças Marítimas, nesta mesma conformidade. Palacio de Qué
luz em 17 dé ~etembro de 1796. (I)==Com aRubríca do Principe Nos
so Senhor. 

Impi'. na O!Jicina 'de Antonio Rodngues Galhardo. 

*--1!!<.0>*-* 

Tendo consideração a quanto he justo e necessario para a boa Admi
nistt'ação da Justiça e éi. bem d.a tranquilidade pública que não se retar-
de o prompto e exemplar castigo daquelles malfeitores que infestando a. 
Capitàl d-estes Reinos e seus suburbios com roubos violentos, latrocínios e 
arrombamentos lem sido a ouzadia ele formarem entre si associações de 
crimes e delictos sem resreit.o is Minhas Leis debaixo da protecç5o das 
quaes devi?m viver seguros os Meus Fi~is Vas~allos ?. E send?-me or.a. 
presepte que por effeito das hen.1 comluz1tlas dehgenc1as do Jmz do Ct·t-
me do Bairro do ·Limoeiro Jo;1o Ferreira Batalha se acbão Prezos conven
cidos, confessos, e processados muitos daquelles malfeitore~ de que se 
cumpunbào as ditas criminosas associações; e que fazendo-se pela qua
lidade e gravidade de seus delictos merececlores das graves penas que 
se achão ordenadas pt>léfs Minhas Leis, se faz prez.umivel que algumas 
dellas ·intentem para RS retardarem, ou iludirem recorrer á observancia 
tlos Privilegias do Foro Mil i lar, ou das respectivas conservatorias das 
·Nacões a q~ue pertencerem do que resultaria ( quando ni'io a impunida-
âe )' huma grande variedade de Juízos sobre os mesmos idl,nlicos delie
tos, e A pplicação das merecidas penas: Obviando a este grande incon- ' · 
v~niente, e ~lando a estes respeitos toda .a pretiza, e propria Providen-
cia que o exige a gravidade do Negocio: Sou Servida que o Dontor Jo-
sé Pedro Mozinho de AlbU(jllerque, actu;~l, Corregedor do Crime da Côr-
te e Casa, a0 qual serão remeLidos os Processas dos referidos Réos , OL!. 

sindicôs de sua Justiça, que alegarão todos por hum só Procurador em 
hum unico prefixo e peremptorio tPrmo , os sentenceie summaria, e Ca
marariamente em h uma só instancia pela verdade sabida e constante dos 
mesmos Processos, com os Adjuntos que lhe nominr o Conde Regeuor: 
da Casa d·a Supplicaç.ão impondo-lhf>s as pPnas ordinari~s, ou extraordi
narias que forem applicaveis aos seus dt>liclos sem respeito -ao tempo da 
perpelr·ação delles sem attenção a quaesquer Privilegias do Foro Militar, 
ou Conservatorias de Nações Estrangeiras qne se pertendem allegar, e 
que não df!vem prevalE>cer em (letrimento da Callsa pliblica, que be Sll-" 

perior a outra (1ualquer consideraç~o e a cujo fim as l-Iei por derogaoas 
para f'ste efreilo, e por esta vez sómenle não obstantes quaesquer Leis 
e regulamentos, Convenções, Estatutos, e ordens em contrario, e sem 
embargo de qualquer falta ele Solemnidades, qu.e a Lei, ou costu'me te
nha introduzido, e que se achem nos referidos Processos. O Conde Re-

--------·--------------~--------------·------------------------
(1) Vid o Decreto de 3 de Junho de 1803 . . 

Pp 2 
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gedór . da Casa da- Supplicação "o tenha · assim entendido e faça ex:ecutar. 
Palacio de Qué1nz em 6 de Outubro de 1796. = Com a Rubríca do 
Príncipe Nosso Senhor. 

Regist. no Liv. 21 da Casa da Supplicaçào afol. ·198 _vers. 

*--*LO>*--* 

F oi Sua Mageslade servida Ordenar, que em quanto se não augmen
tar mais o numero dos seus Navios de Guerra, e se não formar o Corpo 
de Artilheiros Marinheiros, seja fixo o dos Officiaes da sua Real Arma
da em cada huma das suas Classes, á excepção dos Vices-Aimirantes, 
e Tenentes Generaes, que a sua Real Grandéza não limita, em prémio 
de mais relevantes serviços; e tudo do modo seguinte. 

Ct.Jefes de Esquadra. - -
Chefes de Dívisão -
Capiü'í.es de Mar e Guerra 
Capitães de Fragata 
Capitães Tenentes -
Primeiros Tenentes 
Segundos Tenentes 

4 
8 

- 30 
- 30 
- ·7.0 
140 
140 

A Rainha Nossa Senhora o mandou por A viso do Ministro, e Se
cretario de Estado D. Rodrigo de Sousa Couliuho, de , nove de Outubro 
de mil setecentos noventa e seis, E'm ResoiiJÇão de Consulta de sete do 
mesmo mez e anno. = Bernardo Ramires Esqu~vel. = José Sanches de 
Brito. 

Impresso avulso. 

Eu A . RAINHA Faço saber aos que· este Alvará virem' que havendo 
manifestado a experjencia de alguns arino:? o quanto convém á boa or
OPID do Meu Real Serviço, que não restrinjão as Gr-aduações na Classe 
<los Oiliciaes Generaes, e o quanto seria conveniente tornar a restabele
cer o antigo systema louvavelmente ·introdu.zido no Meu Exercito ares
peilo dos Brigadeiros ultimamente aBolidos nas -Minhas Tropas: Ceden
do ás sobreditas consideraçães: Sou servida .Revogar o §. li I. do A I va
rá de quinze de Dezembro do anno de mil setecentos e noventa, na par-
1E' que lhe diz respeito, restituindo i sna primitiva Instituição, e exer
cício o referido Posto de Brigadeiro no Meu Exercito, com o qual se fi:w
lnará para o futuro a qu<Írta Classe de Officiaes Generaes, que servirá 
sempre de escada para o . accesso dos Coroneis. 

Pelo qne: Mando ao Conselho ele Guerra; ao Marechal General 
df> MPuS Exercitas, e General junto á Minha Real Pessoa; aos lnspecto
J es Geraes dos mesmos Exer~i t~s; ans G e 1eraes, Governadores, e Com
mandao les das Provincias ; e aos Thesourei ros Geraes das Tropns dos' 
Meus Reinos, e Domiiiios o cumpr~o, e guardem pela parte que lhes 

' 
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to·c-a; e o façtlo cumprir ·, e guardar por todas as màÍS ))éssoas à quem 
cómpetir. Dado no Palacio deQuéluz aos 11 de . Outubro de 1796. =Com · 
a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist. na Se'cretan·a de }j;stado .dos Negocias Estrangei
ros e da Guerra a foZ. 15 do Liv. de Reqisto das 
Cartas, Leis, e Alvarás. , e impr. na Officina de 
Antonio Rodrigues Galhar·do. 

*--*tO' l!E--* 

Reverendo Bispo de. . elo Meu Conselho &c; Eu a Rainha vos 
]~nvio muito saudar. Não havendo ainda permittido a Divina MisericÓr~ 
dia, que cessem as funestas calamidades, em que se acbà quasi toda a 
Europa infelizmente iovolvida, e havendo a Naç,ão Franceza movido guer
ra a estes R.einps, sem a haver declarado, nem Le1· jus los mo li vos pm·a 
~lia' pede toda à prudencia humana' que,. antes que o furor de numa 
tão ' pérfida. guerra se aveziobe a estes Reinos, e sens Domínios, eseex
perirnentem nelles os cruelissimos effeitos e damnos, que outros. Estados 
tem padecido, se tornem todas as próvidas cautellas, para os pôr em tal 
P.stado de defeosa, qu~ possão repellir qualquer acontecimento , que se 
lhes' intflote fazet;' salvando a Religião' as vidas, as honras' ·e os bPns 
dos Meus fieis Vassallos: para est.a deferisa se faz indispen"avel o con
curso, e cooperação dos mesmos Meus fieis Vassallos, concorrendo todos, 
não só com as suas pessoa-s, mas ig-ualmente com os seus bens necessa
rios, para se satisfazerem as despezas de pagamentos dos ExPrcitos, for
necimentos de Armazeos de munições de boca, e guerra, e fortifica~ão 
das Pra~as, e Pórtos destes Reinos, e seus Oomioios. A necessidade des
tas disposições, e providencias serido em beoe~cio de todos os Meus fieis 
Vassallos, tanto Seculares j como Ecclesiasticos, po1· isso obriga a todos 
em geral, para concorrerem com todas as suas forças para estes neces
sarios fins, e muito principalmente os Ecclesiasticos Seculares, e Regu
lares, por, não sofrerem os perigos e fadigas da guerrfi., que os Secuiares 
experimentão; e pagando estPs para a despesa da mesma.. guerra , além. 
de ou tros Impostos, a Deci'ma d-e todos os seus bens , o que ainda não 
he bastante para acudir , e supprir os gastos indispensaveis deJla , he 
irrualmen te riecessario, e j 1slo, que todos os Ecclesiasticos assim Secu ... 
lares ·como Regulares concorrão com outro igual subsidio ao que pagi'ío os 
Secnlares (por ser lambem da sua obrj o-ação e jnteresse) para a clef(m-

.. sa da Religião, da Propriedade, e da Honra. Por tanto, Jião usaodo do 
inauferivel direito, que por todos .os princípios Me assiste, /para Me ser..; 
.:vir dos bens dos Meus Reinos e Domínios, quando forem necessarios pa
ra a conse1·vação e d~fensa deiiPs; .e querendo imit,nr ante~ a . pidade, e 
moderação dos Senhores Reis Meus Augustos PredPcP.ssores, que quize..: 
rão em similhantes ' occasiões d~ver antes ao zelo e amo11 elos seus V assai
los Ecclesiasticos, Seculares e Regulares, os mt:>smos sobsidios, que po
dião exigil· delles por sua propria e legitima A uthoridade , servindo-Me 
deste exernplo, Me pareceo, significar-vos , que sPrá muito proprio dd 
vosso zelo, qDe vós, P. os Ecclesiasticos da Vossa Diocese, tanto Sccu..: 
lares como Regulares, soccorrào ao Estado com hurna Decima do todos 
os bens proporcionada, á que pagão os Vassallos Seculares, a qu~l sed 
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applícada á satisfação dos empenhos, que a presente occasião faz indis- · 
pensavel contrahir: Esperando, persuadaes a todos os Ecclesiasticos Se
culares e Regulares da vossa Diocese a boa vontade , com que devem 
ajudar á conservação,, e defensa dos Dogmas da nossa Santa Fé Catho
lica no Culto exterior, com que se honra a· Deos, da estabilidade das 
Igrejas, em que o mesmo Deos he louvado, da propriedade dos bens Ec
clesiasticos, e da conservação das honras e privilegias, que gozão os Ec
clesiasticos, encarregando-vos da . cobrança de . todo o referido subsidio, 
e esperando, que a fal'eis com tanta exacção, e suavidade, que Eu Te
nha muito que vos lonvar; ficando certo, que conservarei sempre ames
ma protecção, honra, e favores, com que os Senhot·es Reis honrarão sem
pre aquella primeira pol'ção dos Seus fieis Vassallos. Esct·ipta no Palacio 
de Quéluz aos 15 deOutubro del796.(l)=Com a Assignatura do Prin-
cipe Nosso Senhor. ' 

Nos Manuscriptos de J. de Mello Freire. 

Tendo sido presente a. · SUA MAGEST ADE quanto importa ao bem 
do seu Real S~rviço, que o Com mando das suas Embarcações de Guer
ra seja confiado a Officiaes., cujo prestimo, e merecimento 'nos .seus ' an
teriores Póstos os tenhão habilitado para tão alta confiança: Ordena a 
Mesma Senhora ao seu Conselho do Almirantado, que nas Promoções 
de Póstos Superiores aos de Capitão de Fragata se não considere de mo
do algum a antiguidade como titulo para augmento de Posto, cuja Gra
ça sómente servirá de prémio ao merecimento, e capacidade·. A Rainha 
Nossa Senhora o mandou por sua Real R~solução de vinte de Outubro de 
mil selecentos noventa e seis, em Consulta do Conselho do Almirantado 
de .dPzoito do mesmo mez e anno. = Bernardo Ramires Esquivei.= José 
.Sanches de Brito. 

Impresso avulso. 

*-- c.ó>ll:-~ 

' 

Tendo consid~ração ás circumstancias, que presentemente occorern. Hei 
por bem ordenar provisionalm~nte, que toda a polvora , salitre , armas 
brancas, e de fogo~ que de fóra do Reino vierem desde o dia primeiro 
de Novembro proxímo até o outro dia p.~:imeiro de Novembro de 1797, , 
tenhão entrada e f1espacho, e sejão livres, e isentos de guaesquer· dir·e] ... 
tos, que sobre estes generos se i mposerem, ou achem imposto. O Conse
lho da Fazenda o tenha .assim entendido, e fal(à executar com os despa~ 
chos necessarips. Palacio de Quéluz em 23 de Outubro de 1796. 

Na Secretaria do Conselho da Fazenda. 
------------

(1) Foi remettida a cada hnm dos Ordinarios com Car~a ~o ~inistro da mesma da
ta, em a qual lhes declara, que pelas palavras = Ecclestasttcos Regulare~ e Secul.ues 
da sua Diocese= se devem entender ainda Rqutdles Regulares, que perten,dão. estar isen
tos da Jurisdicção dos Ordinarios, po1~ ser da intenção de Sua Magestade, comprehen
der não só todo o Cléro Secular, mas tambem todos os Regulares sem cxcepção algu-
ma. Veja-se o Alvará de ~;2 de Junho de 180:2. · 
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EU A RAINHA. FaÇo saber aos que e.ste Alvar~ com f~rça de Lei 
virem: Que sendo constantes desde antigo tempo as irregularidades , e 
abusos praticados a respeito das Sisas, que se c!evem pelas compras , e 
venda-s, exemptando-se de as pagarem singularmente os Ecclesiasticos, 
e os Ca.valleiros Professas na Ordem de Christo (ao mesmo tempo que as 
pagárão sempre, e pagão os da Ordem de São Bento de Aviz, e Sant
Iago da Espada) chegando o abuso a hum a relaxação tão extraordinaria, 
que nem as condições, e restricç.ões prescriptas;aos ditos Ecclesiasticos, 
e Cavalleiros para gozarem da exem pção, se attendern, nem os Clamo-

·res dos Póvos encabeçados, e opprimiclos para ~ompletarem os seus En
éabeçamentos, em razão de não contribuirem os ditos ExPmptos, farão 
já mais ou v idos para ~e lhes acudir com Providencia·. Para se restituir es
ta contri~uição a mais ~nliga , a mais Jegi.tima, a mais. suave para às 
Meus Vassallos, e a mais louvavel pelo seu Importante obJeCto, na con
servação, consistencia, socego, e defesa cornmum 7 em que todos tem 
igual interesse; Tendo presente que não devendo otorgar-se inconsidera
damente as ditas exetnpções, estando, corno estava, constitucionalmen
te' · e legalmente estabelecida a contribuição, qevenrto antes extender se 
sem desigualdade as mesm.as Sisas, por se terem exlendido as necessi
dades públicas do Estado, que progressivam~nle forão, e vão crescendo:. 
Sou servida Annullar, e Cassar as ditas Exempqües de pagamento de 
Sisas, ficando-se entendendo que todos os Meus Vassallos dos Tres Es
tados, Ecclesiastico; Nobreza, e Povo a devem· pagar das compras , e 
vendas, que celebrarem, não except,.uando nem as Pessoas das mais Al
t· s Dignidades Ecclesiasl icas , ou Seculares, Grans-Cruzes, Cornmen
dadores, e Cavalleiros, ainda que proponhão comprar·, ou vender para 
sua eongrua urgente, e neces 'aria susterüaÇào. E Mando que assim se 
observe, sem , emhargo da Ordenação do Reino, Livro segundo, Titlll() 
enze, Leis, Reginientos, Prürilegios, Usos, e Costumes em contrario, 
que tudo Hei por derogado iodividualrneote, como se de cada h uma das 
Ordenações, Leis, Regimentos, Privilegios, Usos, e Costumes fizesse 
expressa mencã@, 

Pelo q~e: Mando á Meza do Desernbargo do Paço, Presidente dcJ 
Meu Real Erario; Regecl9r da Casa da Supplicação; Meza da Conscien
cia e O.rdens; Conselhos da Minha Real Fazenda, e do Ultramar; e bem 
assim a todos os mais Tribuoaes, Mag1strados, e Pessoas, ~ _quem o 
conhecimento deste Alvará coto força àe Lei pertenc~r, ,que o cnmprão; 
guardem, e fação cumpl'ir, e guardar com inteira., e 1nvio!avel observan
~ia. E ao po~tor José Alberto Leitão, do Meu Conselho, Desembarga• 
dor do Paço, Chanceller Mór destes Reinos, Ordeno ÇJUe o faça publi
car na Chancellaria, e que delle se remettão Ex em piares aonde com pe
tir,: Registando-se em todos os lugares, aonde se costurnão registar sÍ"' 
milbanies Alvarás, e mandando-se o Original para o Meu Real A rchivo 
da Torre do Tombo j e nelle ser guanl~do . . Dado no Palacio de Quéluzl 



304 1796 

em 24 de Outubro de 1796. (I) = Com a Assignatura do Principe com 
Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Ne_qocios do Reino 
no Liv. 9. o das CaTtas, Alvarás, e Patentes, a foZ. 
'22, e impresso na Officínr;t de Antonio Rodrzgues _Ga· 
lha1·do. 

Tendo declarado em observancia da igualdade i:Ía Justiça' que Devo 
nHtnter, que a Contribuição da Decima sobre os Bens dos Meus Fieis 
V assa! los cornprehenclia a todos de qualquer Estado, Graduação, e Con
dJ ção que fossem, Ecclesiasticos, e Seculares, sem embargo da interpre
taçào, quP. práticamente se dava á Lei Constitucional, que a estabele.:. 
ceo: Sou servida Ordenar que assim dos rendimentos dos Bens das Or-
dens Militares de Christo, de Sao Be.nto de Aviz, e de Sant-Iago da. 
E spada, como dos rendimentos das Commendas se pague, e separe a 
Decima; ou esses Bens , e Comrnendas estejão nos Mestrados, ou nas 
C a as dos Freires , ou em Comrnendadores Donatarios, ou vagas. E por 
qua nto o Tribunal das Ordens he o mais proprio, e autborizado Magis· 
trado pat·a a effectiva Execução: Sou outrosim servida encarregallo de!.; 
]a, para que effectivameote se cobre a . Decima dos ditos Bens, e Com· 
mendas; e se entregne no Real Erario logo que se vencer. A M eza da 
Consciencia, e Ordens o tenha assim entendido, e faça executar com as 
Providencias, e Despachos necessarios .. Palacio de Quéluz em 24 de Ou~ 
iubro de 1796. (2) Com a Rubríéa do Principe Nosso Senhor. 

Impr. na Ofjicina de Antonio Rodrigues Galhardo; 

P ot· quanto os Bens propriamente da1 Cor8a, em que tem lugar a Lei 
Mental, são pela sua natureza sempre da Corôa sem poderem ser perpe
tuamente allienados; e são pelo seu destino primordial os que com prefe-
rencia, e especialidade devem contribuir· para as urgencias do Estado, 
ainda que não estejão na Administração da Corôa, como são os que ad
mini.s trão precariamente os Donatarios, que por si, .ou pelos seu·~ bene
nieritos Antêcessert>s os obtiverão em jllsta, e devida remuneração de 
seus bons, ou g loriosos Serviços; ou pela Devoção , e Liberalidade dos 
Se11bores Reis Meus Augustos Predecessores a Igrejas, Mosteiros, Col
legiadas, e Corporações, que cedem piamente a primeira das causas, 
qual a pllblica, e cornmua: Pede a Justiça que estes Bens cdntri-buão pa
ra as urgencias do Estado com maior porção que a Decima do seu ren· 

(1) Pela ordem do Erario de .~8 de 1\'Jarçqde 1800 se mandou fazer addicionamen~ 
t o ao Cabeção pela importancia da siza dos Expreviligiados. Veja-se o Àlvará de de
claração de 8 de Julho de 1800, e o Decreto de 0J.1 de Fevert:!iro d'e 180~. 

(~) ViJ. o A viso de 6 de Dezembro deste anno á cerca da~ Commendas que se a chão 
na Administração da Casa do Infa.ntado. 



'dirnento, do 'qual até ·agora os Donatario~ '$ec'ulilres opa.gavão com tutl9 
a Decima, e os Ecclesiasticos de todo se exemptavão, confundindo-se a 
natureza dos Bens, para maior gravame do Povo, e damno do Estado, 
e da Religião: Pelo que ; Sou servida .O rd.enar provisiçmalmente, eq1 
quanto não Mandar o contrario,. qnEl os [)onatarios ~ecu,lares dos bens 
da Corôa c<!mtribuão com o Quinto dos rendimentos ' desses Bens da Co
rôa, com differença aos outros ,Bens que tiverem, de que pagão. a Dec.i
ma; e da mesma sorte qu e os Don~larios Ecclgsiasticos, Seculares , e 
Regulares, ainda os da rna.is A.lta Preeminencia, p~gapdo . a Decima pe
lo modo que Tenho regülaçlo, dos. Bei\s verdadeiramente .Ecclesiasticos, 
pagaem com separação o Quinto dos .Bens da Coroa , r'eputando-se taes 
os que obtiverão por anligas Doações dos Gr_andes Doadores, que repre
·sentavão corno Senhm·es de Feudos: ó que .Porém pela delonga, e diffi.
culdade da liquidàção (em <JUe dev~ entrar:-se) não sus~)enderá , a exac
ta, e prornpta execu~ão do Quinto. do qt:Je constar p9r Doações ter sah~.: 
do immediatament'e da Corôa. O Conselho da Fazenda o tenha assim en~ 
tendido, e faça exeo.uta\. Palacio de Q!Jéluz em 24 de Ou.tubro de 1796. 
= Com a Rubríca elo Príncipe Nosso Senhor. 

Impr~ na Officina de Antonio R@drigues Galhm~do. 

Por :.Dativos os mais urgentes, e dignos da Minb~ .Real .Áú~rição: So~ 
servidà Mandar suspender por hora todos os Privileg-ias existentes~ e que 
exiniem os Meus V âssallos 'de serçni allístadós nas Tropas do Meu Exer.: 
cito; dérogando-se nesta parte todas as Leis, e De.cretos em contrario; 
até novà Oeterminacão Minha. O Conselho de Guerra o tenha assim en
tendido, e fáçà expedir em consequencia as Ordens necessariás a todos 
'tiS Geheràes' e Governadores, dasPt'OYÍrlCÍ'as ,des~es B.eipos, , par~ qu~ as
sim o executem, e fa~~ó exeéutat pelos Capitães lVIóres dos .Districtos ~ 
e mais· pessoas, a quem direétamente pertencer, ~alacio de Quéluz erri 
24 de Outubro de 1796. =Corri a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

lmpr. na Officúia de Antomo RodrzgÚes Gàihardô. 

*--*...::»*--* 

)j ONÀ MÁRÍÁ por GraÇa de Deos, Rainha de P.ortugal, e dos Algar
'Ves, d'aquem, e d'além mar; em Afri~.a s~~nhor_a ~e Guiné, e qa Con
quista, Navegação, e Corrimercio da Etbiopia; Ar~bia, P(;lrsi,a, a da lp..: 
·dia·, &c. Faço saber a toâos os que esta . N.linh<~o C~rtl;l de. Lei vj rem, 
'que ha:vendd-Me sempre devido a máis· Pfl.\ticular atter1(ião ,, e ~esvélo., 
assim como aos A tigtistos Reis Meus Predecessores, o se.g uro estabeleci
lnento, e ampliação da Mioha Marinhá Re~l, .etitret~nimepto, àprovisip
llamentci, e boa econorrila do~ ArsE>,naes Re~es, com9 .compt:ovJío ,a.s mui-; 
·~o louvaveis providencias, que rio . Meu Rei.nado, ,e no~ precede.ntes , se 
publicárão com gmnde utilidade dos IVIeus Vassallos; pelo abrigo, e pró
tec(iC'io que achão nas Minhas Esquadras ,N·avaes, a favor das especulà.: 

Q ' . q 
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ções mercantís, que te~ tão em seu beneficio," e do' Reino em geral ·: E 
sendo de outro modo constante a necessidade que h a hoje de estabelecer 
hum centro commum de união , em que possào vir co.ncentrar-se todas 
as providencias j<í dadas, e todas as luzes theoricas, e práticas , milita
res, e administrativas, em maneira tal , que os conhecifnentos <1lo Offi
cial Militar da Marinha venhão coadjuvar os dos Administradores, rece
bendo Lambem destes o necessario auxilio, e destruindo radicalmente os 
vícios que podião ~inda sentir-se, ou de administrações hereditárias, ou 
daquellas, em que huma unica especie ele luzes, e conhecimentos pre
dominava, e a que as ou lras eri1o sacrificadas: Hei por beni, e Sou ser
vida, não só dar huma nova fórma ao Conselho do Almirantado, e pres~ 
c.re~er-!he de:finitiva.m.ente em adequado Reg~mento os limites da. sua ju
rJsdJcçao, que provJsJonalmente farão de!.erm·mados, mas outro sim crear 
hama nova, e Rea l Junta de Fazenda a cujo cargo ficarão inteiramen· 
te os aprovisionamentos do Arsenal, toda a parte administrativa, e a exe
cução das novas construcções, e outros trabalhos que Eu for servida Man
dar execut:u no Arsenal Real, unindo-lhe: Primó, a Inspecção, e Direc
ção da Real Fabrica· da Cordoaria , em que t am bem N1 anelo ex e cu ta r al
gumas uteis alterações : Secqodó, a lnspecção dos Armazens, que se 
a chão no Rio de Coina : E tertJÓ, a I nspec~ão, e Direcção dos Pi nhaes 
Reaes, o que tudo constará do Regimento da mesma Junta da Fazenda, 
quo Mando publicar juntamente com es ta Carta de Lei: E finalment_e 
Sou servida crear hum novo ·Corpo de Engenheiros Consl.ruct.ores, dei
xando a Inspecção do mesmo, e dos seus estudos ao Ministro de ~stado 
da Repartição da Marinha; e Ordenando oue se execute tudo Jst.o na. 
fórma, e modo, com que Sou servida presc(ev-ello nos seguinte Artigos. 

TITULO I. 

Do Almirantado. · 

l. Para manter a unidade indispensavel em todas as Repa.rtições, que 
pela sua natureza são muito complicadas, e para evitar con:flictos de Ju
risdicção: Sou servida Ordena.:- , que d:1qui em diante o Presidente do 
Conselho do Almirantado seja sempre o Ministro, e Secretario de Esta
elo da Repartição da Marinha, e Domínios Ultramarinos; e como as rnui
Í<IS, e v·ariadas occupações do Ministerio raras vezes lhe permittirão o 
assistir ao Conselho do Almit·antado: Sou servida nomear o Official de 
maior Patente, do numero dos Deputados, para o lugar de Vice-Presi
dente, para que ao mesmo se dirija pe~a Secretaria de Estado da Mari
nha todo o expediente do mesmo Conselho; e que na ausencia do Presi
dente elle faça as suas vezes, como vai prescripto mais individualmente 
no Regimento que hoje .Mando publica1·. 

2 Ao Conselho do Almirantado fica encarregada a Inspecção ger~l de 
todos os diversos Ramos administrativos, e militares da Minha Marinha, 
e Arsenal Real ; para cujo fim, seja da Real Junta .da Fazenda, seja de 
todas as diversas Repartições, em que fica dividido o serviço da Mari
nha, se lhe mandará todos os mezes huma conta individuada de tudo o 
que .se tiv_er determinado, e que houver succedido, juntamente com as 
prov1denc1as dadas, a 11m que o Almirantado , possa consultar-Me o que 
julgar mais conveniente em cada hum destes objectos, ·se v',ir cousa re~ 
'prehensivel, ou digna de emenda; sem que possa tomar resolação acti
va, que haja de alterar o sy~lema que Mando estabelecer, ou intromet-. 
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ter.ise de modo alguin najudsdicção ·, que SbÚ. ·s'~rvida dell:)-gar áRea] Jun
ta da Fazenda. 

3 Ao Conse'lho 'do .Almirantado reunido; e ·quando o mesmo se não 
·achar con:vocado, ao Presidepte, ·ou na su~ "úse~cia ao Vice-,Presidente ~ 
'Sou servid·a coilcedet·' não só toda a j urisdicção an te's attri~uida a<;>s Ge
'ne.ra.es da Armada Real., mas aquella parte que pertenc.ia aos lnspecto
res da Marinha, ~xcep~uaodo em ainbos ~s casos o que ficar. agora . dele:
gado á Real Junta da Fazenda, ou às outras Inspecções, que .fi cão su
bordinadas á mesma; e especific~a~?o, aq}li que pertencerá ao Conselho 
do Almirantado o pt·epôr-Me, é consultar-l\\e, antes do principio d'e ca
da anno, o numero; e 'qualidade de . E~barcações, , que _se hão de cons
truit·, concertai', ou apparelhar: noniear os Pilotos para toda· a Real Es
quadra, ficando r~servada á Real Junta da F!=izenpa a ,no~eaç~o do'(3 Mes
tres, Contra-.Mestrf:ls; -~ Gúardiães par~ a mesma J{':'lal B;:sq uadr,a : pro- · 
pôr-Me ·as Náos, e Em,barcàções, que poderão destinar-se ás expedições, 
<i}Ue Eu for servida ordenar: CO!_ISÍ.dtar-Me Ç>S Officiaes que poderão se~ 
empregados [)as mesmas expediçÇ)es que Eu determinar;, e representar-Me 
tudo o que jul$ar. convenien~e para ó bom serviç<;> das Miuh,as ~squarlras,. 
01:1 que possa faltar nas mesmas; a fim que Eu dê as couveoientes Ordens 
a esse respeito, .e que as mesmãs sejão executadas pelas diversas Repar
tições, a que pértencerem ,, segundo os Regimentos, que Man.do publi-
·caf junt-amente com esta .. Car~a de Lei.. . . . . . · 

4 Terá obdgat;ão, e ficará a cargo do Conselho do Almuan ta do o cpn-· 
'sultar-Me ·os Officiaes hab~is, que merec~re~ s~r providos a novos Pos
tos, seguindo-se nesta materia com o mÇlior rigo,r, e exacção os pr·inci
pios que Tenho prescripto em todas as Minhas <;>rdens ao Almirantado ,. 
assim como não se excedendo nunca o numero de Officiaes estabelecid; 
para tadà Poslo; ~em qúe Eu assim o Ordene, .e que o mesnw Cbnselho 
Me haja cónsultado. . . 

5 O Presidente do Meu Conselho do Almirantado ficará encarreo·aclo 
da Inspecção de t.udo o qlle , toca á ,Acade~nia RealdaMarinhq., instiiui
~a por Cartà de Lehle 5 de Agosto d~ 1779, e pela de 17~6; e. ficará 
a seu cargo não só 6 fazer exeet~tar tudo o que ~e ac~a estab~lecido pa
ra promover os Estudos 1 e . lns.trucção do Corpo ~os Guardas Mari
nhas ; mas outrosim o propôr-Me tudQ o que julgar convir . para me~ 
]horar ~ste es~abelecim~nto, e para o p~ornover, e~tab!=!lec~ndo os Cru
zeiros Regulares das -Curvetas para d ensino, e prática dos Guardas Ma ... 
rinhas.. . . , . . . . 

6 Tocará ao Conselho do Almirantado o nomear os Conselhos de Guer..: 
ra, que hão de examinar; ~julgar da conducta dos Officiaes . da Mari-:
nha Real, cu~ o pt:ocedimen.to hquver . m~recido . á c~n.sura das Leis; maS' 
!,in tes de Mshn. d fazer, o Conselho Me consultará_ pela Secrelaria de Es~ 
tado da Marinha, para que Eu julgue dos motivos que ha para se con
vocar hum Consel.ho qe Guerra , l'eser~an?o~Me tam_bem . o direito de or~ 
denar que o ;Alm.lrantad9 l n?l!H~~ , e msütua hum Conselho de Guerra~ 
logo que ass1m Me pareça JUSto' .. , i · 

. 7 O Conselho do Almirantado ficà .encarregado de ti:ab~lhar nas Or2 
denanças pata a Marinha Real, ~ no estabelecim~nto de huin Corpo de 
Marinheiros Artilheiros, o que Me cof!sulta_rá com os Planos que julgar 
convenientes? afim q':le Eu, decida o _qu,e M~ pare.cer justo. _Ficará: tal~-' 
bem .a cargo do Almirantado o mandar Ja~rar as Pa,tentes aos _ Oili.~iae~ 
que Eu fôr servida nomear, para Me servirem na l\1inha Real Marínha; 
estabdeeer a fórma' em que ~e hão de passar as l'evisias' e mostras dti 

Qq 2 
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Real Corpo fla Marinha, e tudo o mais que diz I'espeito ao serviço Mi-. 
litar da Ma1·inha Real. 

8 Sou tambem servida confirmar o Meu C?nselho do Almirantado na 
Dignidade de Tribunal Regia , a que fui ser yida elevallo ; e quanto ás 
funç,ões, e attrihutos do mesmo Conse'lho, e s~us Deputados: Ordeno que 
seobserve oque deixoestabelecido, epresci'Ípto noRegimento, queMa.r:t
do publicar no mesmo tempo que esta Minha Carta de Lei. 

T I T U L O 11. 

Da Real Junta da Fazenda da 111.an'nha. 

1 Sendo-Me demonstrada a necessidade que h a de separar a A clmi
nistração da Fazenda, Aprovisionamentos, e tr;)balhos do Arsenal, da 
parte puramente militar do mesmo Arsenal, o que se faz evidente a to
dos os que tem em tão delicadn ma teria seguros principias, fundados em 
huma constante exp<>riencja: Sou servida crf'ai' para este fim huma Jun
ta da Fazenda, que e levo á Dignidad~ de Tribunal Regia, e que se in
titulará Real Junta da Fazenda da Man·nha, a qual se convocanf den
tro do Arsenal, e sed. composta na fórma seguinte, e com a Authorida
de, e .Jurisdicção, que Vou at]Ul determinar, e que mais especilicamen- . 
t.e sç~ contém no Rf'girnento, que fui serviua, dar-lhe, e que será tam-
bem ag-ora pu bliçadó. · 

2 Será composta a Real Junta da Fazenda da Marinha de hllm Pre
sidente, fjUe será sempre o ~inistro, e Secretario de Estacjo da Mari
nha, e Dominios Ultramarinos, e de cinco Deputados; a saber : hum 
dos Conselheiros do Almiranl.éldo, que Eu for servida escolhet·; o Inten
deiJ(e dos ··Armazens; o Contador Geral; hum Official da Marinha de au .. 
tboridade, e intelligPncia, com a Patente de Chefe de Divisão, e que 
ficará com o titulo de r nspector , exercendo as funções ?e Capitão do 
Porto; e o Auditor Geral da Marinha como Fisca l. Havera tambem no 
Tribunal hum ' Secretario, Pessoa intelligente da prática dos Tribunaes, 
dois Officiaes da Secretaria, hum Porteiro, e hum Contínuo, que sem
pre serão escolhidos dos sujeitos que já servem o Conselho do Almiran
tado, ou a pontacloria . 

3 Seri sempre Vice-Presidente deste Tribunal o Deputado, que ti
vet· Carta do .Meu Conselho, ou que na igualdade a tiver primeiro alcan
çado, e a elle se lhe dirigirão pela Secretaria de Estado da Marinha to· 
das as Ordens que Eu fôr servida mandar-lhe dar, e todas aquellas que 
o Expediente da mesma Sec,retaria assim o exigir. 

4 A esta Real Junta fica pertencendo torla aJur1sdicção dolnspector 
da Marinha, que vai exposta no Regimento, que Sou servida dar-lhe, e 
a que pertencia aos Provedores dos Armazens pelo Regimento de .1674, 
tanto pelo que respeita aos Armazens, e Arsenal , como pelo que toca 
11o)s Ramos que lhe devem ser annexos, e de que faz menção o dito Re
gimento. 

5 Todos os negocias competentes a esta Real Junta, e que não ex
cederem os limites da sua Jurisdicção, serão propostos pelo Secretario 
na fórma que lhe fôr determinada pelo Presidente, ou Vice-Presidente 
na ausenc ia do primeiro, e se decidi1·ão pela pluralidade de votos. 

6 Os Deputados fóra da Junta terão as lnspecções correspondentes 
aos seus EmpL'egos: O Deputado do Almirantado a particular commu
nicação, e correspondencia que correr entre os dois Tribunaes: O lu-: 



1796 309 

'tt!ndente a authoridade, e incumbencia, que Ihefor~o dadas pelo Alva
rá da sua creação, e as que lhe prescrever o novo Regimento: O Con
tador Geral a_arrecadação, e incumbeucias determinadas no Alvará que 
creou a Contadoria: O Official da Marinha a Inspecção sobre todos os 
trabalhos, O [fiei nas, e Inspecçào do Porto: O Auditor geral a fiscaliza
ção sobre todos oc:; objeclos, que interessão a Minha Real Fazenda, e o 
Bem do serviço; de modo, que dirigindo-se toçlas as Ordens ::í. Junta, ou 
ellas pertençào á Admin,islração da Fazenda, ou á sua fiscalização,, e ar
recadação, ou á econom1a dos trabalhos do Arsenal , depois de confel'i
l'em todos sob1·e o melhor modo da sua execução, cada hum dos Deputa
fjos passará a fazellas executar pela parte que lhe locar, ficando cada 
]1Um na sua I ospec<fão responsavel pela boa, ou má execução das ·ordens 
.que houver recebido da Junta. 

7 A Rea l Junta se reunir(L todos os dias no local que fica determina
do no seu Regimento , e poderá convocar-se extraordinariamente duas 
vezes no mesmo dia, se qualquer Deputado, ou as circumstancias asf)im 
o exigirem 1 e se temer clamno da demora das decisões. 

8 Qualgner Deputado terá a liberdade de propô1· na Junta as provi
dencias, on resolu~ões, que julgar convenientes a bem do Real servil(o, 
e para melhor arranjamento, e <li'recadação da Fazenda Real, ou para 
melhor arranjanwnto, e pconom1a do Arsenal. 

9 As Resoluções da Junta serão escriptas em Tennos feitos pelo ~e
crctario, P lanç[!Jos em hum livro para isso destinado, e Qs Termos se
rão assi!!'nados pdo PresicJenle, Vice-Presidente, e Deputados. 

J o Todos a 1uelles Negocias, ou Providencias, que não couberem na 
Jorisdicç:"ío da Real Junta, Me serão consullados, como tambem os que 
ficarem empatados, ou em que houvel' díscordaucia de votos. 

1 I A'Rea l .Junta tocará o Despacho de todos os Requerimentos, que 
ou lhe pel't.enção immediatamente, ou em que deva ser ouvido o Inten
dente, o Contador Geral, ou outro qualquer Chefe das Repartições c:que 
lhe ficarem sujeitas . Ao Intendente ficar~~ pertencendo o Despacho do 
Expediente , que disser respeito aos OUiciaes que lhe são subordina
dos. 

12 Para que se effectue C]Ualquer artigo rle Receita, e Despeza da 
Fazenda Real, ou seja em Genel'Os, ou em Dinheiro, precederá sempre 
huma decisão da Junta pela fórma qlle se ordena no Regimento . 

13. No fim de cada ilnno, e antes do principio do futuro, depois que 
Eu houver fixado as Construcções de Navios, ou Fragatas, qne mande 
executar, assim como o dos Armamentos que se destinão, ficará á con
ta da Real Junta o formar hnm Balanço fDtu ro da Oespeza, que se pó
de presumir a Fazenda Real fará no proximo futuro anno, e Me dirigi
rá esse cálculo pela Secretaria de Estado da sua Repartição, a fim que 
possa ser por Mi'm approvado. 

14 Em hum dos primeiros dias de cada mez havei.'á Junta extraordi
na1·ia, e na mes1na dará conta por escripto cada hum .dos Deputados do 
estado em que se achão' os Negocias da sua Repartição: 'A verigllar-se-ha 
a Receita, e Despeza do mez que acaba, tanto em Receita, como em 
Despeza, comparando-a com a que se havia calculado no Balanço pre
ventivo: Apresentar-se-hão á Real Junta as Relações do Almoxarife, 
Para se examinar que Genews devem comprar-se para provimento do Ar
senal; e fi:na~ l mente nesta Conferencia se conhecerá de tudo quanto se 
fez no mez antecedente, e se prescreverão as necessarias Providencias 
para o futuro, dand<l-se-Me huma conta exacta de tudo pela Secretar]a 
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de Estado da Marinha, de qu·e se mandará tambem huma cópia ao Con
selho do Almir·antado. 

. T I T U L O III. 

Da Cordoaria ·, e sua Adminz"straçáo. 

1 Sendo evidente, e fóra de toda .a dúvida, que a Real Fabrica dà 
Cordoari_a· póde não só ser muito util á Fazenda Real, como especulação 
mercantil, mas que he até indispensavel para o Aprovisionamento do Ar
senal; Sou servida crear o lo2'ar ' de Administrador, que será sempre 
exerc1d? por hum Offi c ial de Mhrinha, que terá a seu cargo o promover, 
e ampliar ·este Estabelecimento, de que só deverá dar conta á Real J un
ta da Fazenda, a qual dirigirá huma Cópia da mesma á Secretaria de 
Estado, e outra ao Conselho do AlmiL·an tado. · · 

2 Fi·cará a cargo da Real Junta da Fazenda o prover d'e Linho, e 
Alcatrão á Real Fabrica da Cordoaria, ·e o determinar, ouvindo primei
ro o Administrador, toda a ·extensão dos trabalhos, que ·se hão de exe
cutat·, assim como o dar as necessarias providencias sobre o número de 
O ffi ciaes, e Artistas que ha de haver, para qlle a ·Fabrica Real da Cor:. 
doaria chegue, áqueJJe augmento que se deve desejar, e de que resulta
rá n ão só o melhor, ·e mais economico A provisionamer1Lo para a Fazen~ 
da Real, mas até hum producto muito copsideravel em renda liquida, 
que Mando applicar em beneficio do Meu Arsenal Real. 

'r i T U L O IV. 

Da Administração dos Armazens , e outros EstabeleCimentos dó 
Rio de Coina • 

. 1 . Havendo a exper1encia mostrado em todos os teinpos quanto o bom 
Efltirtenimento, Guarda, e Conservação dos Armazens sitos no Rio de 
Coina, e butros Estabt>lecimentos que existem nague l]e R.io, são convé:. 
nientes á Minha Real Marinha: Sou servida crear hum Administrador' 
a cújo cuidado, e responsabilidade fique entregue todo este Ramo, e 
que será semp1·e hum Official de Marinha, da Patente que Eu julgàr 
conveniente., quando o nomear. 

2 O sobredito Official corresponderá com a Real Junta da Fázenda, 
á qual comm.unicará depois ao Almirantado todas as informações qtié 
houver receb1do, e todas as resoluções que mandar executar naquella 
Repartição. 

1 3 A Minha Real Junta da Fazenda da Marinha fixará o númet·o de 
Empregados subalternos, que deve haver naquella Repartição, com a 
justa, e devida economia, e Me consultará sobre os riovos princípios, 
e Regimentos, que deverãd dar-se, para que esta Repartição seja .ver
dadeiramente util á conservação, e melhor serviço da Minha Marinha 

.Real. 
TITULO V: 

Dos Pinhaes Reaes; 
I 

i A Conserva~ão dos Pinhaes, e a regularidade dos córtes, que de-' 
vem estábelecer-se, sendo hum objecto da maior importancia, e de que 
a Marinha Real póde colher hum grande fruto: Sou servida cdnfiar estQ 
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cuidado á Minha Real Junta da Fazendá; e conservando por ora ames ... 
ma Administração que subsiste: Ordeno á mesma Real Junta que desde 
logo se informe sobre a extensão dos mesmos Pinhaes , mandando tirar 
hum a Carta muito exacta do terreno que ocoupão; s0bre as providencias 
que existem para a conservação, e augmento dos mesmos; sobre a comp
tabilidade de Rece.ila, e Oespeza que se acha praticada; e finahnen(e 
sobre os córtes, que actualmente se fazem, e que para o futuro poderão 
estabelecer se em consequencia das viagens annuaes, que se mandarão 
fazer a hum dos Engenheiros Constructores da Minha Real Marinha, se
gundo mais abaixo irá deternúoado; E Ordeno em fim, que depois que 
a Real Junta', por meio destas informações, se ache cabalmente instrui
da, Me consulte sobre todos os melhoramentos que poderão mandar-se 
estabelecer em tal materia, huma das mais difficies de organizar debai
xo de principias sólidos, e que mais Desejo fundar em beneficio da Mi
nha Real Marinha, e da Mercante, a quem se poderá vender tudo o que 
não fôr necessario para a minha Mm·ioha Real. 

TI TU tO VI. 

Da nova creaçáo dos Engenheiros Constructores. 

1 Sendo demonslrarlo que sem os mais sólidos conhecimentos (la Ar
quitectura Naval, qne dependem da reunião das maiores lozes Theori- , 
cas, e Practicas, e da facilidade, e habilidade no Desenho, não pôde 
subsistir hurna boa construcçà de Náos de toda a qualidade, nem mes
mo aproveitarem-se, e ampliarem-se as novas Descubertas, que diaria
mente a Theorica, ajudada da Experiencia, vài fàzendo em tal materia. 
entre todas as Nàções civilizadas: Sou servida estabelecer hum Corpo de 
Engen he"iros Construc lores, que será composto de h um Engenheiro Cons
tructor em Chefe, primeiro Mestre da Escola de ConsLrncção, Desenho , 
e Traqamento das Fôrmas, corn Patente de Official do R •' al Corpo da 
Marinha; de hum Engenheiro Constructol' em segundo, que lhe se1•v irá 
de Substituto; e de ontros EngenheÍI:os Constructores, de que. não :fix~ 
o número, nem as occupações, deixando isto ao Meu Real Arbitrio, e 
ao que ior servida de terminar em consequencia do que em tal maleria. 
Me consultat· o Meu Conselho do Almirantado, que tamhem Me consul• 
tará sobre as Pa(entes que devem ter os mesmos Engenheiros Construc
tores. 

2 Para conservar o mesmo Corpo de Engenheiros Constructores, e 
educar Pessoas hahf'ís, que possão depois occupar, e exercer os mesmos 
lugares, assim corno os de Mandadores, Contra-Mestres, até Mestres da 
RibeirÇl : Sou servida crear duas classes de Alumnos: os primeiros desti
nados a Engenheiros Coostructores, e que reunirão todos os conhecim en .. 
tos Práticos ás mais profundas luzt>s Theoricas; e os segundos terão ac
cesso aos lugares de Mandadores, Contra-Mestres, alé Mest1·es rla Ri
beira, e que tet·ào todos os conhêcitnenlos Práticos, seq:~ ter d.os Theori_, 
cos senão afjuella ' parte indispensavel p.ara os lugares que hão de exer
cer, sem fixar por ora o numero dos A lumnos .que h a de haver em. cada 
Classe. Sou servida determinar que o Ministro rle· Estado da Repartição 
da Marinha Me proponha para a Minha escolha aqnelies que julgar ha-' 
beis para entrarem nas sobreditas Classes; ·e aos mesmos se fixarão, se
gundo o seu merecimento, e segundo os conhecimentos que já tiverem 7 
as Pensões de cem mil réis, e .de setenta mil réis 1 pas.sando de h umas á~ 
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o~t.ras, segen9o os progressos que forem fazendo) até entrarem no exer
ciclo dos lugal'es a que são destinados; bem entendido porém, que dei~ 
xo ao Ministro da Repartição da Marinha a faculdade de expulsar os que 
Jlào quizerem) ou ·não poderem aproveital' nos Estudos que Mando ago
ra fundar. 

3 Este Estabelecimento ficará immediatamenle debaixo da lnspecção 
do Ministro cle Estado da Repartição da Marinha; mas ao Meu Conse
lho do Almirantado encarrego o propôr-me pela Secretaria de Estado da 
Repartição da Marinha todos os me·lhoramentos que se poderão fazer, 
não só nas conslrucções das Minhas Náos, e oulras Embnrcações de Guer
ra, ruas lambem a Representação de tudo o que poder estabelecer-se 
para o melhor progresso; e adian lamento dos Estudos das Aulas que Man
do crear. 

4 No que diz respeito ás Aulas, deixo ao cuidado do· Ministro de Es
tado da Marinha o representar-Me o que julgar ·conveniente, para qué 
Eu r·esoiva; assim como o local, onde as mesmas f?e devem estabele
cer, em maneira tal, que nada falte para a Escola do Desenho relativo 
á Arquitectura Militar, ás A pplicnções dos P~1ncipios Mathematicos, ao 
Desenho, ao Traçumento na Sala, ao tirar das Forinas, e á visita dos 
Tilheiros, e Estaleiros de Construcção. 

5 Do numero dos Engenheiros Const.ructores que acabo de estabele
cer, escolherá annualmente a Minha Real Junta da Fazenda os que jul
gar necessarios, e mais babeis para a visita dos Pi·nhaes Reaes, e Par
ticulares, e escolha da madeira que fot· n1ais propria para . o serviço da. 
Marinha; e a mesma Real Junta lhes dará as convenienles Instrucções a 
este respeito . 

. 6 Ficará a cargo do Almirantado · o propôr-me os Engenheiros Cons.:. 
tructores,. que com grandes interv allos de tempo deverão sei' admi ttidos 
a embarcarem, seja nas Minhas Náos de Guerra, seja nas Curvetas de 
Ensino para os Guardas Marinhas; para adquirirem os Conhecimentos 
Jlrácticps, que podem servir á perfeição da Arte dà Coustrucção; epara 
estudar, e recon.hecer practicameo te os effeitos que resultão da mastrea
ção, e disposição do lastro nos Navios. 

TITULO VII. 

Da ArtelAeria da MariruÍw~ 

- 1 Ainda qué a Ai'tilheria da Marinha em todas as si:Jas funcções, e 
os trabalhos da mesma em Fó~jas, Fundições, e Manufacturas de Ar
mas pertei\cenies á Marinha, deverião fazer hum Corp? total111ente se
parado, debaixo da lnspecção do Meu Conselho do Aln'llrantado; é qne 
as minhas Raaes Intenções, e Vistas 9ejão de executar este luminoso 
Plano tão ·u.til, como nrcessario em tempo opportuno; por ora attend.i
das graves, e sólida!) representações, que sobre esta ma teria chegárão 
á Minha Real Presença: Sou servida não innovat cousa alg.uma a este 
respeito, e só Determino que o Conselho do Almirantado Me COJ)sul t_e 
sobre os meios que podem estabelecer-se, para que a entregá da Arthl
Jberia, que. vem para o Armame.nto- das Minhas Nios, e qutras Ernbctr
c:lções de _Guerra, seja quando das rnesm~s voltal'. á Tene~1cia, se faça 
com a ma1s severa exacção, e que se evltem os mconvernentes actual.;. 
mente existentes. 

Pelo que: Mando ao Conselho do Almirantado~ Presidente do 
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Meu Real Erario, ~feza do Oesembargô dó Paço, Conselhos da Minhà 
Real Fazenda, e do Ultranl,Pr, Junta dos Tres Estados; e a todos os 
Tribunaes, Magistrados, e mais Pessoas; a quem pertencer o conheci
mento desta Carta de Lei, que a cumprão, e guardem, e fação cum
prir, e guardar tão inteiramente comó nella se contém, não obstantes 
quaesqueL' Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em contra
rio, porque todas, e todos Hei por bem derogar, pa1·a este effeilo só
.men te, corno se delles fizesse in di vi dual, e expressa menção, ficando 
alíàs sempre em seu vjgor: E esta valerá como Carta passada p·ela Chan,. 
·cellaria, ainda q 1Je por ella não ha de passar.; e que o s'fm effeito haja. 
de durar mais de hum anno, sem embargo das Ordenações em contra'
rio: Registando-se em todos os lugares, onde se cuslumão reg1star simi• 
lhantes Cartas: E mandando-se o Original para a Torre do Tombo. Dadà 
no Pa lacio de Quéluz a®s 26 de Outnbro de 1796. = Com a Assigoatu.:. 
ra dó Principe com Guarda. 

Reqist. na Secretaria de Estado dos Ne,qocios da JJ!la 
? inha,, e Dornim'os Ultramarinos , a fol. 1 5 vers. do 
Livro 1. o das Cartas Alvarás, e Decretos que se ex 
pedem ao Conselho do Almirantado. 

Eu Á RAINHA Façosaber aosque esteAival'á deRegimento virem, 
que tendo mandado creal' pela Carta de Lei da data de hoje hu1na Jun~ 
ta da Fazenda pára a Administ.r:ação da Minha Real Fazenda na Repar
tição do Arsenal da Marinba, Fo.i servid~ dar-lhe este Regimento, peld 
qual se deve governar pela mane1ra seg·umte: · 

I. Na Junta haverá hum Presidente, que ser:i sempre o Ministro 
e Secretario de Estado do> Negocias da Marinha, e Oomitfios UILrama~ 
i·inos, com a mesma Juri 5dicção qne tinhão os Védores da Fazenda; cin
co Dep11tados; a saber: hum dos Conselheiros do Almiranta~o, olnten
clente dos Armazens, o Contador Geral dellE's, o Inspector do Arsenal, 
e o Auditor Geral dá Marinha, como Fiscal; e hnm Secr.etario. 

li. Haverá r1iais doisOfficiaes daSecrelária., hum Porteiro da Junta:.)' 
e hum Continuo, as quaes incumbencias se1·ão dadas a Officiaes dos Ar-'; 
ID<IZE'OS. 

III. A Junta se fará ria Cása immediata á Contadoria; e nella se 
ajuntarão o Presidente, Deputados, e m:ús Ofl:iciaes sobreditos todas as 
tardes dos dias que não forem de gúarda' e estarão na ditá c .asa aquel..; 
las horas que o Presidente enlender serem necessarias para o Despacho; 
e entrarão do primeiro de Outubro até fim de Março ás tres horas; e do 
primeiro de Abril até o ullimo de Setembro ás quatro horas: e não se 
achando o Preúderite ho Tt·ibunal ás ditas bQras, estando presentes tres 
Deputados, se principiará logo o Despacho orclinario; e tendo algnm De..: 
putado negocio, a que aéudir, pedirá licença ao Presidente para sahir 
da Junta; e quando á ella não · poss;:~: Ít', se. man~ .ará escusar. 

IV. Assentfl.r-se"'hão? o Presidente na cabeceH·a da fneza ení huméi 
cadeira de espaldàt de velúdo carmezim; e os Deputádos en) bancos tam~ 
bem de espaldar forrados de couro: nos primeiros Jogares da direita, e 
esquerda os dois primeiros Deputados, precedendo-se segundo a anligu i..; 

R r 
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da de das sn11s Cartas do Corise1bo; o Contador Ger.a1 da direita, seguiu..: 
.do-se ao primeiro ; o I nspec to r do A rse n ai .da esquerda, seguindo-se ao 
segundo; e o Auditor Geral dadireita, seguindo-seao Contador. Emau
sencii\ do Presidente presidirá sempre o Deputado, que tiver Carta de 
Conselho mais antiga; e jsto do seu mesmo assento, sem tomar o lugar 
do P residente. O Secretario se sentará no tôpo da meza em cadeira rasa: 
e esle será tambem o assent.0' qne se dará ás pessoas -a que se deva dar; 
e parecendo i Junta que alguma das pessoas que a ella forem, por sua . 
.au Lh oriclade deva tt-'r assento na meza, se lhe dará. 

V. Todos os negoci as se despacharão na Junta por votos, principian
-do-se pelo ultimo Deputado; e o que fizer alguma proposta na Junta, 
votará logo, ainda que seja o primeiro : os mais votarão pela maneira re
ferida, e o Presidente em ultimo lugar; e have.r.1do votos di(ferentes na~ 
que!las materias que se consultarem, se fari delles declaração nas Con
sult as ; e o Secretario tomará em lembrança o que se assentar, nas cos
tas da mesma pel.i<(ào, on papeis , que o Presidente, e Deputados ru
bricarão, e fará as Consultas, que serao assignadas pelo Presidente , e 
Dep utados todos em regra . . 

V I. As Car tas, Provi sões, e outros Despachos, que o Secretario fi
zer, e houverem de ser assignados por Mim, serão referendados pelo Pre..:. 
si dente . 

V 11. Neuhum negocio se despachar~ por Conferencia, mas sio1 por 
votos ; nem em quanto cada hum dos Depu lados estiver votando, se in
terrom perá, nem se fallará em ouLra alguma materia, sem que primeiro 
se acabe o negocio de que se tra ta. · 

·V H I. Encarrego muito aos Depu tados, e Secreta1'io o segredo que 
d evem ter em totlos os negocias que se tratare!n na di'ta Junta, de S@r

te que nunca possa vir á noticia das partes o que se votou, nem quem 
foi por ellas, ou contra ellas. Outrosim lhes encarrego muito o cuidado, 
e di ligencia contínua, com que devem proceder no Despacho dos nego
cios; para que se faç.fLo com toda a brevidade, e bom expediente; e o 
q ne devem ter em ordenar, e prover tudo o que eoovier ao bem ·da im
portante Arlmi nistraçào, que Sou servida confiar-lhes. 

1X . A'di la Junla Hei por bem que pertença toda a Jurisdicção dos 
Védores, e Conselho da Fazenda; e que pelo Decreto de vinte de Mar
ço de mil setecentos setenta e sete foi conferida ao ~ugar de Inspector 
Geral, de toda a A rreéadat(ão, e Ad1hinistracãb da Fazenda dos Anrta
zens de Guiné, India, e Arruadas; e do Ars~nal Real da Marinha; e 
a que pertencia aos Provedores dos Armazens pelo Regimento de mil 
seiscentos setenU:l e quatro! tanto pelo que respeita aos mesmos Arma
zens, e Arsenal, como pelo que toca aos ramos, que lhes devem ser ao
nexos, e de que trata o dito Regimento . . 

X. A'mesma J unta pertencerá o Despacho de todos os negocias da sua 
competencia, e dos requerimentos, em que devão ser ouvidos o Intenden
te, o hspeclor do Arsenal, o Auditor da Marinha, o Contador Geral, 
ou ou..tro qualquer Chefe das Repartições que lhe ficão sugeitas. 

XL A'dita Junta pertenc erá a decisão de tudo quanto fôr receita, 
e despeza de generos, on de dinheiro; e no principio de cada anno da
rá canta da importancia, qué será ·necessario despenden-se por hum cá!

. enio app roximado, e accommodado ás ci!'cumstancias, declarando-se as 
diffe rentes applicações, em que pod erá ser distribuida. 

"' ' f f. Pertencerá á J 11nta consultar todos os lugares, e occupações ·,' 
ou empregos, ass1m damesma Junta ( excepto os lugares de Deputados ) -
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'CO-mo âbs Ai·ma~ens; é. ÂrseriaÍ, ·e de todos os Ramos, e Repartições; 
que ficão debaixo da sua inspecçã9. , . 

XIII. Pértencerá á Janta a nomeação dos Praticantes da Contadoria, 
.Escriturarias Ao ~lmoxat'ifado, Me.iL·inho, e seú Escrivão, Fieis, e seus 
Aju'<lanles, Porte'iros, Coatínuós, e Guardás, ou sejão dos Armazens, 
ou do Arsenal. 

XIV. Pertencerá tambem i Junta a nomeação de to_dos os Mestres; 
Contra-Mestres, Gur·ditles, Escrivães, Commissarios, Des·penseit·os, Ci~ 
rurgiões, · Botiúriós , Carpin-tei>ros, Calafates; Serralheiros, e Tanoeiros 
-de todos ós Navi8s da Armáda. 
- XV . . Ha de á tí'lesma Jmota nomear os Mestres, Contra-Mestres , e 
Mahdad'ores ·Cios differeutl3s DíJic"ios do Arsenal, e das OJiicinas que lhe . 
~·ão -an<nexas. ·' ' 

XVI. · Vagando alguns Officios, que não séjão da nomeação da Junta, 
mas sim dos que Me devão ser conSllltados, ella proverá as serventias 
'delles por tempo de seis mezes; como tambem nos impedimentos, e fal-
tas do·s Officiaes; l)elo m~smó tempo. · . 

XVII. A'Jmfl.ta perterlCerá mandar fazerassentament'o dós soldos, or
deHados, tenças, ou pensões annuaes, e .diarias 1 pagas pelos Armazens, 
os quaes assentamentos lhe serão requeridos com os titulas das mercês; 
e serão feitos naContadoria, evitàndo-se que nas fériàs sécàmprehendão 
outras algumas pessoas que não sejão Oonstruclot·es, Mesll·es, Contra..: 
lVIestres, Mandadore'S, Officiaes, Aprendizes, e homens de trâbalho. 

XVIII. A Jànta mandará examinar nas torna-viagens se os Officiaes 
de Mar e Guerra guardarão o Regimento dos A nnazens, fazendo logo 
suspender o pagamento dos soldos aos que achar faltárão á st.la e:&:ecu:.. 

' Ção' dando-l~e conta' para eu dar a Jfrovir~h~ncia que julgàr nécessaria~ 
XIX~ Qualqúer dos Deputados Lerá lib·erdade de pro pôr na Junta as 

providencias que lhe .lembrarem, ou para mais util administração, e ar..: 
recadação da Real Fazenda, ou para Itlelhor arranjamento, e .economia 
tio Arsenal. As tlecisões de similhant.es propostas serão escriptas por Ter
h1os feitos pelo Secretario em tlum Ii.vro para issQ destinado, e assignado 
pelo Presidente, e Deputados. Por este mesmo modo constarão todas as 
deeisões da Junta, que n.lo forem em requerimentos de partes; e só nas 
Relações, e folhas dos Pagamentos, edos Generós queeiltrega, ou des
])et1de 'o Alm'éxarif'e, c.uja mult.iplicidadé não perrnitte lavrarem-se Ter.:. 
mos de cada humà, se porá pot Despacho: Vúta e appróváda, e rubri-
carão este Despacho dois Deputados. · 

XX. Os Depu ta dos fóra da Junta terão as los pecções cotresponden..:; 
tes aos seus Emp.reges. O Intenàent~ à ,autlioridade, e iocumbencias 
PI'Bscriptas neste Reginierlto; o Contador Geral á fiscalização' e incum.:. 
benéias determinadas no Alvará de tres de Junho de mil setecentos no
venta e tres ;, e o InspectOI' do Arsenal a Ibspecção dos tt·abalhos, e Of
ficinas; de modo, que diríg·indo-se todàs as Ordens á Junta, depQis dei 
conferirelll sobre o melhor modo dá sua execuÇão, cad~ hum dos bepu
htlos passe à. fazellas executar pela parte que lhe tocar' ficando todos 
unidos , e cada hum ha sua Inspecção , responsaveis pela boa, ou má. 
-execução. 

XXI. Todas as Ordyns que foreni á,Jun ta, e a~ qrle està expedir; 
ser-ão registadas na Secretaria, ou na Contadoria, segundo a sua natu; 
~eza; evitando-se, quanto .. fôi· possível, a duplicação de Registos. Os Al
"arás, Patentes, e mais Papeis; que até a:gora erão registados na Inten
dencia, e na Contadoria, só o serão na Contàdoria; porque, ficando es~· 
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ta immediatamente sujei la á Junta, qualquer dos Deputados poderá ha,;. 
ver as noticias, ou cópias que precisar. 

XXII. Todos os Livros da Arrecadação da Fazenda desta Repartição 
serão rubricados por hum d0s Deputados da Junta. 

XXIII. Em hum dos primeiros dias de cada mez dará conta por es
cripto cada hum dos Deputados do estado, em que se achão os Nego
cios da sua incumbencia. A veriguar-se-ha a Receita, e Despeza do mez 
antecedente; ta'1to de I)inheiro, como de Generos; serão presentes as 
R elações do Almoxarife para se examinat\ que Generos devem comprar
se para provimento rlo Arsenal; e finalmente nesta Conferencia se conhe
cerá de tudo quanto se fez no mP.z antecedente; e se darão as providen
cias para o fnt~ro; fazendo-se huma conta exacta -do estado das causas 
para Me ser presente, e remetiendo-se huma Cópia authentica ao Con
~elho do Almirantado. 

Do Intendente. 

XXiV. O intendente será obrigado a ir ao~ Armazens todos os dias 
que não forem de guarda, e assistirá na sua Meza de manhã tres horas, 
entrando ás oito, do primeiro de Abril até o fim de Setembro·; e ás no
ve; do primeiro de Outubro até o ultimo de Março: e logo que entr~r a 
Despacho, tratará de o dar em primPiro lugar ás lnformaçõ~s que a Jun
ta lhe pedir; e depois ás Peti~ões das Partes, e ao mais expediente de todas 
as causas necessarias aosArmazens, eque forem approvadas ))~!aJunta. 

XXV. O Intendente fará dar prompta execução a todas as OrdE>ds 
da Junta, passando para esse fim os Despachos necessarios aos Officiaes 
que lhe são sujeitos. 

XXVI. O Intendente proporá na Junta as Relações do Alinoxarife 
para reconhecimento dos Generos que são necessarios; é depois de se 
decidir em Junta as compras que se devem fazer á vista das amostras 
que forem apresentadas, ou das averiguações que se fizerem, o mesmo 
Jntendente passará as Ordens neccssarias ao Almoxarife, e assistirá á 
entrada dos Genews, para vêr se elles cornbinão com as amostras; ou se 
diversificão na qualidade, dando de tudo conta na Junta. 

XXVII. O Inte.ndente será obrigado a ir todos os dia~ aos Armazens, 
onde se arrecadão os Generos, principalmente ao dos Mantimentos, e 
examinará se todos se acbão na precisa arrecadação; e se o Almoxarife, 
Escri vãe~, e Fieis cumprem com as suas obrigações. 

XXVIII. O Intendente distribuirá o~ Escrivães pela fórma que fôr 
mais u.til ao serviço dos Arrnazens, escolhendo entre elles dois, que as
sistào fixamente aos pagamentos, tendo cada Pagador hum Escrivão; 
que responda pela sua conta; fazendo pôr em cada Cofre duas Chaves; 
buma para o Escrivão, e outra para o Pagador, e ordenará que os Es
cri vaes remettão á Contadosia, no primeiro dia de cada m~z, Relações 
breves, e exactas, das quantias recebidas, e pagas pelos Pagadores no 
n1ez arilecedente, como já se praticouõ, . 

XXIX. O Intendente assistirá ás Mostras que se passarem ao Corpo 
da Marinha, e aos pagamen(_os das Férias, não _consentindo que estes 
se fação sem assistencia dos Mestres, ou Mandadores, e dos Apontado
res nPrn nas horas de trabalho. 

XXX. O Intendente passará as ordens par·à s.e aptmt~r toda a gente 
de trabalho, na fórma que ordenar a Junta; e terá grande ouidado em 
que o Ponto se_ faça com a maior execção, dando a este respeito as pro

-videncias que ;uJgar uecessarias. 
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X,:XXI:• O l'n'tendel!te mandárá fazer o .àssé.nto _de t~d3t a gent~ .. ~e 
'mar, ·e guerra, 'que em~arc~r nas ~áos, .e mais Em~a_rca~~es ,_ nomç_él;n
do os Escrivães a que tocar; de sorte que ·o mesmo Escrivão que assis
'tiL· ~o pagamento, seja .o q~e. fa.ç~ ~ Assent~t e pàsse a Moslra, divi-· 
diodo-se igualn)enle ·o trabalho pelos dois Pagadores~ na f@rma que se 
tem praticadq, • , / •' . \ f • • ,. <, [ \ , 1, ' N _, , • ': ' • ' 

XXXII. O Intendente mandara passar às CertJdoes que se lhe pedl-
~em ~ e que ho'úverern de ser feitas pélôs Officiaes qtÍe lhe ficãÓ stibordi-

~a~o~XIII. p In~eridéntê ter~ t'Óda 'a lnspecçto na Enf~rmárià .; e itos.~ 
pital' aonde irá as mais vezes q~e pp.der; e fará executar com exactidà!) 
Jl-S ordens que _re~eber para . o~ no vós Estaoelecimen tôs que Tenho deter
mjt:~ado faz.er I)01 d.ito H;ospitàl. , , 

1 
, ·' , . , , , •• , _, .. ,._. . . , . , .• . .. 

XXXIV. O Intendente propora na Junta:, no caso 'de vacatura ~as 
pessoas que ihe pàrecér.en1 rria\s pr<?prias dé occ.up~lr Ós ..l~gares de Àlín<?
~arife; E.scrivães da.Int~nqen.cia, ~ d.o Almoxa_nfado, Pàgadores, Com.: 
J:>rador _, Apontjldores, Porteiro; é Contínuo da ~nteridenciá ' · ~arteiros, , 
e Guardas da Rib~ira, tendo sén1pJ:..e érli vista; que .to~os d.evêm, se·r j':iro
.vídos por accésso em Officiaes dll Co'ntadoria, e Armazeris, pelo modo 
qu~ Te~ho qr4enaâo depois do AI vará de tres de Junho de mil seteeeri~ 
tos noventa e tres. 

f~ ' I f ' I ' }f ' •1 f ' ( J,,. f 

!Jo Auditor dá Marinha ; e Fiscal. 

.xx.:xv. .ó . Fi se~!, . que ,será serbpre c; ,Áu~itor da Minb~ R.eai .ihmà-: 
o a,, terá a seu . ~argo_ ~ vigiar , s_obre . ~ ~e f., e . I~ teir~ e~eC~Ç~O, que se 
tlara , a este R~g~t;nento, ' que , m~ndo, ht~r~lrpt;nte ?hs,ervar .. (I).·. . . 

1 XXXVI: Sera serilpre ,ouvidn pela Junta eni todas às resoluÇões qu~ 
.ke tórnanún pertencentes á n'Íinha , Reai , Fásend~, e r~sp<:>ód.erá a todos 
os requerünentos, e Propostas que lhe forem dirigidàs pela Juntá. 

, ' 'J J ; • I ; I '• . 

· Do Conlador Geral. 

xxxvd. b Contadór Gerai eXecutará' e fará executar nà Contado~ 
Tia to.dos os. De~pachos d_a J!)nta com ~ m~i9r ,e~a~ção.~ . . . . .. . 

XXXVIII. O Contador Geral, que tambem he Ftscal da Faze,ndéi 
$es~a _ R~ partição; _rÍão, s6 ~espdndthá ~ todos ·à~ Requerimentos ., e Pro~ 

..pos_tas q~e Jbe f~ferri . p~ri.g_i,das .. da Jun_t~ 1 mas t~rá ,o _ ma_Í~r C';Iida~o. em 
que se execute este Regtmentd; participando na Junta qualquer altera
~ão, q.ue . na sua. obsefvancia se per~e~('~ · fa,zer.. , , , : . . , ... 

XXXIX. O thesrrlo Contador Geral terá todas as mais mcumbenciag. 
respeclivas á. Contadófiá, deténÍ1inádàs rio Ai vará de ires de junho déi 
mil setecentos .r.Íoventa e ires. . 
_XI:·. Se!á obrigad.o ã, apr~s-~nt~r ~a ~d~tá ~o p~in~ir,io , ~~ .cad~ . ~ez 

os L1 vros da. Receita' e Oespeza do Almoxanffido, , e .as Contas da Rej 
Ct'Üa,' e Q,e~pe~a ~OS dois pagadores do. mez .~n_t~Ce~ente,. . : . I. 

" XLI. Nos impedimentos do Intendente ass1gnará o Contador Ger~l 
todos os Papeis do seu expediente;, e o primeiro Escrituraria da Coilta..:. 
doria l;'Ssign!ld os do Expediente destá. , . . 
, XLI r. b C~:mt_~do~ Ger~! proP,orá l'_la .J ut~t,á . a~ p~ssoá~ ~u~ 4ever~<J 
occupat· os lugares de ~scrlturarws; e Praticantes da Contadona, Es..; 

----~~~~--------~~--------~----~ 
, ~1) Alterado este §: peio Decreto de ô cl~ ~eiembro_ ele lBOO~ 



,. 

'·ais 
·criturarios do A4m~xar"tfad'O, -Esc-ri~ães, Comm1ssarios, ou Despenséíros 
fias Náos, Pot~f:eiro, ·e Contínuo 'da Ooniaéloria. 

,Do lnspeçtor do Arsenal. 
J 

XLIII. O lnspect.or do Arsenal executará, e fará executar todas as 
ordens da Junta; e não d'ar;i cumprimento a outras ' algumas sem que 

-pri-meiro o participP n·a' Jot:lta. 
XLIV. Terá toda a Inspe.cção, e ordenará os trabalh_os do Arsenal, 

e de todas as Officinas; e para es.te 'fi•m lhe serão subordwados os Cons
tnwtores, Mestres, Contra~esttes', e Officiaes. 

XLV. · Terá •.igual Irispecção robre o apparelho, e preparo das Náos, 
sua co~servação, e sf!gura'nça 1 estapdo ~nc~Ta•t<las; ·para o que lhe ·s~rão 
snbord1nados o Patrão Mór •, : Sot.a-·Pat'rão , lVlestres , Contra-Mestres, 
~u ardiiles, Ca'bos 'da Ponte , 'Patrpes, e A rraes. . ~ 

XLVI. · D mesmo lmpecto'r do Arsenal não consentirá que Mestre 
algum torne emprei tad~, du que o's Officiaes se empreguem em trabalhos, 
que não pel'tençflo a Meu serviçn. 

XLVII. ~AssistÍré.Í., ou mandará assistir ao Ponto, fazendo distribuir 
a g·ente, segundo os trabalhos que forem necessarios, tant~ em terra, 
como no mar. . . 

XLVI H. Fat·á que se execute o Dec1·eto de tres_ de Junho de mil se
tecentos noventa e tres a respeito da1> Querenas dos Navios Mercantes; 
e lerá toda a vigilancia na rosega das Ancoras. 

XLIX. Ted. g·rande cuidado em evitar os extràvios dos generos do 
Arsenal, e de bordo das Náos ancoradas, ou em Armamento, antes de 
se entreg·arem aos seus Comrnandantes; e a maior vigil'aociâ para evitar 
o f<Jgo, fazendo que haja Rondas de noite, tanto na Arsenal , como no 
mar; propondo na Junta todas as providencias quejulgar necessariaspa-
ra estes importantíssimos objeétos. ' 

L. 'feri dois Officiàes de Marinha de menor gradl1ação pata o aju
darem, sendo elle sempre o responsavel; e 'mais hum Secretario. Os Of.:. 
ficiaes de Marinha serão propostos pelo mesmo lnspector do Arsenal , e 
approvados pela Junta. 

L f. Será o sobredito Inspcctor do Arsenal obrigado a residir de dia, 
e de noite no Arsenal; pâra o que lhe serão dadas Casas para sua habi
tação, edesua Família; e nãopoderá pernoitai' fóra sem licença da Jun
ta a qual, sendo por J:nais de oi to dias, lha não concederá sem Me con-
su !ta r-. · 1 

LII. Proporá na Junta o numero de Mandadores, e Officiáes neces
sarios em qualquer das Officinas, ou trabalhos do Arsenal; e, depois 
dedecidido na Junta, manda,.;i fazer Relação dosseus nomes, e dosjor
naes que merecerem, ouvindo por escripto os Constructores, ou Mestres, 
e dando conta na Junta, para que, sendo approvada, o Intendente pas• 
se as ordens ne-cessarias para s~rem apontados. 

LIII. Nos mezes de Junho, e Dezembro de cada anno passará Revis'
tas geraes a todos os Mand'adores, Oiliciaes, e Aprendizes, examinan.:. 
do os jornaes que vencem e ou·vindo tambem por Escripto os Construc-

. iores, e Mestres, dará co~ ta na Junta pa1:a se augllientarem os salariós 
aos que o merecerem, e se!'em despedidos os que não cumprirem coln 
a·s sl!las obrigações; e só nestas occasiões poderá haver acctesc'entamen·
i~ de Jorna-es , nâ~ excedendo de qrra trocen to~ e_ cincoen ta réi~ aos Offi
ciaes; e quando haJa algam•, qu-e mere-~ã.o ma10qomal ~ M-e·sera presente~ 
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LIV. Poderá mandar pr€m<Úr todas ~·s pesso'as que lhe ficão sujei.tas ' 
e que desobe~ecerem ás suas ordens, ou que lhe constar desencaminhão; 
c?nsentem, ou não evitão. ~ extravio. de Generos pertencentes ao Arse· 
na!, ou ás Embarcações da Minha A:rm-a.da, dando p,ar.te na Junta, o.u 
pàra se decidir a fórma do castigo, ou para as mandar remetter ao Au.:. 
dilor da Marinha , ·e s"erem processadas na c"onformidade das Minhas 
Leis. 
· LV. Proporá na Jonl a os Mestres, Contra-Mestres, e ],Vfandadores 
do Arsenal, que sehouverem deprover; eigualmente todos osMestres; 
Con tra-Mestres, Guardifi·es, CabosdaPonte, Patrões, Carpinteiros, Ca-:
la f L s, Serra! heiros; e Tanoeiros que se houverem de prov·er; ou no·. 
mear para embarcar. 

Do Secretario~ 

· LVI. O Secretario . da J~nta im>porá os Negoci~s, e. Requérímentos 
~que o Presidente ordeuar, e terá o maior eúidado nos Requerímentos ~ 
e Despachos qu~ estiverem a seu cargo, lendo os Papeis, fazendo aRe
lação ·delles na J"unt<l' ~ e lembl"àn.do hella .as Reso.luçôes, bu Ordens qu~ 
enconlrarem, ou fizerem a bem dos Negocios que propuzer. 

LVII. Ao tempo em .que se hou.verem rle .assign.ar Cartas, Alvads, 
Provisões, ou Ordens, metterá dentro o le.mbrete por bnde as expedia., 
e as Consultas por onde as passou, para que o Presidente, e Deputados 
vejão sA estilo confot·mes áo _que votárào, e ao que Fui servida resolver. 

LVIII. Fari registar todas as Ordens, 'e Despachos que se expedi
rem da J ún ta: lavrará os Termos das Decisões, que não forem dadas 
em Requerimentos, remettendo Côpias por elle assignadas aos Deputa...: 
(los , a quem pertencer â execuf~<l:o. .. . , 1 • 

LIX. Os Officíaes da Secretaria cumprirão as ordens do Secretarid 
em tudo quanto for perlencente a seus officios. 

Do Portei}·o . da Junta. 
' ., 

LX. O Porteiro da junta assistirá a fazer as ~ua~ obrig·ações do ~es..;· 
ino modo que as fázeiu os inaís IJorteíros dós Meus . T.ribunaes; e tanto 
que se principiar o Despacho, não entrará para dentro da Junta, nem 
levará recado, salvo se for tl.e ,éilg"Luna ç.las ~inha~ . Secretarias, Tribu..; 
na es, ou Officiaes subordinados á Junta, ou de oulra qualquer pessoa. 
que f0r éhamada a ella; para o que báterá primeirÇ> na port~ (a qual 
terá fechada sempre) e esperará para entrar qué se to.que a campai-: 
nha. 

Do Contínuo. 

LXI~ O Contínuo da Junta servirá para os Avisos, ediligencias qué 
forem oece&sarias , assistindo infalliveJmente toqos os dias . que forem 
de Tribunal; como tambem ao Presidente pará as que forem precisas i 
e do Meu Real Servirto: I 

Do Me·irinho , e seu Escrivão. 

LXIi. O 1V1 eirinl1o~ e seu Escrivão; :ficçmdo, assim como todos os 
:tnais Officiaes dos Armazens; sujeitos á Júnta, não só cumprirão os seus 
~espachos, mas terão todas as mais "obrigações inherentes a seus Offi.; 
Cles, segundo a pratica dos outros T~ibunae~; fican,do do mesmo modd 
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o~Jrigados a fazerem• as diligencias que lhes determinar o Auditor tla Ma~ 
.rmba, n·a fórma que Tenho ordenado. 

Pelo que: Mán'do ao Conselho do Almirantado, á. Junta da Fa4 

zenda da Marinha, e· a todas as' Pessoas, a quem pertencer o conheci~ 
mento deste Alva~:á de Regimento , o curnrrão, e guardem , e fação 
cumprir, e guardat· tão inteit·amente, como nelle se contém, não obs
tantes ~uaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, oo Ordens ~m 
contuano, porq,ue todas, e todos Hei por bem derogar para este effesto 
sómente, como se deHes fizesse individual, e expressa m•enção; ficando 
aliás sempre em seo vigor. E este valerá como Cartw passada pela Chan• 
cellaria, ainda que por ella· não ha cle passar, e que o seu effeito haja 
d.e dura~ mais de hum anno, sem embargo das Ordenações e.m con. tr~
no; regtstando-se em todos -os JlÍl.gate·s ;. onde se, costumão reg1star s11m
Jhaotes Alvarás : E mandando-se o Original para a Torre do Tombo. Da· 
do no Palacio de Quéluz aos 26 de 01'ltubra de 1796. =Com a Assi
gnatura do Príncipe com Guard·a. 

Re_q'Íst. na. Secre'taria de Estado dos Negocias da Mari
nha, e Dom1'rtios Ultramarúws afol. 32 no Liv. 1.0 

das Ca,rtas ·, Alvarás, e Decretos, que se expedem ao 
Conselho do Almira1itado. 

,. 
*--·«:>"> ·--* 

Eu A RAINHA. Faço saber aos que este Alvará de Regimento vi
rem, que tendo consideração a que o Meu Conselho do Almirantado se 
serve de hon1 Regimento Provisional, no qual lambem se tem feito ai~ 
gumas allerações: Fui servida mandar fazer este Regimento para o dito 
Conselho, que Hei por bem, e mando que daqui em diante se cumpra, 
e guarde .pela maneira seguinte 

T I T U L O P R I M :E I R O. 

Da Organização do Conselho do Almirantado. 

I. O Conselho do Almirantado seri composto de hum Presidente , e 
quatro Cdnselheiros, hum Secretario, tres Officiaes da ~ecretaria ·, (dos 
quaes hum será denominado Oficial Maior ) tres Ajudantes da mesma, 
hum Traducior de Línguas, .hum Porteiro, dois Guardas, e tres Cor
retos. 

li. O Presidente será sempre o Ministro, e Secretario de Estado dos 
Negocias da Marinha, e Domínios Ultramarinos; e os Conselheiros se
rão sempre Officiaes do Corpo da Mar.inh:a, e ordinariamente Ge.neraes 
delle, ficando a Meu arbítrio a sua nomeação, sem que a antiguidade~ 
ou superioridade de Patente lhes d~ mais algum direito. 

III. O Secretario, poclenclo ser, será Official graduado no Corpo da. 
Marinha, ou no do Exercito. Os Officiaes da Secretat·ia, ajudantes, Tra
dt:Jctor de Linguás, Porteiro, Guardas, e Correios setét0 todos Paizanos: \, 

IV. Re'cebérão todos os soldos que em razão dos diLos Empregos Fu·1 
servida l·egular pel'o Meu Decreto de tri.n ta e hum de .Maio de mil sete
centos noventa e cinco, á excepção do Presidente, que servid sem o~::: 
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'denado, tendo o de Meu Ministro, e Secreta1·io. de Estado dos Negocies 
da Marinha, e Odminios. Ultra'maiiriol~. _ ... . . , . . .. 
· V. O' Conselho do Almirantado fará. as suas Juntas na mesma Casa, 
em que até agora as tem feito, oJ:?.de. $e ,·l!.ju(ltarão o 'Pres)dente, Conse
lheiros, e rrrais Pessoas sobreditas , quatro . vezes na semana, Terç~s, 
Quartas, Sexlas, e Sabbados ·, sem·pr:e de manhã , não havendo causa 
extraordinaria do Meu Real seTviço, pórq.ue neste caso não só se ajun• 
tará todos os dias, nús ·mesrno duas vez.es, se a qrgeúcia dos Negocias 
o pedir ; e não haverá mais fl;!riados do <q ue os que constão da Pau ta, que 
já se acha no Conselho. . . . . .. , . . . 

VI. Do primeiro de Maió até trinta de Setembro principiarão as Ses
sões pelas nove horas, e acabarão ao ~neio dia; e do primeiro de Outu
bro até trinta de Abril ás nov.e horas .e mei.a, terminando meia hora de
pois do meio dia; de sorte qu'e em todo o tempo 'não haja menos de tres 
horas. de Despàc·ho. . .. • . , 

VII. Assentar-se-hão '@ Pr~sident~ na cabeceira da Meza, em huma 
cadeira com espaldar; e .os Conselheiros aos lados della em ba.ncos esto
fados, tambem com ,espaldar. O Secretal'io no topo da Meza em cadeir~ 
raza. Os Conselheiros se precederão pefa sua Patente, e sendo igual, pe-
là antiguid.ade que nella tiverem. · , · 

VIII. O primeiro Conselheiro será VicEl-Presidente, e a elle serão di
rigidas, na falta do l?rêsi.dentE;J, todas as. Ordens, Cartas, e mais papeis, 
ou noticias que se deverem. di.rigir .ao Conselho. . , 

IX. Hum qua'rto dê hóra antes de principiarem .às Sessões, se porão 
duas senti o e !las á perta da primeira Sala, da parte de fóra ~de !la, , com 
ordem de e~baraçar todo, ~ qualquer motim naqnelle lugar, e seu al
cance; e depois de finda a Sessão, e. fechada a porta, se 1·etirarão. Es-: 
tas sentinellas serão fornecidas po.r huma das Guardas do Meu Arsenal 
Real da Marinha; e para que o Offi.cial da Guarda saiba a hora em que 
?S ha de mandat• pôr, . e retirar' terá o Porteiro cuidado de o mandar 
'avisar por hum Guarda; ou Correio: 

T i· T u L o s E G u N D ô. 
• I t ~ 

Da fórma do Despacho do Conselho dÓ Almirantado. 

·,· I. Em prim~iro iúgar se lerâ:o ~s. Resolt.içcJes das Consultas que bai~ 
:xarem, e as que houverem de .subir: em segundo, se. lerão as Carta::; 
c;los . der.enderite~ do Çonselho, e se minutarão as respostas: e em tercei< 
ro Jugar, se procede1·á aó Pespacbo das P~tições das partes. · . 
, 11. Para o Despacho dq Exp~dierite , bastará que se junte ó Pr!'}siden
te, e hum Conselheiro; · 011 simplesmente dois Conselheiros; e sem em
bargo do que prescreveo no Titu,lo Primeiro, A.rtigo Sexto sobre o tem
po das Sessões, sempré será elo Meq. Real ag-rado, que não fique por des
pachar Requerimento é\lgum de huma para outra Sessão. · . 

UI. Além do P.residente; Cqnselbeims, e Secreta~io, .pessoa algunici 
assistirá ao Despacho, nen:i ainda mesmo o primeiro Official da Seêreta
J:ia, a titulo de melhoq e mais prompto expediente. 

Ss 
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T I T U L O .T E R C E I R O. 

Da Jurisdicçáo do Cons,elho do Almirantado. 

I. ü Conselho do Almirantado terá toda a jurisdicç·ão ·que competia. 
ao Capilão General da Armada Real, e parte da que tocava ao Inspec
tor Geral da Marinha, na fórma ·declarada na Minha Carta de Lei de 
vinte e seis do presente mez de Outubro. 

I I. Será o primeiro objecto, e cuidado do Conselho do Almirantado, 
eompôr hum Corpo de Ordenanças para o Governo, e Regimen da Mi
n~~ M~nnba Real, para o que formará primeiro hum Plano, que. subi.:. 
r~ a .Mmha Real Presença; e sendo Eu servida aprovallo; o Presidente 
distribuirá pe'los Conselheit-os as rnaterias que forem mais analogas aos 
conhecimentos, e prática de cada l;ti.tm delles; e conferindo-se depois no 
Conselho o trabalho que tiverem feito, e sendo nelle approvado, subirá 
á Minha Real Presença, para que sendo do Meu Real ag·rado, passe lo· 
go a imprimir-se, e observar-se. 

HI. Recebendo o Conselho ·ot·dem Minha para a expedição de algu
ma e(nbarcação, Me consultará a que julgat· mais proprià para o desti
J.Io a que se dirigir; e igualmente Me consultará o Official que a deve;. 
n1 cornmandar , e nomeará os mais Oíliciaes de Marinha, e de Pilota
gem que forem necessarios para a sua guarnição. 

I V. Quando Eu fôr set·vida declarar ao Conselho o d·estino das Expe
dições, o mesmo Conselho formará as Instrucções, para os Commaridan
tes, l,ls quaes subindo á Minha Reat Presença, e baixando por Mim ap
provadas 1 o Cons-elho mandará aús Oommandantes, ·-que as observem. 

V. Sed mais da sua J urisdicção consultar-Me os Officiaes de .Mari;. 
nha, que devem ser promovidos: O numero certo de Pilotos, que o mes
mo Conselho deverá nomear, proporcionando ás embarcações de Guerra, 
e de Tt·ansporte: Quando s-e devem faze ·r novas Construcções, e de que 
classe; e refundir outras: Em que Portos do Reino, é Conquistas se po.:. 
dem fazer Construcções, e de ·que class·e, de sorte qúe humas, é outras 
convenhão á Minh~ Real Fazenda: Aor1de se devem crear novos Depar
tamentos, fazer Diques, MoJh·es , e em fim consultar-Me tudo quanto 
convier ao augmento das Minhas Forças N avaes, á segúrança de Meus 
Estados, e á extençãn da Marinha Mercante dos Meus Reinos, e Esta"' 
dos, seja de Mar ~!to, de Costa:, ou, çle Rio. 

VI. Mandará tuar as Cartas das Costas do Rei .oo; e princípiando da 
Barra de Lisboa, se ex tenderá pela parte do Norte até Caminha, e p·ela 
-dto Sul. até ·Cabo de Santa Maria, tirando ao tnesmo tempo os Planos das 
Barras, Bahias, e Enseadas nas mesmas Costas, notando nellas os An
coradouros, Fundos, .Bancos, Escolhos, Con·entes, sua direcção, e for
ça, Travessias, Estabelecimentos dos Portos; de sorte , que pela sua 
exacção se pratique huma segura Navegação. Para o rilethodo se segui- . 
tá o do Alias Maritimo de I-:lespanha, feito pe'lo Brigadeiro D. Vicente. 
Tofi.no, com o seu respectivo Roteiro. . 

VIL Como pelo Dect·eto de quinze de Novembi'0 de mil te-ce-cen(6s 
oitenta e trPs EstabelBci no Real Corpo da Marinha Conselbos de Guer
ra, para os que nelle delinquissem, serão estes forn'lados pelos Officiaes · 
do mesmo Corpo da Marinha, que o Conselho do Almirantado Me con
sultará: regulando-se sempre o . .numero dos Officiaes, e qualidade do Pre
siuente, e Vogaes, pelo crime que se houver de seateocear. Neste Can-
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~elho será dada a Senten~a ,' a qual sübitá a superior Instancia, aond~ 
. se confirmará, ou abolirá. . n 

VIII. Para este fim haverá hum Juiz ,Relàtoi·; .e dciispara Adjuntos~ 
os quaes serão todos Ministros Togados da Casá. da Supplicação , e por 
Mim nomeados, e se farão as Juntas na mesma Sala do Conselho do Al
tnirantado, e n·o dia; e hora que este determinar ; assistindo 'sempre o 
Vice-Presidente, e hum Conselheiro? 'ou simplesmente dois Co.nselheil'os; 
e neste caso o mais antigo será o que presida. Porém se o crime fôr ele 
muita gravidade; se j urHat'á t'od'ó o Conselho com ·o$ tres Ministros; e de .. 
pois do Juiz Relator relatar os A't.itos, se procederá a Sentencà, a qual 
sendo de morté, se não executará, sein que prímeiro suba á lVlinha Real 
Presençá, e Eu decida o ·que fôr servida. 

. . 
QUARTO: 

Do Presidente. 

I. O Presid.ente' ter~ voto ., assim como os Conselhejros, e poderá con.:: 
vocar extraórdinariaii1ente o Conselho do Almirantado em todas as occa
·siões que o jnlgar necessario, e .util ao Men serviço, e fari que se Me 
consultem todos aquelles .Negocias que forem dignos disso. . 

II. Terá hum particular cuidado e in que tis Cons~lbeiros, ~ecretario ;,' 
e todas as mais pessoas sujeitas ao Conselho ''do Almirantado cumprão 
com as suas obrigaÇões. . , 
. IH. Será quem ponhá o Cumprà-se nas Patentes, Decretos, e mais . 
Papeis, em que o costumào pôr os mais Presidentes. . . . 

IV. Quando vàgar Secretario, Me consultará o Cbnselho a pessoa;' 
que achar mais propria para este Emprego; e delle para baixo seré). o Pre
sidente quem nomee as pessoas que os ·deverão occupar; e poderá de 
acôrdo com qs Conselheiros reiJ)over o Porteiro? Guardas, e Correios. 

V. Distribuirá pelos Conselheiros os Li~1·os para o serviço do Conse
lho, e sua Secretaria; para que os rubriqueni, e referendern. 

VI. O Pre-sidente deacôrdo com osConselheiros, eSec.retario nomea
rá dos tres Oiliciaes da Secretaria o que fàr mais habil pára Official Maior~ 
e este será qu~rr1 nos impedimentos. do Secretarío o sub,stitua. 

VII. Quando se llcharem do P01·to armado~ Navios, Fragatà.s, ou 
outras quaesguer Emliárcações da Minila Real Armadá, será quem para 
ellas dê ordem., e Santo, recebendo-=--o immediatamente de Mim. 

•VII. Na faltá dô Presidente presidirá seibpre d Vice:-Presidente, ná 
fórma ordenada na Minha Carta de Lei de vinte e seis do presente mez 
ile Outubro; 

T t 'f u L o Q u i N T o. 
. ... . . 

Dos Conselheiros do Almiràntado. 
I 11 ' 

I. Todos sertio por Miih nonieados, servindo-~hes de '~jtulo os Decre~· 
tos das suas Nomeações, e na presença do Pres1dente prometterão de~ 
baíxo de sua honra o seguinte: Primeiro, cumprir em geral com á sna 
obrigação: Sewundo., guardé:Ü' inviolavelmente segredo lilO que se tratar 
no.Conselho, ~uj à t•·ansgressão será con~iderada como delicto grave: Ter.:. 
CeH·o, a exaéta o.bsétvàncià deste Reg1ínento . 
. li. Nos yotos evitarão tudo quanto parecer alteréàçào, e controvef~ 

Sla 7 e SÓ cada hum no SeU exprimirá O funQaniento delle concisa, e enet.:t 
· Ss 2 
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gicamente, sem que nenhum ·dos Conselheiros interrompa aquelle que es~ 
'tiver votando. -

III. O Conselho firmará o que s·e vencer por mais votos , assignando 
todos, ainda os que forem de voto contrario; ficando só na liberdade de 
cada hum declarar nas Consultas o seu parecer. 

IV. Rubricarão, e referendarão os Livros que o Presidente lhes dis
tribuir, na fónna determinada no Titulo antecedente. 

'l' I T U L O S E X T O. 
1 1Jo Secretarío do Conselho do Almirantado. 

I. O Secretario será Official graduado da Minha Armada Reai , oU 
ExPrcito; e na falta destes, será sempre pessoa, em quem concorrão as 
qualidades de intelligente nas ma terias que fazem o objecto do Conselho) 
morigerado, de segredo, zeloso, que acolha bem as Partes, e capaz de 
fazPr o seu Expediente com rnethodo, ·e promptidão 

II. Na presenç;a do Presidente fará o mesmo jurame.nt.o, .que no Titu
lo antecedente se prescreve para os Conselheiros do Almirantado. 

III. Receberá todos os Requerimentos na Secretal·ia, onde os separa· 
rá por suà ordem; de tal sorte, que os analegos fiquem juntos, e no fim 
aguelles (]Ue forem dé ma terias de different~ natureza; e para poder fa~ 
zer esta separação, se achará na Secretaria hum a hora .antes de se Jl.rin
cipiar a Sessão. 

IV. Será quem leia, e proponha no Conselho todos os Requerimen
tos, e mais Papeis, e quem nelles lance os Despachos, observando-se a 
ordem determinada. 

V. Passará toda'S as Ordens, e Avisos que o Conselho 01·denar: lavra.;. 
rá Patente!> , e Provisões , subscrevendo-as·, e as si g·nando-as no seu com
petente lugar: passará todas as Certidões, que por Despacho clo mesmo 
Conselho se lhe mandarem passar; e todos os Papeis, que forem por elle 
assignados, terão Fé pública. 

VI. Minutará as Consultas qúe subirem á Minha Real Presença, (to
mando na mesma Sessão a sybstancia dellas) as quaes na seguinte apre
sentará no Conselho para se assignarem. 

VI J. Não poderá abrir Papel alg~un , que vá fechado, e dirigido ao 
C0nselho, senão na presença do mesmo Conselh-o. . 

VIII. Estará inteiramente a seu cargo o Cartorio do Conselho; fazen
do que nelle se guardem Livros, Cartas , Dia dos N autícos, Projectos, 
Leis, Decretos; Avisos, eResoluções; como tambem Processos, Devas
sas, Conselh.os de Guerra; SenteiH~as, &c. tudo dentro das suas respec
tivas caixas; e para desde logo acaut~lar toda a confusão, pri.ncipi ará á 
pôr por sua ordem tudo (]Uéi.nto neste Artigo se ~omprehende. 

IX: Oístribuirá pelos Oliiciaes, e Ajt1dante-s da Secretaria os Livros 
de Registo de Paten~es;, Consultas, Resoluções, A vitsbs, Pt·ovisões, Dia
rios das Se>ssões, Ordens do Conselho, e Respostas, e assim támbem to
da a mais escripta do Expediente da Secretaria, recommendàlildo aoOf
ficíal Maior, que tanto elle, como os mais, a fação com ].impeza·, e boa 

, Orthografla, sern se affas.tarem dos Modélos estabelecidos pelo Conselho; 
e o mesmo, c0mtJ seu su:bordinado; se obsetv.ará a respeito d'o Tráduc-
tor de Li11guas. · . . . 

X, Para o Expediente dos Papeis dirigidos á Secretat-ia de Estado 
dos Negocias da ~arinha ~ e para o de OrdeFJS, Avisos, &c. se servirá 
dos Correios, e ainda d.0s G1urdas., n0 caso de ser preciso; 
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XI. '"'Não rec'eberá Emolumento algum dàs P!).rtes' excepto das Pa..; 
tentes. 

TI~fULO SE'riMO. 

Dos Ojficiaes, ê Àjudanús dá Secretaria. 

, I. Os Officiaes, e Ajudantes da Seàetaria farão na presença do Pre .. · 
sidente o mesmo Jurame.nto, prescripto no Titulo Quinto. · 

1 I. Serão inteiramente suJeitos ao Secretario, e se achar·ão na Secre
taria todos os dias de manhã; . ~ntrando para e) la, e retirand-o-se ás ho
ras prescriptas no Tilulo Sexto ·; excepto nos dia& feriados; e assistirão 
tambern todas aquellas tard'es ·, em que o Cónselho fizer algumá Sessão. 

J I I. Os Officiaes da Sébr'êtaL·ia, -~ Ajudàntes se sujeitarão inteiramen
te á distribuição da escriptá 1· que :fizer o Official Maior, o qual terá 
sempre por objecto o melli'ór Expediente da mesma Seeretária. 

IV. Pelo que tocá â En1olumenlós, se praticará o mesmo que vai de
terminado no Titulo ànte'êed·ente. (I) . 

V. O Official Maior da Secretaria, nó impedimento do Secretario, 
fará inteiramente as suàs funções, expendidas nó Titulo Sexto; e então 
o Official da Secretaría que s·e seguir, fará as de Official Maior. 

1' i T u i. o o 1 ·r A v o. 

Do Traductór de Línguas. 

I. Í'árà Traductor de Linguas do Meu Conselho do Àlrnlrànta~o se 
escolherá huma pessoa ;,. que seja instniida nas B~llas Letr~s, e que pos
sua perfeita~ente os . ~diomas Fran~ez, lngle_z, Italiano . , e Hespanhol ; 
e que dos Idwmas Dtnamarque~, Suec_o, e Hollandez tenha a noção que 
baste para os entender, e depms. refenr no Conselho b se,u co~teudo. . 
. II. Fará na presença do Pres1denteorpesmo JI!I L'amento prescripto nó 
Titulo Quinto, e s.erá sujeito ao Secretario, assim como os Olliciaes da 
Secretaria. 

III. Todos os dias que o Conselho fizer âs suas Sessões, e erri todos 
os outros que o mesmo l~e or.denar, assistirá _na Sect·etária, entrando 
para ella, e sahirndo ás hora~ deteriuinàdas neste Regimento. 

IV. A sua obrigação será traduzir todos aquelles Pápeis, que se di
rigirem ao Conselho , em qualquer dos ldiorri·as apontados no .Artig~ 
Primeiro deste Titulo; ese-rever nos mesmos, e enteHder-se de VIVa voz; 
com os Estraageiros; que se dirigirem ao Cbnselho do .AlriÜI'ántado·; p.a
ra nelle dar de tude huma exâcta relação. 

T I T U L O N O N O. 

Eo· Porteiro do Con8elho do dlmiranta,dó. 

i. O Porteiro do Conselho do Alminmtado será pessoa de probidade, 
e que saiba ler, e escrever, e cumprirá às suas obrigações , qt}e serão 
as mesmas qu~ tem os mais Porteir-os dos _Meus. Tri·bl:lrn.aes. 

li. Em qualiite durarem as Sessões do Conselho, não entrará na S::~l a 
àelle-, menos tocando-"se a câmpaiahâ , ou chegacdo alguns Despàchos 

----------~--~------------------------------~ (1) Vid o Alvará de 31 de Julho de 1798! 
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d-as Minhas Secretarias de Esta-do; e neste caso baterá á porta êlo Con.: 
seJho, não entrando nelle, sem preceder toque de campainha. 

IlJ.. Não receberá emolumentos das Pal'tes, e executará tudo qu.an~ 
to lhe fôr ordenado pelo Conselho, ficando além disso sujeito ao Secre· 
tario. 

T I T U L O D E C I M O. 

Dos Guardas d(f) Conselh.o do Almirantado-. 

I. Os Guardas serão sujeitos ao Secretado do Conselho, e ao Official 
.lVIaior da Secretaria, em tudo quanto tocar á obrigação do seu exerci"
cio, e assistirão, durante -as Sessões do Conselho, na primeira Sala da 
en lrada, e nos outros dias assistir-á alternativamente 'hum só. 

li. Pertence1·~lbes-ha a limpez.a, e arrumação de todas as casas res
pectivas ao Conselho, e executarão tudo o mais que lhes fôr ordenado 
pelo mesmo Conselho. 

III. Não receberão Emolumento algum das Partes; e no impedimen
to do Portei ro, terá este exercício o Guarda encarregado d&. limpeza da. 
Sala do Conselho. 

T I T U L O i) E C I M 0 P R I M E I R O. 

Dos Correios do Conselho do Almirantado. 

I. O Princi pai destino dos Correios do Conselho seri levar todo o Ex
pediente ás Min has Secretarias de Estado , e todos os Papeis expedidos 
pelo mesmo Conselho, ou da suà Secretaria. 

H. Serão inteiramente sujeitos ao Se'CI'etario do Conselho; e ao Offi- ' 
cial Ma ior rla Secrefaria, e assistirão diariamente na mesma Sala, em 
<JUe assistem os Guardas. -

111. Para as occorrencias extraordi_nar.ias que sobrevierem, assistirá dia
riamente hum dos Correios á porta-do Presidente, ou do Vice-Presidente. 

1 V. Não receberão Emolumentos alguns das Partes; e nos impedimen
tos dos Guardas farão a sua obrigação os Correios que o Secretario nomear. 

. Pelo qu.e: Mando ao Conselho do Almirantado, á Junta da Fa
íenda da Mannha, e a todas as Pessoas, a quem pertencer o conheci .. 
menta deste Alvará de Regimento, o cump:rão ; e guardem , e fação 
çumprir, e guardar tão inteiramente, como nelle se contém, não bbs
tantes quaesquer Leis, Alvarás~ Regimentos, Decretos, ou Ordens em 
contrario, porque todas, e todos Hei por bem derogar para este etfeito 
sómente, como se delles fizesse individual, e expressa menção, ficando 
aliás sempre em seu vigor. E este valerá como Ca.rta passada pela Chan
cellaria, ainda que por ella não ha de passar, e que o ·seu effeito haja 
{] e durar mais de hum anoo, sem embargo das Orden ações em con tra
rio ; registando-se em todos os lugares, onde se costumão registar simi
]hantes Alvarás; E mandando-se o Original para a T011re do Tombo. Da· 
do no Palacio de Quéluz aos 26 de Outubro de I 796. = Com a Assi
~uatura do Principe com Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estddo dos Negocias da Marz-
nha, e Domúlios Ultramarinos afol. 25 ve1·s. do Liv. 
I. 0 das Cartas , Alvarás , e Deaetos , que se e:r:pe
dem ao Conselho do A.lmirant.ado, e impr. na Impres
são Re!Jia. 

• 
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Havendo-me sido presenfe pelo meió -o mais demonstra'ti'vo, e eviden.:. 
te, poL' humà parte que as iódíspensa\reís despezas do Estado tem ne~
tes ultirnos precedentes tempos 'exce-dido ás importancias das suas Consi
gnações, e dado ó justo motivo da demora nos pagamentos do Meu Rea~ 
Era rio 7 á qual s·é faz neéessarià óccorrer com prom ptà , e opportuna pro
videncia; e pela outra par_te., que as Contribuições Ecclesiasticas, que 
louvavelmente Me forão ·offerecidas; a Decima dos rendimentos das Com
mendas dàs Ordens Militares em G,eral; .e o Quinto dos Bens da Corôa~ 
'que possuem os Donatarios della' nãó podem produzir hum effeito tão 
]HOillpto 7 qtfe VénÇà O detrimento daquella demora' e haja de supprir 
ao mesmo tem pó ~s mui.to maiores Despezas, qtie as circumstancias ac
tuaes do Estado fazem ser muito mais indispensaveis: E querendo aos 
ditos respeitos dar a mais efficaz, e etrectiva pwvidencia: Sou Servida 
authorizat·, como an thorizo, com todos os poderes planos; e necessarios; 
·o M arquez Me u Mordomo Mór, e Presidente do Meu Real .E1·ario , para 
<]Ue nel!e mande aceitar todo o dinheiro, que se offerecer por via de em
prestimo, até á qu·antía de dez milhões de cruzados, à Juro de cinco por 
cento em éacla hum anoo } contado desde ,O dia' em que _no rnesrrio RPa[ 
E :· a rio .entrarem os respectivos cabe~àes: Dando-se àos Proprietarios de l
les Apolices de cem mil réis cada huma, e desta quantia pat' é:l- l>Ím a , a~ 
quaes sendo ex:trahidas do Livro da Receita do Thesotirei to Mót·, e au .:. 
thorizadas com a Rubríca do rpesrno .lYl!u·quez ~ ~~esídente, consl.Ítuão dí
vida da Mi nlia Real Fázertda com hypotheca espeéial nas sobre di tas Con
sio·nações, e Direitos, debaixo das Condi~ões seguintes; a sàber: Pri· 
m~ira ; Q ue as referidas A polices poderàó correr c.órho Letras de Cam
bio com os seus competentes endossos, para os seus Ca pitàes sérem pa~ 
gos pelos rendimentos hypothecados, quando houver lugar; assirp, e do 
rmesrnci modo, que por elles hão de ser satisfeitos os respectivos Juros in
falli-velmente a Semestres nos n1ezes de M arço, e de Setembro succes
sivos ao ve ncimento delles, á Pessoa, óu Pessoas, ás quaes ~~las mes
mas A polices, e endossos dtHlas haja de competir: _Oisp~nsando, para to
dos os so~reditôs fins, e por esta vez sómente' em todas as forrrialida~es 
dos R~girnentos, e Ordenações da Fa.zencla em .tud.o o qtie respeita ao 
modo de se titularem sirnilhaotes dividas, e se , processarem os pagamen

--tos dellas: Segunda, Que qu erendo os Crédor.es do Me11 Real ·Erario por 
dividas contrahidas riestes ultimas tempos, o,u sjniilhaJ1te!l1ellt.e os Pro
tH·ie laricis ele F'_ólhàs de Gen~ ros funie_cidps para . .os rjrqvirrientos dos .Reaes 
Arsen aes da Marii:iha ; e Exercito, receber o pag~meri~o dás ~ri ~s Acções 
em {\ police~, se lhes pagará por ellas com vencimento de Jul'Os, como 
se eírectivaniente houvesgerri recebido por huma parte às suasrespecti~ 
vas quantias; e po-r dÚtra parte Houvessem feito real er)trêgà dellas: Ter
ceira, Que além do J lHO que fica declarado~ se dará a(J primeiro Pro
prietario de cada Apolice' que entregar dinheiro e_tfectivo ; liu111 por cen
to mais, e isto por lt>ltipo de quinze annos; o qual hútii por cento po ~e
râ gua1·dar, dt.i vt:mder separadàmente da sua Apolicê .? êom? bem qui ..: 
zer; oem entendido qtie o dito hum por cerito será indefecli,velmeh te pao·o 
no mesmo tempo, em que os Juros se hão de satisfazei'r : Quarta, Que 
as Pessoas que couçorrerei.IÍ com quarenta c.ontos ~e réis em qinl~eiro , a 
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oahi para s!ma' e ~ão quizerem aceítar aquella Annuidade' Serão por 
Mim attendidas com gratificações de honrra, quaes Eu costumo fazer, 
a quem procede com zelo, e amor a-o Meu ·Reàl Serviço. E para que ve
·llha á noticia de todos esta Minha Real Resolução, se publicará logo por 
Editaes impressos em todas as Cidades, e Villas do Reino. O mesmo 
Marquez ~ordomo Mór, e ~residente do Meu Real Erario, o tenha as·
·sim entend1do, e faca executar. Palacio de Quéluz em 29 de Outubro 
de 17'96. (1) :::::'=: Com a Rubrica do PriJ;:~cipe Nosso Senhor. 

Impres'So nà Impressão Rlg~·a. 

Parecendo conveniente ao Meu Real ServiÇo, que todos os Regimentos 
de lnfaoteria do Meu Exercito se constituão no número de dois Batalhões~ 
·oo mesmo modo que foi disposto po1· Deereto do primeiro de Agosto des
te present~ anno para o Regim~nto de Infanter.ia de L!ppe .= Sou servi
·da Ordeoat·, que todos os Regimentos do mesmo Exercito fi1quem cons
-tituídos para o fuluro no númerQ ·de dois Batalhões, e de mil e ·seiscelól
tas praças cada hum : O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, 

. -
·e faça executar com as Ordens necessarias para se proceder ·ao referido 
augmentQ. Palacio de Quéluz a 30 de Outubro de 1796. = Com a Ru.:. 
·hríca do Principe Nosso Senhor. 

lmpr. na Of.ficiná ·de Antonz"o Rodrigues Galhardo . 

lf<--Ji(c.O>liE--'·* 

Tendo Sua Magestade em consideração o fuuíto que importa ao seu 
Real Serviço, que no Corpo da sua Real Armada haja Ofriciaes, cujos 
Estudos Má.thematicos · na Universidade de Coimbra, ou nas Aulas de 
lVIarinha, osfaçãó distin'Ctos para astia Real Contemplação: OrderHique 
daqui por diante sejão preferidos rias Promoções aquelles Officiaes, qu~ 
em igualdade de merecimentos, .e embarques tiverem n1àis profundos co
nhecimentos 'fheoricos adquíl'idos nas sobreditas Aulas, e Universidade. 
A .Rainha Nossa Senhora O' mandou por suá Real Resolúção de 5 de No
vembl'o de 1796 em Consul,t.a do Gonse'lho do Almirantado de 19 dE[ Ou
tubro do mesmo anno. = Bernardo Ramires . Esquivei. = José Sanches 
de Brito. 

I • 

lmpressó .avulso~ 

' ~ . __ , __________ _,......._,__ .. ___ _....... 

(1) Vid. o Decreto do 7 de No,•embro deste anno, os Alvar~s d~ 13 de Março, e 
13- de Julho de 1797, e o Decreto de ~3 de J&!leiro de 1801. 
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I-Iavenclo determih~d·o ·por Decreto de v;inie e nove ae Oútubro 'do pre:.: 
sente anno, que no Meu Real. Erario se abra hum Emprestimo até á 
Guaotia de dez milhões de cruzados~ a-pplicando as Rend!is que me pa
recerão sufficien,tes para a satisfação dos J l'lros, das Aonuid'ades, e ain.:. 
da dos· Capita·es c E co:nsid~rand'o quanto he conveniente, que . este ne.:. 
gocio se separe dos mais ·, de que 'está encarregado o .Meu Re·ai Erario · 
procedendo com a devida regularidade, e clareza, independente das for! 
malidades do Regimento; e Ordenaçõe.s da Fazenda: Sou .servida orde
na:, g ue no mesmo Real E1·ario. hajão dois Cofres mais, al ém dos que já 
ex1stehl, sendo hum delles destinado para a Entra·da do dito Emprestí..: 

· mo, e sahida delle para o Cofre da Corôa; de que se fará a riecessariá. 
E scriptura\tão na Contadoria Geral da Cidade de. Lis_boa, e seu Termo; 
e sendo o outro . Cofre para a En ttada das Rendas declaradas no referi
do Decreto, ·e das mais ·, a 'que houver pór bém dar .o mesmo destino~
de que se fará Escripturação nas Contadorias respectivas: e Sou, ou
t rosim, servida, que na Meza do Real .Erario haja dois Livros de As
sentamento .do dito Empre~timo, para á vista delles se proéessárem as: 
Folhas dos Juros; e -. Anouidades, que serão pagas no niesaho Eral'io Ré
gio ·por Despachos do Marquez Mordomo Mór, e Presidente delle, nos 
tempos competent~s ·, _ou aind~ nas Comarcas., onde assistirem os Capi..: . 
talistas, como mais lhe convier. O mesmo Marquez Mordomo Mór e 
Presid·ente do .Meu Real Erario ; o tenha assim en.tendido, e faca e~e
(:utar com os Despachos necessarios. Palacio de Quélu:z erh 7 de Novem: 
bro de 1796. -.:.. Com a Rubríca do Príncipe ticissb Senhor . 

.-

Impresso na l mp essáo R egia, 

Sou servida Declarar; que ao Lug·ar de Secretario, qúe Tenho triiu:!da
rlo crear p*ra cada hum dos Regimentos do Meu Exercito, por Decre-: 
to de sete de Agos.to do anoo cori·e~te, deve coh1petir a GràduaÇão de 
Tenente, e o Soldo de quinz~ mil réis por mez, pago pelas Thesou.tà~ 
i'iàs Ger~es: corresporiden tes : E outrosim que o.s Pica.dores dos. Regiinen
tos de CavaJJariá do tnesmó . Exercito gozem do Soldo, e da Graduaçãcí 
(}e Alferes. O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e nesta con
formidade lhes mande expedi r o.s seus competentes despachos. Palacio de 
Quéluz a 13 de Novembro de 1796. = Com a Rubríca do Príncipe Nos.J. 
so Senhor. · 

Impr. na O!Jicina de Antonio Rodrigues Galhardo: 

i .... L· 
,.!. ~ 



330 1796 

Desejando Sua Magestade premiar o merecimento dos que concorrerem 
para o augmento das s·uas Forças Navaes, tão essencialmente necessa .. 
rias para a segurança, e esplendor da Monarquia, como para proteget· o 
Com me r cio dos seus fieis Vassallos : Foi Servida ÜL'lfe.nar, que o 'Ptimei· 
ro Engenheiro Constructor fosse gra·duado eom a Patente de Primeiro Te
nente; e que os dois Segundos Engenheiws Constructores tivessem a de 
Seguqdos Tenentes, todos com os seus correspondentes soldos, além dos 
seus respectivos ordenados: e que daqui por diante tivessem os que sue
cedessem aos actuaes, e as me'Smas Patentes corre·spondentes a ambas 
as referidas classes de Engenheiros Constructores: E ordena outrosim, 
que os Alumnos das suas Reaes Academias, que tiverem concluido os 
seus estudos Mathematicos, e se quizerem empregar na Architectura Na
val, sejão logo nomeados Aspira.ntes de .Engenheiros Constructores, com 
a graduação de guardas Marinhas, de donde J)assarão a Segundos Te

·nentés, depois que houverem acabado todo o Curso Theorico e Pratíco 
da Construcção Naval, e que · se mostrem babeis para. merecerem o em
prego de .Engenheiros Constructores. A Rainha Nossa Senhora o man~ 
dou por sua Real Resolução de 22 de Novembro de 1796, em Con~ulta 
do Conselho do Almirantado de 18 do mesmo mez e anno. - Bernardo 

.Ramires Esquivei. = Pedro de Mendonça de Moura •. 

Impresso avulso-. 

Tend~ consideração ao ze.lo, actividade, e 1westimo, com que o Con
de da Ega, do Me·u Conselho, e Deputado da Junta dos Tres Estados, 
Me tem servido na Inspecção Geral dos provimentos das Munições de bou
ca para as Tropas , da Côde , e Províncias, de que .o Hei encarregado 
plõ'la Repartição da mencionada Junta; Sou servida authot·izallo, para que 
conferindo com . o Onque de Lafões Meu muito Prezado Tío, do Meu 
Conselho de Estado, Marechal General de Meus Exerci tos, e General 
junto á Minha Real Pessoa, tudo quanto for concernente ao niuniciamen
to das Tropas dos mesmos Exerci tos, e t•ecebendo do sobredito Mare.chal 
General todos os projectos, e disposições relativas áo dito fim ·, as fac;a 
executar com a brevidade possível, sem ontra âlguma . dependen9ia: E 
para que o sobredito Conde não encontre o menor embaraco no prompto 
expediente de tão importante commissão ' · e possa contar n~.s seus Subal
ternos com a mesma confiança que del le f~ço , e com zelo 1guà1l ao qué 
delle e_spero: Hei por bem determinar, que todas as Ordens, que forem 
e.xped1das em seu nome para as compras, embarg-os, transportes de man
tunentos, e mais objectos pertencentes ;:(sua adn1inistração, sejão promp
tamente exe?utar.las po1· todos os Ministros, e Officiaes de Justiça, e Fa
zenda, deb aixo das renas de suspensão, priva(,ào de seus Officios, e das 
mais que merecerem, seg nndo a gravidade c.lo caso, sem que para e~se 
eífeito se perLenda exigir outra alguma Providencia lY.ljnha, concebH1a 

' ' 



~m termos os mais específicos~ A utb.oriiàft.do outtos~~rt o . tnê~tno Conde ~ 
]'>ara q,qe po$·sa eleger, e nomear, a seu, ârbitr'io, toQas ~s pes!'joas, que 
lhe pat·ecerem babeis, e necessarias .. }'?ar~ ._'os . Empre.gos da m.eóciooada 
Administração, com plena, e privativ~ jurisdicção sobre .os ~eferidos In
divíduos, da mesma fónna. ql!e ,o Se,nhpr ,1tei Dom J_osé ·, de Gloriosa Me
maria' MetJ SeNh'or' e Pai' fo'i ser\Yidô t~oh'ceder ,,· ~m identicÇts circums
tancias, ao I rispector Geral do Real E1'àrio por Decreto do primeiro de 
Julho de mil setecentos e sess~nta . ~ dois, estipulando-lhes, e estabele
cendo-lhes salarios proprios, segundo a·s graduações, ~ .trab~lhos , dos 
seus encargo~; reg·ulamlo-se n'~ssa p1íirte, e '~"I:ll tud<;> o mais qi.le fUr rela
tivo ao governo e.conqmico da 'r'eter'ida .À dminis~r'::\ção, não s6 pelas pro
videncias que ao di to respeito -~~ . à'chão estab~l~c"idàs pelo dito Meu Rea' 
Decreto, e hoje forem applic'av'els ~ .Yllas tamhem por todas as mais que 
Eu orden_ar nos casos oc~or,r~(n t~~ ·, repr'eseh ,t~ndo-Me o. Conde I nspectot 
a urge~c1a dellas, e t~do ,t! ipals :, de qne . carecer està. . Administração, 
~ c_onVJPr nesta parté ao .~~u Real serviço, 'pelo Expedlen~e . da ~ecre-:
tana de Estado dos Negocias Estra!Jgeiws ·, e d• Guerra, a fim. de . M~ 
ser presente., A Jur~ta dos Tres Esta,dos ~tenha a~sin' e~t~nrliçlo, et 
? faça cumprir 1 e ex~utat. Palacio d~ Qu.éluz l(tn 25 de Novembro de 
i '796. = Com a Rubríca do Príncipe Mossó Senhor. 

Regútado ti jot. is7 vers. 

Ín~p~eiso na Í~press~o R'éflia. 

~\ 

Dom Fran~iscoRat~~i d~C~st~o, doMeu Co~s~lho, Principal daSan: 
ta lgi·Pja de Lisboa; , Reformador, Reitor .da Universidade ,de Co,imbra~ 
Eu á R.áiriha vos Envlo . muito. saüdar·. Hayendo , or.den~do pelo §. 16 dq 
ME>u· Alvará d.e ·3o d~ _Jd)ho d~ 1795~ que . às. ThésPs~. qoe: ri? Uni.versida-:
~e houverem de se1·vit de ~ateria aqs. Actos dEt Repetição , fossem ex
ceptuadas ~a regra geral da revisão das ~res _Aut?oridades e se podessem 
estampar, e irn primir, precedend9. tão sómen t~ as approv~ções · uo Bispo 
Diocesano, e da Coogtegaç~9 da F~cul~éi~E) ~ á. que. toc:;~s$em, Fui- !nfo~-' 
~nad~, que soht_'e .o ~e~dadet\o sent,1do: e 1~telltg~ncia deste§. se tmbao 
susctlado algumas duvidas, que cQmp)lcavao de algu.m modo ., a ordem; 
e regulação .das Çensur.as, e ao. contrario do que, se devi à espetár i::la par-' · 
ticulàr .Qrovidencil\ do sob~edilo . §., s~ retà.rdavão os despach,os, e expe-:0 
~~ic;.ãci das ·Tnéses cbm gra.ve 9etrimento dos. Esttldantes Repet~ntes, e 
perturbação da Oispiplina Aéadernica. E. tendo E;u j~ occorrido a huma 
pa~te dellàs peJas . ord~ns provisionaes, que Fui s~.rvidÇl ma~dar expedir 
po~ A viso de 29 de Se~ernbro ,do pres~nte anno , quere.ndo ora prover, 
CO.tno he bem, por,hurn mocJ? .ampJo, segurq, ~e~càz ~!TI todos OSCasos' ; 
que. possão acontecer, e obviar ~ todi,is as duvtd-as, ql!ie d~ presente ha..; 
ja, ou possa haver para o futuro. Uei por bem fazer, à~ seguintes decla.:. 
ra~ões. I .a Qqe a. respeito da.s ~'héses, ~ d.as suas approvações, Acade..: 
miCa, e F.piscopal., não tem ,lugar eapphcação a liberdade de escolba, 
que Eu havia estabelecido nn Minha Carta de Lei de l7 de Oezembrd 
de 1794 a resr>eito rlás duas A utboridades ~ Ordinari~ e do Sànto Offi~ 
cio, devendo as Théses ser tiecessariamerite;_ apresentadas por sua ordem ; 
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primeiro á 'Congregação da Faculdade, a que pet·Hmcerer'n , pará ás rei 
ver, approvar, e despachar, na fôrma dos Estatutos do Li v. l. Tit. 6." 
Ca p. 4 . §. 5., e depois ao Tribunal . do Bispo Diocesano, uoica das tres 
Authoridades, a que tenho éot'nrnettido o direi lo eminente , e privativo 
de as censura·r, e l'icencia'r co'm o Sello público ·da Authorid•ade Legal, 
para se podere·m estampar, e imprimir. 2.a Que as Congr·egações das Fa
culdades nem form ão á parte huma nova Authoridade Censoria, igual a 
cada hum~ ~as. tres Authoridades por Mim constituídas, nem substituem, 
como subsJdJanas, e subrugacla·s, as duas do Santo Oilicio, e ·da Meza 
d~ Dese~bargo do Paço , . qu·e s6 se dev·em julgar substilui·das pela do 
Bispo Dwcesano-, n'ào l endo de executar consequentemente úutro direi:
t~, qu.e não seja o mesmo, <]Ue ·clantes t·h1hão pelo Estatuto do sobre
dJto ~Iv. l. Tit. · 6. Cap. 4. §. 5., direito que continuari ão sempre a 
exercitar, ai'nda q-uando as Théses houve:Ssem de entntr na revisã.o e cen
sura de todas as tres Authoridad'es, <;orno as démais Obras, para se im
primirem, e até no caso, em que ellas não houverem de s'er impressas, 
e estamp~das, mas tão sómeote Maouscriptas. a. a Que isto mesmo , e 
com maior razão se deve entendet· dos s'eus Censores, e Fiscaes, qu e de 
nellb úm modo são Juizes das Thése~, m~s simplesmente Qualificadores ; 
e l nforma ntes, cujos Juizes subalternos ficão sempre sujeitos, e respon.:. 
saveis ao Juizo e Decisão geral das mesmas Congregações, nas quaes só 
rPsid e o direito de as approvar, e despachar na conformidade dos referi
dos Es tatutos do Liv. 1. Tit. . 6. Cap. 4. §. 5. 4." Que este direito de 
revisão e approvação'; que ex·ercitão as Congregações das Faculdad-es he 
por coosequencia de diversa ordem e natureza, qué o de cada h uma das 
tres A u th oridades Censor ias; I. o porque tem por ob-jecto não só a pureza · 
da doutrina Christã, e política na fó1·ma do§. JO. do Liv. J. dos .Es ta~ 
tutos Tit. 6. Cap. 5., mas muito particularmente o gostd da sã Lite
ratura na escolha das materias, e apuramento de princípios, e opiniões; 
e doutrinas meramente scientifi-cas , como Tenho or1denado no §. 9 do 
mesmo Liv. 1. Tit. 4. Cap. 6. dos sobreditos Estàtutos, requerendo-se 
esta revisão:, e censura, não tanto para se irriprimirem as Théses, quan
to para ellas se poderem expôr, e sustentar em público thealro com hon.:. 
ra dos Defendentes, e explendor, e crédito das Escollas, assim como se 
requer para o mesn'lo fim a revisão, e subrcripção dos Presidentes pelos 
Estatutos do mesmo Liv. I. Tit. 4. Cap. 6. §. 17. 2." porque das censu-

, ras das Congregações, como mais !iterarias, e economicas, que jurisdic
cionaes, não resullão os mesmos effeitos, qbe são cpmmurJs; e transcen~ 
dentes ás tres Authoridades, quaes s·ãoentre outros o de se dar vista del
las aos Repetentes, como se lhes dá, e deve uar da censura dos Bispos 
na fórma do §. 9. do Alva1-á de 30 de Julho de 1795; e o outro do direi
to do Recurso a Mim, pela Meza do Desembargo do Paço , quànclo so 
j ulguem por ellas injustamente censurados, como o há a respeito da cen
su ra do Ordioario pela disposição do§ . 12 do referido Alvará. 5. "' Que 
consequentemente entre as Congregações, e o Orclinario se não póde con
ciderar conflicto e collisão de Juizos iguaes, tanto por ser o Bispo não 
só huma das tt·es Aulhoridades Superiot·es, mas a unica de todas elli'>, 
a quem Eu Fui Servida commetler a pl ena revisão, e censura das Thé
ses, para as examinar por si, e pelas oulras duas A uthoridades, que fi
cou subslituindo, como p,or ser elle por sua alta Dignidade , ~ Ministe.:. 
rio Sa gTado, Deposi~ario da Doutrina oa Fé ; e da Moral estabelecida 
por J esus Chi·isio, que nesta parte não reconhece Superior, nem ainda 
igual dentro dos limites da sua Diocese; a cuja respeitavel Authoridade; 
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'como de seu proprio Pasto'r, ·e Bispo; n_flo 'podem deixar por via de re.:. 
'gra de ceder , e deferir os Juizos do~Ú'inaes dos Censores e ~'iscaes ., 
'e ainda das mesmas Congregaçõe.s !las ·F~culdades sem quebra 4a su bar
di nação, que devem como subditos ~o ~se·~ l~rel àdo , e pertürbação dà 
paz , e armooía, que deve haver na Igreja do Senhor , havendo de s~ 
entender por corrsequencia ,, que 'iw é'aso de 'sé bave'r nas cerisuràs das 
TMses ditl'erençà , oÍ:l c.ontrarieclad'é de opiniões, e sentimentos entr~ 
as Co:ngrega.ções e o Ord·inario ·, nãó . tein lugar o di'reito .da . Consultà. 
para -Mim, como t> h a no .. caso de éollisào ·de juizos. 'entre as A u thoridades 
Censórias na f6rma por Mim ,de~hráda no §•. l6 do A-lvará. 6.a Que por 
isso mesmo se l1~p de llaver .' por ., hlteiramen te reprovadas:, ou ·dignas de 
emenda, e c'orrecçào, aqlilellas Théses ·, I!JUe o Bispó Di0ces'anGl, ou abso
lutamente repr'ova'v ' ou mà'ndár €lh par·~e reforqml' ., 'e cor.rigir, postô 
que tenhão sid0 antéc:edentéo1t1nt~ re-v,is ,t~s. ~ .approvad·as, e des·pacbadas 
pelas Congregac;ões das r'espe'clivas Faculdades ·, sem q.ue 'estas possào 
disputar da compele!Jcía; e jLt'stiça da censurà Episcopal, rierú estorvar 
'o livre e pleno exercicio dé seús legitimqs poderes'· nem imr>ug·nar publi
'camente os seus juizes, e despachos' que se devem geralment'e ac.atar; 
e cumprir~ como con\réni. , fican-do toda .via salvo ao Repetente o r'ecurso 
·a Mim na fó.rma do § ~ J 2 dó . Alvará; quando 'entender, qUe á censura 
do Bispo lhe faz manifesta violencia, e injusti~.a. 7 .a Que no caso em que 
o Ordinario' o que não· Esperos abuse.'nptoriamente da soà Authoridade ~ 
pertendendn; ou fazer sl!lpptimir douJ.rina·s --por Mim expressamente ap"7 
provadas em Mi-nha~ l.;eis; e Estatutos; ou substituir-lhe ,outràs, que lhe 
são contrariàs, oú se encaminhão. ~ impugnar' as Minhas f:,eis, e os prin~ 

· cipiàs, -opiniões, e doutrinas, püblica' e. gerálmente rec'ebid-as ria Igre~ 
ja Lusitana, e nos Tribubae's Seculãres, do M'eu Reino ; a Congr.egação 
da Faculdade, depois 'rle tornar huma séria ~ madura deliberaÇào na rna~ 
teria; Me fará: hum Officio particular sobr~ o caso; para Eu Mandar dar 
as providencias, que Me pl'!recerem oeçes;$arias; e r)ela maneira, que 
máis. convier ·ao Serviço. de De'os, e Meú. s.a Que quando pe!ã- suppres~ 
·são das Théses reprovadas pel.o Qrdit~().i'io fi_que des.fale.cido o núrae.ro de 
Pontos, que r>etds Estatu~qs se i·equú . p::i.ra ~s A c tos da Repeti~ãó, po
derão os Repetentes reforitiar as swis Conclusões; e apresentar primeiro 
a Congregac;ãd; e depois ao Bispo Dioc-es;;tno, taQtcis Pqntos de novo~ 
quantos forem nécessarios, para se prehencher ô djt~ núme~o. 9 . .. Qu~ 
ao Ordinario de Coimbra; como a unica das tres Authoridades a quem 
:renho corilmettido à Censui·a . plená, é jurisdi'ccional das Tbéses ; pa1·3: 
haverem . de se imprimir; e não ás Cpngregações das Fac_uldade~S, com"' 
pete privativamente ~ direi:to de mandar con·ferir co~11 os Originaes. os 
~xemplàres imp~es.sos; de éonceder em Meu Real Nome a necess~r}a ]i .. 
cença, para pode~ cdrrer; e ·de niàndàr i'ecolhet', e guardar os 0ngmaes 
na slià Secretaria~ . · · · ' · 

. Estas Minhás clecÍaraÇões se~ão publicadas ~o Conselho, e nas Con-
grt!g·ações de c,ada huma. das .Fac.uldades ; e regis~adãs hos seus . livros 
competentes, das quaes Mando remetter hunia .cópta .. au thentica áo O r ~ 
?inario para sua intelligenc·ia, e governo, confiando muito do vosso z~Jo, 
sabedoria _, e p_ruur.ncia, que .peJa p~tt.e~ que vos td~ar, e ás Cong;regá
~ões dàs Facul.dades, as fareis rriuitq fielme~te o.bservàr, ~ cumprir, eo
Ino- nellas se contém. Escript.a no Palacio de Quéluz eiri 2 de Dezemb rd 
de 1796. = Co1n a ÁssignatLÍrá do Príncipe Nosso S~nhot,. 

lvos Manu~cr·itos de llf. Anton{o da Foncéca: 
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F oi SUA MAGESTADE Servida Ordenar, que da data desta em 
diante sejão logo conhecidos por Offi'ciaes da sua Real Armada aquelles, 
que a Mesma Senhora houver de promover, C(i)meçando a vencer os seus 
respe.ctivos soldos desde as datas dos Decretos, pelos quaes EJlá fôr Ser
vida fazer-lhes esta Graça, sentando-se.Jhes as suas ·novas Praças nos Jj ... 
vros competentes, ainda que se achem ausentes, empiTP.gados no seu Real 
~erviço. A Rainha Nossa Senhora o mandou por sua Real Resolução de 
3 de Dezembro de 1796, em Consulta do Conselho do Almirantado de 
29 de Novembro do mesmo anno. == Be.Jmardo.Ra:t<nit·es Esqui.vel. = Jo
sé Sanches de Brito. 

Impresso avuÍ!lo. 

,. 

Sou s.ervida Instaurar, e Estabelecerl em toda a sua inten,ção, e vigo» 
o Meu Real Decreto de dois de Abril d'e mil setecentos sessenta e tdois, 
que regula, e determina o número, ·e qua-lidade de pratos, com que de
vem ser .servidas no Meu Exercito as Mezas do General .em Chefe, e dos 
mais Officiaes Generaes, de que o mesmo Exe~;cito se compozer; ·evitan
do nellas o uso das Baix.ellas, e da Louça da China~ e es.tipulando-lhe~ 
o número dos seus commensae·s: O Conselho de Gl!let·rá ·o temba assim 
entendido, e o faça executar, expedindo para esse effeito as Círculares 
precisas, com a cópia deste, para que chegue ao conhecimento de todos 
p sua literal observancia. Pa.lacio de Q.uéluz em 4 de Dezembr.o de 1796. 
= Com a Rubríca do PrincÍ'pe Nosso Senhor. 

J JJus.trissimo e Excellentissimo S~nhor - Suà: Magestade foi Servida 
encarregar a ~unta da Casa e Estado do Jnfantado da cobrança e exe
cução da Dec1ma, que deve igualmente tirar-se, e separar.:..se dos ren- ' 
dimentos das Commenda·s das tres Ordens Mílitares , que se àchão na 
Administração da dita Casa, e Estado. O que pat·tíêipo a Vossà Excel
lencia, para que fazendo-o presente na Meza da ,Conscienciá e Ordens· 
assim se fique entendendo. Deos guarde a Vossa Excellencia. Palacio de 
Quéluz em 6 de Dezembro de 1796~ =José de Seabra da Silva.= Se
nhor Conde de V ai' de Reis. 

No$ Manuscritos de M. Antonio da Fonceca. · 



Eu A RÀINH.A Faço ~aber aos que este Alvará corn forç~ de Lei VÍ· 
rem: Que havendo reconhecido quanto he justo, e proprio, que a Ju
tisdicção do Meu Conselho do Almirantado se amplie, e estenda para 
poder julg-ae .da validade das Prezas, que os lVIens Vassallos fizerem so:
bre as Nações que 'estiverem em guerra com a Mil\lha Corôa, e que Eu 
confie ao mesmo Tribunal, composto não só dos seus Deputados Otdina..;. 
rios., mas tambem dos Mioi:;tros Togados, que sou st>rvida norn ar-lhe 
como Adjuntos, toda a Jurisdicção necessaria, para julgar em simi!ban
tes casos em ultima I nstancia, assim como j:i o fiz para os Conselhos de 
Guerra: Hei por bem determinar , .que daqui e\n diante pertença só 
ao sobredito Conselho do Almirantado, juntamente com os Ministros Ad
juntos, o julgar em ultima Instancia da validade das Prezas, feitas por 
Embarcações de G uerra da M inha Real Coroa, ou por Armadores Portu
guezes, e das Causas, .que sobre o mesmo objecto se puderem excitar, 
regulándo-se para o mesmo fim pelo Reg·imento, que Mando public:1r jun
tamente com este Alvará com força de Lei, e que tem por base o anti:
go que já existia, feilo em dezoito de Junho de mil setecentos e quatro, 
~om as alterações que a desparidade de circun1stancias, e .tempos pare-
ceo exig·it·. . · · 

Pelo ·que: lVIanrlo ao Conselho do Àlmirantado, Meza do Dêsem .. 
bargo do Paço, Rege dor da Casa da Supplicação, e ·a todos os Tribu
naes, r- Pessoas, a quem pertencer o conhecimento deste Alvará, que 
9 cumprão, e guardem como nelle se contém, não obstantes .quaesquer 
Leis, Regin1entos , ou Ordens en'l c0ntrario, ql!le Hei por bem derogar 
para este effeilo sómente, ficando aliàs sempre em seu vigor. E este va
lNá como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella não bacle 
passar, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem em
ba'rgo das Ordenações en1 contrario: Registando-se em todos os lugares, 
onde se costumão registar similhantes Alvarás: E IU,andando-se o Origi
nal para a Ton·e do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz em 7 de De;; 
.Zembro de 1796. = Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist. na SeeretaTia de Estado dos iYegocies da Ma
'lútha, e Dorm·n·ios Ultramar,inos, a fol. 46. do · Lz._ 
vro l. • dos Decretos , e Alvarás , expedídos ao Con
sêllw do Almirantado. 

Eu A RAINHA. Faço saber áos que este Alvará de Regimento vi~ 
rem, que len-do co?siderado quã~ conveniente, e ne6e~sario he que os 
Vassallos destes Remos, e SenhoriOs de Portugal se apphquem a des truir 
a Navegação de iorlos os Inimigos, que ao presente, e ao diante tem , 
ou possão ler os ditos Reinos, solicitando-lhes todos os damnos possíveis: 
Tenho re~oluto que os ijoduguéies; qu~ daqui em diante se emprega~ 
rem ~m fazer C?rso contra o.sditos Inim1go;;, sigão, e guàrdeui o quese 
contem nos Cap1tulos seg-uintes deste Regimento. 
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I. Que ,ninguem possa armar Navio em ' guerra se~n I'ice~Ça J-"f"inha, 
)Jassada pe1o Meu Conselho do Almirantado·; e concedida a dita hcençà, 
procurará dar fiança de fazer boa guerra, e que não fará damn? algum 
aos Navios dos Vassallos Amigos, e Alliados desta Corôa; e a d1ta fian
ça dará na pa'rte, 'Onde estiver o N flVÍo, e se armar: é }o:go poderá ti:. 
rar sua Patente ·pela Sec·retaria do mesmo Almirantado. 

II. Os Pórtos deste Reino servirão de retirada para ·o-s Corsarios, e 
para as Prezas. 

JH. As Prezas se poderão vender naql~ellas partes, aonde fo·rem con· 
duzidas, e fôr conveniente aos Armadores. 

IV. E no que respeita a serem válidas as Prezas, os Juizes dos Ju. 
gares, aonde e! las forem conduzidas, farão os Processos, que rémette
rão ao Con~elho do Almirantado, para alli se jolga1· em ultima Instancia 
sobre a validade dêiB ditas Prezas, .e se decidirem as questões 1 e pleitos 
que sobre es'te objecto se moverem. . 

V. As Prezas feitas pelas Ernbarcacões da mínha Real Corôa perten
~erão aos Officiaes, ·e Tripulações que' as fizerem ·' á. excep<(ào da A rti
Jheria, Armas de fogo, Ot1 brancas, e Mumções de Guerra, das quaes 
os Particu l<nes não faeem uso; e estes Art·igos serão com t udo avaliados 
para se entl'egar vinte por cento do seu valor aos Aprezadores, que di
vidirão esses vinte por cento com o r'esto do que montar a Preza, ou Pre
zas; e det ermino que a distribuição das mesmas se faça da n:~aneira se
guinte: Dividir-se-ha a totalidade em oito partes, das quaes huma s~rá. 
para· o Commaüdante em Chefe, quando houver h uma Esquadra unida, 
ou para o Commandante da N·á:o que :'..Jlt"ezou; quando não houverEs-. 
quadra; duas partes para os Capi tàes das Embarcações que estiverem 
em vista, ou ouvirem o Canhão no momento da Preza; duas partes para 
os OíEciaes de Patente da Náo que a prezou, que serão divididas na pro
porção das soas Patentes; huma parte para 'os Officiaes J.Y-Iarinheiros da 
mesma Náo; e duas partes para a E(juipagem em geral da mesma Náo 
-<JUe fez a Preza, deixando ao arbítrio do Almirantado a distribuição par
ticular destas Clas !S es 

VI. De todas a~. Prezas? e suas Carregações, depois de julgadas de 
boa preza, serão obrigados os que as fizet'cm, a pagar os Direitos esta
belecidos para as Mercadorias que se importão nestes Reinos, e seqs Do
mínios, fi·cando por esta parte isentos, e livres de outro algum Tributo, 
ou Alcavala: Havendo porérh Mercadorias prohibidas, déverão depositai
las no Porto Franco, para serem dalli te·exportadas por sua conta para 
fóra do Reino. 

VII. Prohibo a todos os Meus Subditos o tomarem Commissões de 
outros alguns Reis, Príncipes, ou Estado,s Estrangeiros para armar Na
vios em guerra, e correr o mar debaixo de suas Bandeiras , salvo se fôt 
com liéeoçá Minha , sob pena de serem tratados como Piratas. 

VJIJ. Hão de ser de boa preza todos os Navios pertencentes a lnhni
gos, ou mandados por Piratas Corsarios, e outra gente que cursa o mar, 
sem Commissão de algum Princip~, ou Estado Soberano. . . . 

IX . A ttendendo aos grandes damnos, que recebem Me'us Vassallos, 
e Confederados de tantos Corsal'ios, e Pimtas, como andão no mar in
fes t a ndo-o: Declaro, e Ordeno que as Prezas que se tirarem aos Inimi
gos ; e Piratas, que constatem bavet· estad<? em seu poder vinte ·~quatro 
horas, e in qualquer parte que seja, serão boas prezas; e que todo o Na'" 
vi que pel eijar debaixo d'-' outra Bandeira; que não fôr a daquelle Es
tado de quem trouxer Patente, on Com missão, será tambem de boa pre-
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·ta; como "tambetn trazendo Com missões tlé dois Ptincipes, ou Esta dós 
differentes; e se este tal Navio andar armado em Corso, seus. Capitães; 
e Officiaes serão castigados como Piratas• . . , 

X. Tam bem hão de ser de boa preza ·ms Navios .com suas ca-rregações·;. 
em que se não acharem Livros de Carga, Conhecimentos, Passaportes; 
e mais Pa.peis pertencentes á carregação ·, e govern·o do Navio .. E probi.:. 
ho a todos os Capitaes, Officiaes, e Marinheiros ·dos Navios de Corso, 
que occultem qualquer dos ditos Papeis ; sóbpena · de casligo corpo-
ral. , 
- XL Se algum Navio de V assaÜos clest·a êorôa se i:estaura'r de seus 
Inimigos, depois de haver estado em seu poder vinte e quatro horas, se
rá boa preza; e se se recuperar antes de vinte e quatro horas , se resti
tuirá o Navio a seu dono, menos o terço, que se repartirá por quem o 
a prezar. 

XII. Qualquer Navio, q .ué recusar 'arrear às véias, clepois de lbo ha.:. 
verem advertido os Navios desta Corôa, ou de Corsarios df>lla armados 
em guerra; o poderão obrigar com Artilheria, ou. de out.r"o modo: e casó 
qu.e se ponha em resistencia, é peleija, será .de boa preza. 

XIII. Prohibo a todós os Capitães CorsarÍo$; que detenhão, ou em..:. 
bal·guem os N avias dos Vassallós amigos, e Altiados desta Corôa, que 
tiverem arreado suas vélas, e apresentado seus Passaportes correntes; e 
que tomem, nem soffrão que se tome, . aos ditot;; Navios .co.usa alguma; 
sob pena de serem severamente castigados:, conforme as Leis, 

XIV. Neóhuns Corsarie>s Estra.ngeiros; ou Né!-vios aprezados porCa
pitaes. que tenlião Commissão Estrangeira ; poderão entrar nos Pórlos. 
dos Meus Estados , e Domínios, salvo se as di tas Prezar? forem fei !as con
tra Inimigos da Minha Corôa; oli nos .ca"sos em que o Direito das Gen
tes faz inrlispensavet á Hospitalidade. E nes~e ultimo easó se não consen
tirá a venda das ditas Prezas, ou das suas Mercadorias, nem que ell <l S. 
se demorem mais tempo do que o necessario, para evitar o pe rigo, Oll 

conseg_uirem os innocentes soccórros, que em taes casos lhes forem ne-. 
cessanos. . , , , , 
XV~ Logo que os Navios armados em guerra se houverem apoderado -

de alguns Navios, recolherão, e guardarão. as Liceo~as, e Passaportes,; 
Conhecimen tos; Livros de Carga, e mais Papeis perte.ncentes á Carga. 
dos ditos Navios, apoderândo -se da mesma. sorte das .Chaves, Cofres, e 
-aposentos delles, fazendo fechar as Escotilhas~ e tnais partes onde vie.: 
rem N,lercadorias:. . 

XVI. Prohibo com pena de morte a todos os Officiaes; Soldatlós , e 
Marinheiros que rnettão a pique os Navios aprezados, e que desembar;. 

... quem os Marinheiros _em Ilhas; ou Costas remotas, e de~ertas, para oc-
cultarem a Preza.. . . . . . 

XVII. Succedenêlo qtie os Navios aprezadores não P?ssão carregar 
com a sua Marinhagem, lhe tirarão sórnente as Mercadorias; e relaxan
do-o debaixo de algum ajuste, serão Qbrigados à. apodérar:.se dos Papeis; 
e t,razer co.msigo ao menos os dois Officiaes do Navio avrezado, com pe..: 
nà de serem privàdos do que lhes podia tocar da Preza, eainda de cas
tigo corporal ; se o caso o pedir. 
· XVIII. Prohibo o fazer-se abertura nos Cofres, Fardos, Toneis, ~ 
outras quaesqoer partes; em que possão estar qlguns, generos ;, . como lam
bem que se· traspassem, ou venclão ·algumas Mercadorias da Pre?:a; e·to.:: 
das as pessoas que as comprarem, ou occultarem, antes que a Preza es ~ 
teja julgada, e que sobte ella se tenha dispo§to por Justica, ficarão s1~.; 

Vv - · 
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jeitas á pena da restituição da i~portancia quadropeada; e de castig() 
côrporal. 

XlX. Assim que fôr levada a Preza a aigum Porto, ou Surgidouro 
de Portugal , o Capitão q·ue houver feito a di ia Preza, e em sua falta o 
0fficial qoe fizer as suas vezes, será obrigad'o a informar ao Governador, 
ou outro qualquer Official de Guerra, e Justiça a que tocar, e apresen-· 
tar em suas r_nãos os Papeis, e Prizioneiros, e declarar-lhe o dia, e ho
ra em que fot aprezado o Navio; em que paragem, e at!tura; e se o Ca
pitão recusou . arreat· as vélas, e mostrar s·ua Commissão, e Passaporte; 
se o dito Navio a prezado o accomrne t teo , ou ( se defendeo; que Bandei
ra trazia; e todas as mais Circumstancias da Preza, e viagem. · 

XX .. Depois de feita a referida Deciaração, passará logo em continen
te o D1to Gqvernadot·, ou Justiça ao Navio apr~zado, ou tenha dado fun
do em alguma. Bahia, ou entrado no Porto; e formarão Processo verbal 
da quanudacle, e qualidade das Mercadorias; e do estado, em que se 
acharem as Camaras, Camatotes, Esootühas, e mais paragens do Navio, 
que Joge farão fechar, e sella·r com •o Sello que (ôr estilo; e porão guar-
das para ter sentido, e impedir 6JUé se divirlão os effeitos. 

XXI. O Processo verbal do Governador, ·ou J llstiça, se h a de fazer 
em presença do Capitão, , ou Patrão do Navio aprezac}o; e na -:sua ausen
cia, na dos Olficiaes principaes, ou Marinheíros delle juntamente com 
o ·capi~ão, ou outl'O Ofiicial do N avi·o aprezador; e ainda iam bem em 
presenca -dos que puzere~ demanda á tal Preza, ein caso qüe se apre
sentem', ou se achem presentes; e o dito Governa(lór, ou Justiça ouvirá 
aos Com mandantes, e Offi~iaes principaes de am bos os Navios, e alguns 
Marinheiros, se necessario fôr · 

XXII. Se acaso se trouxer alguina Pr~za sem Prizioneiros, Passapor
te, Conhecimento's, e rnais Papeis, os Officiaes, Sol'clados, e Marinhei
ros do Navio, que tiver feito a Preza, serão examinados separadamente 
sobre as circnmstancias da dita Preza; e porCJue razão veio o Naviosein 
Prizioneiros: o qual com sUas Mercadorias será visitado por pessoas ex
pertas' para reconhecer ' se fôr possivel' COll tra quem ~e fez a Preza. 

XXIII. E se do Exame referido não resultar conhecimento certo de 
quem houvesse s'ido a tal P-':'eza, se fará lnvenla1·io de tudo; e ávalian
do-se, se porá em boa, e s·~~ura arrecadação, pa ra se restituir a quem 
pertenc~r ,, se o r~~uerer dentro do. anno, e dia; e . senão, se repartirá 
como Bens que nao tem dono, depo1s de dar a terceira pa1·te aos A r ma
dores: e o mesmo se entenderá dos Navios que se acharem desertados. 

XXIV. As lVIer~adorias, cuja duração correr risco, por evitar o per
derem-se; se .venderão a requerimento das Partes i}; teressadas; e rema
tando-se a quem mai·s der, em presença do dito .Gwei·nadot· , ou Justi
ça, depois de feitos os Pregões, J>ÓStos Edi taes públ cos, e mais circums
tanciás costumadas, a sua im portancia se porá ein Boa arrecadação, pa
ra se daL' a quem tocar. 

XXV. E ·Tendo conside1·ação ao muito que ~onvém animar os Corsa
rios: Hei por bem que o conhecimento de suas Causas, e Oootrovers~as, 
tocante- a.o Corso, s~ vejão, e julguem pelas Justiças Ordinarias dos Pqr· 
t os, em que entrarem com a~ Prezas, rernettendo-se porém os Processos 
ao Meu Conselho do Almirantado, para alli se julg·arem em ultima Ins
tan cia: tendo entendido as referidas Justiças Ordinarias que hão tle at
tender com grande cuidado, e vigilancia aq breve Despache das Partes; 
e que se se experim~nt3i' o contrar.io, as Mandarei suspender ele seus 
lugares~ faze·ndo-os Juntamente satisfazer todas as perdas , e damnos , 
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·com todas as u1ais penas que merecer â intelligencia de seus d'escui:: 
dos. 

XXVI. E \porque o principal motivo q'uP. houve para conceder licen
ça a que pudesse haver Corsarios, foi alimpar-se as Costas deste Rei·uo 
dos Piratas, que continuamente as infestão, com grande damno, e pei·.l. 
juizo dos Meus V ~ssàllos: Ordeno que nenhum Corsario possa passar ás 
Conquista::: deste Reino, Indias, nem Ilha-s dos Açores , ~em expressa 
Ordem Minha. 
- XXVII. . A todos os Govervadores ,, e J?sliças refer.idás prtihibo qué 
possào tomar a si directe, nem indirecte os Navio~, Mercadorias, e ou
tros quaesquer Elfeitos, que pertenciào ás ditas Prezas; sobpena de se 
lhes confiscar o que se achar terem das ditas Prezas, e suspensão de seus 
Pós tos. 

XXVIII. Aos Capitães, e mais Officiaes; que ándareri} embarcados 
a fazer Corso ~ seus serviços serão reputados, como se bs h· uvessl'm fei~ 
to em Mioha Armada Real; e aos que peleijando se assignalarem, e fo
rem os primeiros que abordarem , e renderem Navios de Guerra, oti 
quaesquer outros de lnimigGs, tomando Estandartes; ou obrando causas 
relevantes, Mandarei premiar~ tendo particular attençã6 a que seja con-
fórí:ne á honra, coli1 que se houverem nas taes oécasiões. . 

XXIX. Toda a gente de Mar e Guerra, que navegar nos ditos Na
yios, ·que andarem a Corso, e Armadores, gozarão de todas as preemi
nencias, e liberdades, de que goza a gente que andá em lVlinhás Arma~ 
das. 

XXX. Antes de sahir algum Navio d.e Corso, será examinado peld 
Go'vernador do Porto de que sahir 1 s~ vai bei:ri preparado de Munições, 
Armas, e gente competente á grandeza do Navio; e levará Capellão; 
e Cirurgião, por ser bur:ria , e outra cousa necessaria para remedio das 
almas, e dos córpos. . 

Pelo que: Mando ao Meu Conselho do Almirantádo, á Junta da 
Fazenda da Marinha, e a todas as Pessoas, a quem pertencer o conheci
mentó deste Alvará de Regimento , o cumprão, e guardem , e fação 
c umprir, e guardar tão inteiramente, como nelle se contém, não obs
tantPs qua'esquer ~eis; Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em 
contrario, porque todas, e todos Hei por bem derogar para este .effeilo 
sómPnte, como se delles fizesse individual, e expressa menção,. ficando 
aliás sempre em seu vigor. E este valerá comd Catta passada pela Chan-· 
cellaria, ainda quê por ellà não bà de passar; e que o seu effeito haja 
de durar mais de hum anno, sem eníbargo das Ordenações em contra
rio; regislando-se em todos. os lugares, onde se ?Ostumão r~gistar simi
lhantes Alvárás: E mandando-se o Original para a Tbtre do Tombo. Da.,. 
do no Palacio de Q uéluz aos 7 de Dezembro de 1796: (t) · Com a As~ 
signatura do Principé com Guarda. 

· Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias da Mari
nha , e DO?m:nios Ultramarinos a foi. 47 do Lz·v. 
1; e das Cartas , Alvarás , e Deáel~s , cjue se expe
dem ao Conselho do Almirantado, e tmpr. na Impres
são Regia. 

------------~-----------------a 
(1) Vid. o Alvará de 9 de Maio de 1797, e o de 4 de Maio de 180ij, 
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Tendo em consideração a i~dispensavel necessida~e que ha do Posto de 
Major Ge~e~~J, para manter a Disciplina, e boa execução da Ordem 
que deve mvwlavelmente conservar-se a bordo das Minhas Esquadras· 
Navaes: Sou ser..,ida crear. o sobredito Posto cle Major General, que no
mearei. sempre que haja destinado o a!'linamento çle alguma Esquadra, e 
no momento em que fizer escoJha do Genera l que a hade com mandar, e 
que sf)rá hum Oflicial da Minha Real Múinha, que não tenha inferior 
Patente á de Capitão de Mar e Guerra nem superior á de Chefe de Di
visão, devendo ta1obem pe~sar com o ~11mamento: 1VIanda.ndo participar 
ao Conselho do AlmirantadQ o. Regiment0 que o mesmo Major General 
deve obs.e.rvar, e em que lhe prescrevo as obrig-ações de que o encarre
go., IDaixando o mes.mo assignado. pelo Meu Ministro, e Secretario de Es-. 
tado dos Negoc i(:lS da Marinha,, e. Dominios • UltFamarinos, D. Ro.drigQ 
de SQ uza Coutin.bo. O fJon_sel:ho do A lmirànt.açlo o te-nha assim entendi
do, e faça exec.utat·. P~acio de Qlilél.uz em 7· d~ Dezembro de I 796.~ 
- Com . a Rubríca do Pri.l).clpe Nos·so Senha!!. 

~R ~ G I M E N T 0 ., 

Que prescreve as obTigaçóes. do· Posto de MaJor General da Armada, que 
Sua ./Jfagestade foi se1·vida crear por Drxr:eto da data deste. 

Art. I. Logo que Sua Magestade houver nomeamo o 01Iic-ial, que 
deve ser·vir <)e ' Major General, o mesmo procurará o General Comman
dante da Esquadra, e receberá delle as Ordens, que inalteravelmente 
deve seguir, seja · para manter a Policia, e Disúplina em toda a Esqua
dra, e a bordo de cada N áo, ou Em barcaç&es de G uerra em particular, 
seja para fazer executar os Signaes, Ordens, e iudo o que disser res
peito ao Real Sf'lrV~~o. 

Art. li. O . MaJor General mos.tr'ará a maior subordiAacão ao seu Ge
neral, nen~ oará j~rnais Ordel'il alguma selílão em nome do seu Chefe, 
ficando-lhe sórnente., permittido· o. repr.esenta>r a Sua- Màgestade pelo. AI ... 
mirantarlo, ou pela Secretaria de Es,tado· da, Marinha, tudo o que jNlgar 
n~cessario para bem d~ Real serviço, e em que vir deSccuido, ou oppn-
sit;.ão da parte do General, não P.assando :nunca a cont ra.riallo, até que 
Sua Mages.tade não.haja d.e1~enninado o cCilnÜi:l!rio .do que e,lle hou Y' er pres• 
cripto; havendo porém sempre pedido.permissão pai'a assjm o. fa:.zer, que 
o Ge-neral lhe não poderá negar. 

Art. IH. · O Major General p.ropoliá ao Conselho- do ..Almirantado , 
para que a proposta suba á Rea,l Presença, os ·Officia:es que destina para . 
primeiro, e seg.undo, Aj~dante, e c.om a, sua . a.pprovaçã~ passará logo a 
n omeallos; -e no caso ~e. serem nec_essariQs., po.d€rá au,gmentar-se· pelo 
mesmo melhodo hum maior numero de segundos Ajudantes. Estes Offi
ciaes não farão parle dos Officiaes que compõem a Guarnição do Navio, 
a bordo do qual embarcaren'l, e . dependerão immediatamente do Gene
l'al CommandaFJte, e- d9 Maj-o~ Ge-n-era l. Log.g qhl~··f'oSIRs Offi.-Giaes fgr.eR-1-

nomeadofi., oGeneral Comm1and,.anl~.farápupl_ic~.r os .... se:l,l~PQ!illles. , ~o {ará 



a~sim coMtar à toúa à Esquadra ~ pàr·a quê recoltn'éção às suàs Orl 
d~ns. 

Art. IV. O General Cornmandante dará as suàs Ordens no mar ao 
Major Gen.eral sbb~e a Navégaqão, Operações . de Guerra, Conselhos, 
Castigos, e tudo quanto pertence ao Governo Militar, .Civil, e Econo~ 
mico da Esquadra, assim como lhe fixará o systema, que dev·e seguir
se para as Revistas, a fim qi:le se conservé a necessaria Disciplina; e o 
Major General as fará executar com o mais escrupuloso .rigor, e se.veri
dade. Nos Pórtos se executará o _mesmo na par.te que he compatível; e 
o Major Getíé'rál vigiafá sobre a Oi'scf~liha cle éaaa: Embàrcação em par
t-i·eular· , sobre túdo no a~seio , e conservãçã:p d~ saude das Equipa-
gens. _ , . . 

Art. V. O Gen'eral Commandante depois de co'rrvir con1 o Major Géne.:.
'llal, do Regimento de Signâe's, ·e das Ordens parti-c611nes qtle forem preci:-..:' 
sas, ás fará exec<utar pelo . Máj.or General; e parâ ô fim â'e manter i 
DiscipJi,na ai'nrda nos PclrfXls·, sé fârãó os ·exerciciós de Sign1aes de toda 
a qualid·adê', ]'ogo •q·ü'e'· o' Major General o julgd'e conveniente; e que o 
General· o hdu ver assim permi ttida; assim co'm0' ord1en'àni to dós os ou
~ros exerciéios que julgàr cónvertientes, para téi' a E'sq•üadt·a eni esiado 
de comha.beF-, e de s'tls•Uentar a Gloriá do Réa'l Pá vil hão. , 

. Art. VI. O Major ' General; com à approvação do Ministr6·, e Sé~ 
cretario de Estado dos Negocias da M.:ninha, nomeará hum, ou mais ·. 
Secretarias, para o teinpo da· :ExpediÇão, o qual em hum, ~u mais Li
vros; escreverá as Ordens que 'se derem; e todos O!il outr9s obJeCtos, ·que 
o Major General julgar conv_enÍer:ites, para a c·onservaç~o d~ bo~ ordem~ 
e Disciplina da Esquadra. Palàcro de Q;aéluz em 7 de Dezembro de 1'796, 
= D. Rodrigo de Souza Coutínho. 

· ' Ímprês~ó ría lmpréss&o Re'giá. 

. ) 'f . • I 

T endo-M~ sído ~~rés.e~tes> às~ embàr~qos, e . i n_.Cprt_venie~tes que p~derii 
resultar da Hfl'ffi'edtta;ta: e·X.ecu~a'ib doa• s1tl1>taJ Lei d~rsSesm~rms, que Fui ser
vida mandar publicar· pelo Meu· Ccmselhd do .Ultrarnár; seja porque nas 
cJrcumstánélas. a·ctuClés Jlila:ó' •He' à lílfOI~entó' n~ais , prõ'prio · para dat• hum se-
guro estabe1lec1merito -ás· vasiarsí ,Pn:itJnttcllàdEfs: <fus-Mjus . Va~sallos nas Pro
víncias do Braz H; -seja· pe·l~- fa.Jta qure_: ·, llic. hià~ 'de·' Geomfi.trás J FJ'l}.~ . ~?ssão 
fixar medi~ões seguras ;-e·hgada's hiãlterá'velrü~iHe com medtdas Tngono
metricas, e · A:strono·n1'rcàs·; ·qm:e lsô 1p0detfiú dafLj:~és a devida estabilidade; 
seja tinàlmebté' p-elós-rtruiitos'-Pro-cessos;l erGausás que poderião excitar-se; 
querendo pôr em execução tão saudaveis princi pios, e estabelécimentos, 
sem primeiro haver prepáféfd'Ór ttlillo<'~ o C!}ue ' he''intlispensavél, pára que el.; 
les tenhão huma inteira; e util realizàqão: Hei por bem determinar que 
o Conselho Ullframarino stfsfJ'enUa pmf 1o~ál n~Jt~c't1çãêl, e éffeitos desta sau
davel Lei ; . e 'rem~t-tendo..-.a· a •totlbs ' os ' G'()Vefriado es das Capitanías do 
Bl'azil, .os encârregm:1 -de i ·rifot·màvt~Hn .c?Trf a ·nHli.or p ot~P,~id~Y.? s(l)~ se, o mo..; 
do, com que mais fa-ci ·l, e ·cornrnbd.attientê~ e ev1'fartdo-se novàs Questões • 
e Processos, se po.derá .. p8r em prâti·ca o qüe allt<:S~ acba estabelecido, -e co.;; 
l he1·-se o berhf'S'perado fvnta, sem que"se éxperiti1ebt.é i ncontrehiehte algu rn; 
ou concussão que se faça sensiveL O Conselho UltramádntJ ô tenha assim 
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entendido, e mande executa-r. Palacio de Quéluz a lO ·de Dezembro de 
1196. = Com a Rubrica clo Príncipe Nosso Senhor. 

Jmpresso na Irnpres-sáo Regia. 

A t'tendendo aos merecimentos, e mais partes, qae concórrein na pes
soa do Bacharel João Ferre.ira Batàlha, Juiz do Qrime do Bairro :do Li
moeiro; e muito particularmente á proposta, que Me fez o Duque de La
fões, Meu muito presado .'fio , do Men Conselho de Estado Marechal 
O'eneral de Meus Exerc·itos, e Gener.al junto á Minha Real Pessoa: Hei 
por bem .nomealo Intendente Geral dos Transporte.s dos mesmos Exerci'
tos com plena jurisdicção, .para fazer apret~ptar toda a sorte de Carrua
gens, Carros, Bestas , e Embarcações, cle que carecerem . as referidos 
Exercitos, em todas e qlilaesquer das Ptrovincias d.es{e Reino. A Juntá. 
dos Tres Estados · o tenha assim entendido; e faça expedir, abnde cen
venha , as Ordens necessarias. Palacio 'de Quéluz em i3 de Dezembro 
de 1796. = Cem a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

•I 

' I 

' ' Impresso ·na Typogrqfia Silviana .·: 

I 

*-r-*t.C'>*-· _ .. -* 

Sendo conveniente que os .Estados l.YI~iores dos Navios, F1
ràgatas , e 

mais EmbaróaÇões de Guerra da Real Armada se proporcionem. de hüm 
modo fixo, e regular, segundo a força de cada hum a daqúellas Embarca
ções, e Lotação das suas Equipf).gens: Foi, Sua Mag-estáde Servida Ür=
denar, que na nomeaÇão dos Officiaes da Marinha, que formão os sobre
ditos Estados Maiores, se síga o Regulamento seguinte. 

~os Navios de tres cubertas; e nos .de 84 Peças~ 

f Capitão qe Mar e G:uerr.a - - - - 1 I Capitão de Fr-agata - - . - - - - -- 1 

Estado Maior~ 

Est~do Maior. 

1
. Capit~es· Ten.ent,es- - - - - - - ..:. 4 

. Pnmeiros Tenentes - - - - - - - 4 
Se,glilndos Ten~ates .- - - - - - - 6 

L Sargentos. de Mar e Guerra - - - 2 

Nas Náos de 74 Peças. 

I~ 

( Capitão de Mar e Guerra ~ I l' .. 
{ 

Capitão de Fragata - - - - - - - I , -
Capitães Tenentes- - - - - - - - 2 
Primeiro::; Tenentes - - - - - -:- -

4
4 J 15 

Segundos Tene!ntes 7 - - - - - -

Sarg,entos de Mar e Guena - 2 

~----------l---------------------------~~-------~-----------~ 



Estado Maior. 

Estado Maior. 

Estado Maior. 
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Nas Náos de s4 Peças·.· 

r Capitão de Mar e Guerra - - :. .. I 1 I Capitão de Fragata - .. • - - - .. I t 
Capitães Tenentes ....... - - - - - - 2 r 12 

-{I Primeiros Tenentes - - - - - - - 3 1 
Segundos Tenentes _ .. - - - - - - 3 J 

L Sargentos de Mar e Guerra - - - 2 

Nas Fragatas~ 

r Capitão de Mar e Gúerra - - - - I 

l I Cap~t~o ~e Fr,agata - - - - - - - I 
-{ Capltao fenente - - - - - - - - I 

t 
9 l Primeiros Tenentes - - - - - - • 2 

Segundos Tenentes - - - - - - - 3 
Sargento de Mar e Guerra - - - 1 J 

Nos Bergantins commandados por 

r Cap. de Fragata, ou Cap. Tenente I I 
~ Primeiro Tenente - - - - - - - - 1 I 

, Segundos Tenentes - .,. - - - - - 2 ~ 5 
I 

L Sarge9-to de Mar e Guerra - - - 1 J 
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A Rainha Nossa Senhora o mandou por sua Real Resolução de 14 
de Dezembro de 1796, em Consulta do Conselho do Alm~rantado de 9 
do dito mez e anno. = José Sanches de Brito. = Pedro de Mendonça. 
de Moura. 



ANNO t> .E 1797. 

S -endo-Me prêsenle a Qecessidade i~dispensavel qué havia Cle aúg·men.o 
tar o número das Praças rro Plano de Organização ·:, a que se procedeo 
para os Córpos fixos das Guarnições' do Reino do Algarve, confirma
do p~lo Mea Real Decreto do primeiro de Jul·ho de mil setecentos no
venta e cin'co: Hei por bem Ampliar- o ·referido Plano na.fórma do no
vo a que M•andei pr0ceder, que baixa assignado por Luiz Pinto d'e Sou
sa Coutinho, do Meu Cons·e'Jho de Estado, e Meu Ministro, é Secreta
rio de Estado dos Negocias Estrangeiros, e da G'a'en·a; Decfarando ou
trosim, que o vencimento de Soldos de todos os Officiaes empregados no 
m·anüo das quatro Companhias n·eJile estabelecidas, será ex·actamente o , 
mesmo, que se acha de1:~rminado :para os Officiaes de IQf;mt~ria dos Re"'" . 
gimentos 'das Tropas do Meu Exercito, segun~o a nova Tarif~ t O Con
selho de Guerra o tenha assim entendido,. e faça expedir os Ç>espach9s 
competentes. P·alacio d-e Quéluz ·em 2 de Janeiro de 1797·. = Com a Ru• 
bríca do Príncipe Nosso Senhor. 

PLANO 

Das quatro Companhias de. Artilhería de Pé de Cástello, para guarnece· 
rem as Praças, Fortalezas, e Baterias do · Reino · do Atgarve. 

l. COMPANHIA FORMADA: NA PRAÇA DE VILLA REAL 
DE SANTO ANTONIO. 

Capi lã o - - - - - - - - - - - - - .- 1 
1.05 Tenentes - - .- - - - - - - • 3 
11.08 Tenentes - - - - - - - - - - - 3 
Sa!'gentos - - - - - :.. - - - 4 
Furrieis - - - - - - - 6 
Cabos - - - - - - - - - :... 2 o 
Tambores - - - - - - - - - :.. - - - 3 
Soldados - - - - - - - - ~ - - - - - :.. 160 

Total - - - 2oo -
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Detalhe desta· Compmiht"u~ 

r Capitão .- ,:. ·:.. · 

I 1.0 Tenente . -
n.o Tenente ,., 
Sargento - -

- ' - .. 1 .' 

- .. 1 
I 
1 

- - - - lO l Furrieis "" -:- -
C9-bos ::. '- -
Tambores - -

. Soldados ~ -
- - - - 1 . .. 
., - - - 65 - ;. - 82. 

Il.ó Tenente 
-

( - - - -"- 1 

I S~rgent~ - 1 
I 

Alcoutim·. Furriel - - - - - - 1 
~ Cabos 2 - - -

Tambo~- - - - - - - I I 
l Soldados - - - - 20 - - - 26 

~astro Mát·im~ 

. -
Fortaleza de S. ioão 

( J.b 'fene~te . - - - - - 1 

I Jl.
0 Tenente - - - 1 

Sarg~nto 1 

l 
Fprri.eis .- - - - - 2 
Cabos - - - - - - - 4 
Tambor • - - - - 1 
Soldados. - - - - · 36 

r I. o 'fenente - - - l 
I SargentO. ' - - - - I 
{ Fúrriel _; - - - - I 
I Cabos - - - - - - - 4 

. -
- M - 46 

LSoldados---- -39--.:.46 

Capitão - - - -
I I. os Tenentes - .. - -

iJ.•s Ten~ntes - - '" -

Total -

... 
I 

Sargentos - - - - - - - ~ - - - - -
Furrieis- - - - - - · -
Cabos -. - -

~ - ,... -

·Tambores ~ - - - - .. ' I -

Soldados - .. - ~ l · - - - - -

Total 

X; 

20Q 

' 
l 
3 
3 
4 
6 

20 
3 

160 

200 -



Praça de farl). 

Detalhe desta Companhia. 

Capi'tãb - -
I: Tene'n te - - - ..,. 
H." 'f'enent'e 
Sã·rgen to - - - - -, 
Furr)el , - ·- -

- 1 
1 

"' 1 
l 
1 
4 
l 

Cabos - - -
Tanib'ot -

l Soldados - 28 - - - 38 

r Sargenlo - .. -
' - ~ Fürri~l -Bataria da F.uzeta._ 

: Cãbos 
L- Sõldados ._ 

r I." 'Tenente , . . I Sargento - - -
Fortaleza ..de S. Louren- Furriers _ _ 

11ÇO d'Olhão._ _ { Càbos ... _ _ 

- - - 1 
1 

- - - 3 

- - - 25 

- - - 1 
- 1 
- 2 

3 
- 1 

- - - a·o 

- -I· Tàmb'or - - - - - -
' - - - ·- '- Só1dadós .:. - - - - - ·- 27 - - - 35 

-
Bataria de ·Farrobilha&. 

Forte Novo. _ 

Forte dà Quarteíra. 

{ 
Cabo- · 
Sol d'ad·o·s 

{ Cabo.. -
Sold~d·os 

{ 
Gab.õ _,_ -

· Soldádos 

- - - - -

- - - - I 
6 - .. - 7 

- ... 

- - - 1 
9 lO 

· { Cabo - - - - ... - 1 
Portaleza de Vai Longo. Soldados _ _ _ :. _ _ _ 9 - - - I o 

Batai'Ía d-e P'a11chel. 

'Pl'aça de Albufeira. 

Bataria da Balieira. 

{ 
Cabo - - . - - - - - - l 
Soldados - - - - - - ._ 4 - - - 5 

r J-.o Tenente "'- - - - - i 

1

1 tl.o Tenente ., "' - 1 
~ Sargento - - - - - - I 

Furtiel - - - - - - -- i 
f Ca~s - - - ~ 

-
141 

· Tatnbot - - - - - 1 l Soldados- - - 32 - - ,.. 40 

{ 
Cabo 
Soldados.:. 

- - .. - ], 

- .. ,.., - 4 - - - s -· -



Fortaleza de Pel's. 

179~ 

f Il. 0 Tenente ~ - .. - - I 
l Funiel ~ "' .. - - I 
í Cabo - -.. ... = a '- - ' ·I -

t SoklaGoS - - - - 11 - - - 14· 
l o •. 

Total - 200 

iu. coMPANHIA FORMADA NÁ cú>A·n:E- DE LAGOR 

'Capitães· - - - - .:. - - - .. - ... - -
1.•s Tenentes - - - - - .:. ,.. -
Il."s Tenentes- - - - - a D - - -

Sargentos - - - - - • -
Furrieis - - - - - -
~abos - - - - - - - - - - - - - - - -
Tambores - - - - ... 
Baldados - - - -

2 
4 
4 
& 
8 

27 
4 

206 -

Praca dê Lagos. . 

Total 

Detalhe Desta Companhia. ' 

r Capitães - -

I rs Te.r;:~er:1tes - - - -
II. •s Tenent'es 

4 · S(l;rg~~~os - -

\ 

Furne1s - - - - -
Cabos - - -

1 
Tambóres 

L Se-ldados 

Forl_aleza dàMeia Praia· { ~~~~~dos-

- 3 
2 
3 
4 
7 
2 

260 

- 72 - .:. • 95 

Batariâ da Piedade. {
. Cabo..: -

SoldadoS_ - - ... - !_ -

Bataria de Porto de M6s. { ~albd. ad- .· .:. 
- - oo a os 

1 ·' .. 6 - .:. ~ 1 

Forlaleza da Senhora { Cabo- - -- - .... - - - - - I 
dá Luz; Soldados - --- - .. - . - 6 - - - - 7 

' _,......... 
'' .:. - 12~ 

- - -
Forteleza de .J3o.rgão. { Cabo- - - - - . - - 1 

Soldados - - - - 6 - - - 1 

{ Cabo-
. 

Fortaleza d' Almadena. - 1 
~ 

Soldados 6 .. - - 1 
Xx 2 



Fortaleza da.· Figueira. -{ - Cabo - -
· Soldados ... - -

l 
6 - - - 7 

.. .. ' 

Fortaleza do Zaviei. 
I 

Praça de Portimãa. , 

Fortaleza da Senhora 
da Rocha. 

Fortaleza do Carvoeiro. 

Castello de Alvor. 

Deposito Geral de Sil
ves. 

.. 
J Cabo- -
l Soldados 

.__;.. __ _ 
I 
6 - - - i 

r 1.0 Tenenté - - - - - I I IJ.05 Tenentes - - - - 2 
• Sargentos - - - - 2 
4 Furrieis - ... - - - 2 
I Cabos - - - 4 
J Tambores - - - - - - 2 
'L Soldados - - - - .- - 42 - - - 55 

{ 
Cabo- -
Soldados 

{ Cabo- -
Soldados 

- - .... 

- -
- - - I 

6 - - · "' 7 

I 
6 - - - 7 

{ 

{ 

Cabo- -
Soldados 

- - - - I 

Cabo- - -. 
Soldados 

6 - - - 7 

- - - I 
6 - - - 7 

Fortaleza ~.e Santa Ca- { ~:~~;.1 = ~- ~ , ~ : ~ ~ ~ 
thenn a. . . Sol dados 1 o 13 

Fortaleza de S. Joãa do{ Ful"riel - -
Reg-isto da Barra cle Cabos - - -
' Portimão. Saldados · 

1 
2 

'" - '- .:. lO 

Total 

- - - 13 

260 
1 

'IV. COMPANHIA -FORMADA NA PRAÇA DE SAGRES. 

Capitão - - - - - - - - - - - - 1 
f: os ·Tenentes - · - -" - l · - - - · - 2 
II . 011 Tenentes- - 2 
Sargentos ~ - - · • - - - - - - - • _., - - 2 

Furrieis - - - - - - - - - - · .. .. - - 4 
Cabos • - - - - - - - - - - - 1 3 
Tambores ;. - - - - - - - - - - 2 
Soldados- - • - - - - - - - - - 113 . 

aoL b n:T9tal - - "' 140 

.. . 
'· ... '. 
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Detalhe desta Companhil:t. 

Capitão -
.. i 

( .. "' ... - 1 

I 
I. os Tenenles - ... - z 
n:s Tenentes\. - - z 

F r · ~a de Sagres. Sarg-entos - - 3 { 
Fu(rieis- ' "3 .. - - -
Cabos :.. e - - - - - 8 
Tambores - - - - ;.. 2 

l Soldados- ... - - - - - 65 SG 

{ Furriel = - - - - l 
Fortaleza da Balieírà._ Cabo " .:. l - -

Soldados .:. - - - - 12 14 

Fortaleza de Belixe. { Cabo - - I 
Soldados - - - - - - - 12 - - - 13 

Forte de S. Vicente. { Cabo - - - - - - 1 
Soldadós - - - - - 6 7 

Fortaleza da Arrifaná. { Cabo- - - - - - - - i 
Soldados - i.. - - - 12 - -o 7 

~ortaleza da Carrapteira. { Cabo - - - - - - I 
Solda-dos - - ... - - 6 7 

Total - - - 140 

1 .: 

Palacio de Quéluz erri 2 de ·Janeiro de 1797 = Luiz Pinto dé 
Souza. 

Impr.1ia . Offirúna de Antonio Rodrigues Gdlhardo. 

s 

Jo~o Vidal d~ Costá e Souza, Desembargárlor da ReÍa<(ao, e Casa d<ll 
Porlb! Eu aRainha vosenvio rnuitosaudar: Tendo considet·ação aovos
so r>restimo, e set:tiqo. Hei r>or bem N.umear vos. corno por esta _:Vos ~o .. 
tüeiô, lntenêlente Geral da Policia do Meu Exeréi to, e Superintend ente 
Gera:! dos VíverPs do mesmo Exercito com toda a cumprida jurisdicção 
sobre os mais Mirtisttos para a Execuqão das ord ens, que em razão dos 
ditos Çgrg-os lhes ~~re~ por vós expedidas, ~cando responsav.;;eis _na· lVIi~ 
nba: l Rea:l Prença- de todais as faltas, que houverem na execuçao_ das mese 
lllas ordens', e em que tiver detrimento o Meu Real Serviço; Declarao~ 
do aô mesm«? tempo~ que ficarã«? •debaixo da vossa jurisdic~ão todos ós 
transportP.s de VíverP.s para os Acantonamentos das Tropas, e para os 
seus' oecessa rios p~ovimentos; de maneira que nelles se não experimer}tej 

· penuria por falla de Vivandeiros, sendo-vos licito alrnotaqar, e tax~r os 
· mesmos Viveres poc preços racionaveis nos mencionados Acantoname'n~ 
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tos, de modo que sejão proporcionados ás faculdades clos Soldados: Bem 
entendido, que não he da Minha Real Intenção, que vos intromettais 
nos provimentos dos Meus Assentos, cuja administração he inteiramen
te privativa ao ·conde da Ega, em virtude ·ao Decreto, pelo qual Fui 
servida Creal'lo Inspector Geral das M.unições de Boca dãs Minhas 'fi'O:. 
pas, no que respeita ao provimento dos mesmos Assentos. E outrosirn _ 
Sou servida <::onferir-vos toda a cumprida jurisdicção para podêreis no
mear os Oilic1aes, assim Ordinarios, como Extraordinarios, de que ne
cessitardes para o expediente das funções, de que vos achais encarrega .. 
do, e para lhes podêreis taxat· os ot·denaclos, que deverem vencer; como 
tambem as cavalgadUI·as, de que carecerem, e mais gratificações, que 
julgardes conveniente arbilrar-lhes ~rn razão do seu maior trabalho em 
alguma occasião extraordinaria; o que tudo vos será satifeito mensalmen
te pelas Thesourarias -Gerae's das Minhas Tropas, á vista das relações, 
que nellas apresentardes, indo por vós assignadas desde o día da data 
das mesmas relações, e dos mais conhecimentos de despeza, que nas mes
mas Tnesourarias Geraes offerecerdes. Assim o tenhais entendido. Es
cripto no Palacio de Quéluz a 5 de Janeiro de 1797. = Com á. AssigCJa
tura do Principe com Guarda. 

lmpr. na O/fiei na de Antonio Rodngues Galhardo. 

Eu A RAINHA Faço s·aber aos que este Alva rá com forçà de Lei vi. 
rem: Que tendo determinado que para o Bom Governo, e Economia da 
Minha Fazenda Real se estabeleç.a a bordo da Náo, ~m que embarcar ó 
Commandanle de qualquer Esquadra, que Eu fôr servida mandar sahir 
dos Meus Pórtos , hum a Junt a de Fazenda, a cujo cargo fique todo o 

·aprovisionamento preciso para a mesma Esquadra;. e todas as mais PI'O-

videncias uteís, parà que não fa lte o necessario, e ao mesmo tempo ha::. 
ja huma bem entendida Economia, tànto a respeito da compra dos Ge· 
neros, como d~ seu consumo, ~ conservação: Sou servida Ordenar, que 
se observrm as det'erminações sPgu irites. . 

I. Que seja Presiden te dra dita Junta o Chefe de Esqüa,dra, e que se 
componha de mais tres Commandantes, do Major da Esquadra, de hum 
Official de Fazenda , que Tenho ordenado que embarqu'e com o titulo 
de Commissario Geral da Esquadra, o qual terá Voto na J ~~o ta, e nt:-1-
la fará o lúgai' de Fiscal; e de hum, Secretario, que será o Escrivão clo 

· dito Coml'hissario: E Determino, que párà. Commissari0 Geral d;LEs·ii] Ua
dra se escolha hum Official de Fazenda dos que terh o exerciciG., e prá
ti.ca da Fazenda da Marinha, a quem não só se conserve ó seu soldo, 
e Lugar para quando voltar; mas que a Real Junta da Fazenda Jà Ma-

. rinha lhe mande dar á sua voha huma gr·atificaçãrCJ de hlillma ·ter<fà parte 
do Ordenado que Vf'ncel· ao mome!ilto da sua rwmea~ão, )@g0 qlile ell~:> l:i:i
ja dado huma fiel, e exacla conta do serviço, de- que vai encarregado a 
bordo da Esquad,ra, e que a Fazenda Real não tiv·er nada a pertend_er 
do Cjlle levou a seu cargo . " ·. 1 

If. Esta Juntá se cotlirocará a bordo da. Náo ,do Chefe, todas h:s ve
zes que este achar necessario convoca! ! a, e nella se 8eciélirão geralme!il
te todos os negocios pertencentes á Fazenda; da sorte que sendo neces-
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sario 'comprar Óeriebs, fazer Pagamentos, ·oü 'éeob.ofuizar a Despeza, pa~ 
r a tudo precederá t'esoJução ,da ,J untà; e:~·stâ, pr~vi.d~ncia t~r~ lugl!r ,des":' 
de que a Esquadra se tizer a vela no Porto d'esta C1dade ate que nellé 
torne a dar fundo. . 

III. O ·commanda·nte p'assará todas às 'ór:dens:, ·qü~ aJunta julgar né-· 
·cessarias ·, e respectivas á Fazenda, aos Com mandantes dás Embarcaçõ~s ~ 
de. que a ~squadra se compuzer, e este~ ~erão obrigados e e:J!iecutallas m
tell'amente; e para conhecimento dos Generos existent~s a bordo de qual
quer Embarcação, poderá a Junfa não só 'mandar vir 'á sua pres·ença oi!: 
·commissa'rlos, Escrivães, e Liv·ros de todas as. Embarcações, .mas tam
bem mand'àr verifiear a te'alidad'e. da existencià ? e se os Ma.ntimentos, 
-e mais Generos se acbão com as éautelas necessarias para a sua conser
Ya<;ão. . . , 

1 V. Ordenb, qtiê a Junta tienha o balo r c\lidado 'em que se ~xecute 
·o Regimento, que agora Mand'éi faze.r para a arrecadação d~ Minha Fa
zenda Real a bordo de todas as E~barcações dà ,Corua; e que conh~cen~ 
do falta na sua execução, dê à ·esse respeito as providencias que julgar 
mais proprias. . . . 

V. A Junta ordenará a.o Co~hlissari'o da Esquadra as cdmpras qua 
d eve fazer, ~~nhecehdo primeiro as quantidades neces~arias, os preÇos 
porque se pe1<lem comprar os Generos, e as suas quahdade_s, de sorte 
que as Ordens hão o~ ser feitas de modo; que nãb fique .eousa algum~· 
de al\{?itrio ao Commissario; porém para a sua execqÇão: Ordeno, que o 
Commi~sado tenha toda a authoridade n'ecessaria; .que todos o~ Officiaes 
~~ Marinha lhe dem as providencias que elle pedir ; . e que os Ofticiaes; 
He Fazeoda embarcados a bordo dos Navios da ;Esqua~ra, lhe sejáo su
bon1inados na parte em que elle fôr executor das Ordens da Junta. 

V I. A Juntà mandal'á. cârregàr em Receita ao Comnlissario da Es~ 
quadra., pelo seu Esc+ivão todo~ os Geoerôs, .que se coinprarem, e todo 
·o Dinheiro, que se receber parà a Despezá da mesma ~!?quadra ; e por 
Ordens da Junta fará elle a distribui,ção dos G~neros para os mais Na..' 
vios; recebendó Conliecirnedtos em f6rniá do~ respectivos Comnli'ssarios. 
para a sua despeza. O Dinheird se guardará em húm Cofre com tres Cha
ves, das quaes terá h uma o Major da E:squa-d~a, outra o Coinmissario, 
ç ou tra o seu Escrivão; e delle não sahirá quantia alguma sem orde.rri dâ 
Junta, que seguardará no ~riesíno Cbfre. 'f.odos, osPagamentos serãofei .: 
tos a bm•do d::r Náo d11 Chefe na pre~eriça dos tres Ciavicularios. 

VJI. Para se receber o Dinheiro necessàrio, ou Gtmeros erriqiialquer 
dos Pórtos dá A merica , precederá hum Conhecimento em fórm~ feito pe
lo Escrivão.; assignad6' por elle, e pelo Commissário, e approvado ,Pelà. 
Junta; e esta mesma formalidade se seguirá para e Saque das Letras 7 
se forer:i1 necessárias. 

VIII. A Junt'a ordehad. ' que o Escr'ivão da Receita , e Despeza ao 
Commissarió tenha com a maior clareza, e sempre em dia as Contas do 
:mesm'o Cbrnmissario, ;d(:) sorte que não sô s~ conheça a Despeza geral da. 
EsqtJadra, mas tambem ., a pà~bicular i:le ca:d~ Embatcíação, para o que 
haverá hum Livro para Receita, e Despeza de Generos, no qual sPlan
cem não só as qaantidad~ ·s QOS Generos qoe receber' e entregár o Com
nlissar]o, m'ás t:rmbern o ~;eu cilsto, e impottancia; e outro , para a Recej ..: 
ta, e Despeza do D.inh'éiti,o. A!lém destes deve haver hum Livro para caJ 
da Embarcação cla Esqila~ha' onde o mesmo Éscrivão lance tudo. quan.J 
to o Comniissario despende't, ol~ entregar, com distisc.ção do que despeiJ.: 
der e.ni Dinheiro, e do que ,en'1tregar em fienero~, de .sorte que exarni~ 
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llahdo-se a ilespeza d-e cada Embarcaçã·o, ·eu·nindo ototal de todas, ve.,. 
nha combinar com ·a despeza geral do Cornmissario. 

IX. A Janta tomará em consideração tudo quanto lhe p~opuzer , e 
lembrar o Commissario da Esquadra para o bom arranjaniento, e Eco
nomia da Fazenda Real, e dará as ·providencias que julg;1r acertadas·: 
E para que sé conheça a exacta observancia desta Minha determinação, 
Ordeno que de tudo quanto propuzet· em Junta o Cornrnissario, se faça 
bum Texmo, no ,qual se declare támbem a decisão da mesma Junta. Es
t~s Termo~-' e· outros, que se fizerem a requerimento do dito Commissa
r~o como Fiscal, _.serão todos lançados em hum LiV'ro par~ esse fim . des
~lQado ·, o qual Livt·o estará sempre em poder do SecretariO ; e logG que 
a: Esquadm chegat· a este Porto, o mesmo Secretario ·o entregará pessoal
mente na Minha Junta da Fazenda da Marinha assim como todos .os 
mais Livros de Receita, e Despeza, e Contas da' Esquadra, de que he 
encar'regado como Escrivão do Commissario. 

~· 9 Co~missat'Ío da Esquadra terá a graduaÇão, sol elo, e come
donas de Capitão de Fragata, e o seu Escrivão a gt:aduação, soldo , e 
coinedorias Gorrespondentes aos Commissarios do Número das Náos dé 
•Guerra. . . . . 

Pelo que: Mando ao Conselho do Almirantado, á Junta da Fn- · 
zenda da Marinha; e a todas Pessoa~, a quem pertencer o conhecimen
to deste A I vará com força de Lei, que o curnprão, e gtJa~dem; e fação 
cumprir, e g·uardar t.ão inteiramente , como rielle se contém, nfío obs
tantes qoaesquer Leis, Alvarás, R.egímentos, Decretos; ou Ordens em 
contral'io, porque todas, e todos Hei por bem derogar para t:!ste elfeito 
sómente, cómo se delles fizesse individual, e expressa ri1enção; fi~ando 
alias sempre em seu vigor. E este valerá como Carta passa_da pela Chan.:. 
cellaria, ainda que por elléi não bade passar, e q·ue o seu e.ffeitn haja 
de durar mais de hum anno, sem en1bargo das Ordenações em CQ.nt.rario: 
Registando-se em todos os lugares, onde s'e costurnão r~gistar similhan
tes Alvarás: E mandando-se o Original para a Torre do To_mbo. Dado 
no Palaeio de Qué!Liz a 7 de Janeiro. de 17 9'7. =::=::. Com a Ass1goatura do 
}J·J'incipe com Guarda. 

Reqist. na Secretaria de Estado dos Ne_qocíos. da Ma-
1 inha , e Dominios Ultramarinos , a foi. 54. do Li
vro I. o das Cartas, Alva·rás , e Dúre.to$, qu.~ se ex- · 

.. pedem do Conselho do AlmirantadtA, e únpr. na /ir't !. 
"' pressão Re'g~a. _ 

• 

~ u A RAiNHA Fa<(O saber aôs que este Alv.ará de Reglrrierito vir·em' 
que tendo consideração á necessidade qne ex.i.ste de estabelecer hurtni. 
boa fórma de arrecadaÇão, e .despe.ia dos Ge.r1 eros, e Maritirnen tos corh 
que se aprovisionào as minhas Náos, é outr~s Embarcações de Guerra: 
Sou servida mandar estabelecer esta nova fórrnil. de ildministração~ crear 
o novo ·lugar de Commrssários a bordo de cada ht.ima das minhas Em bar
cações de Guerra, e prescrever cí que s~ cort1tém nos s:gninte~ Titu lo.s.' 
ordenando que tudo o disposto nos mesrrjos sls observe hei, e hteralmen-

. te debaixo da r.na:ior resporisabilidaue d:a _parté do que não cumprir as 
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obriga'Ç8es de qué . Íiéà 1n:ct1mbido, 'e qué 3'qÜ.i fhe ·são prescriptas, o ti 
que por qualquer modo ímpedir a outro encàrregàdo n'o .exercício 'das 
mesmas funcões. · . 

T I 'f u L ó p R i M Ê i R ú. 

Do Coinmandante~ 

L Nomeanélo á Minha Junta 9à.f'ázeridá. da wt~ninh~ Cómmissario ;· 
e E!ícrivão para alguma Náo, Fragata, ou Navio da Minha Corôa, o 
Cummándante mandará fazer tres chaves para cada. h uma das Escotilhas, 
·e paioes, em que se hão de recolher .os . màntimentos, e s9brecellentes, 
das qoaes tE'rá huma o OlEciàl de Detalhe; hurria 0. Co~1ITIÍS~ario ' e ou~ 
t.ra o Escrivão, ficando todos trés responsaveis pelos descãnúr:íhos, oú. 
perj uizos que ·experinientar á Minha Fázendá. , 

11. O Commandante ~rdenãrâ ao Escrivão que faça as Guias para se
t<~m soccorrídas coin rações de terra as f>ra~as que furem dá Guarnição 
ela Náo, e tivéreü1 assent6 no~ Lívros dos Soccorros ;_e porqu~ _se op": 
põPm á boa Economia do Armazém dos Mántimentos do Meu Arsenal o 
(lrclarar-se na Guia a qualidade de mantimento, que ~e hade receber:. 
Determino que daqui erri diante se declare sómente · nas Guias a quan
tidade rl·as Praças que devem ser municiadas: O Comandànte assigriará as 
ditas Guias, e as que se pasSarem para cada hum dos outros Arrnazens; 
e fa ri aprornptar h uma das Embarcações da N~o para ir o Commissario, 
e Escrivão com o Livro da sua Receita ào Arcenal receber os generos; 
para gu., se pàssárão as referidás Guiàs. . . , . . · 

11.1. O Comrriandan te dár:i despeza ao .ConinlÍssàrio de todos os man-
1imenlos, e generos que receber em virtude das sobreditas Guias~ á me
«:lida que se forem gas tando ; por Mappas ,. e Bilhetes, que serão feitos; 
~ assig- nád.os pPlo Esc•ivào, pelo Comtrian_dante ., e pe!o _üffi c.iaJ (,l~ .Di•ta~ 
lhe, ou de Quarto, do mes mo modo que se determina a respeito dos 
mant.imerilos, e mais gerierós CJUe se desperidererh nâ. Viagem. : 

IV, O Commaridant e tratará o Com rn issario, e Escrivão como Offi
ciaes da Minha Fazenda, cuja arrecadação me io~ét·essa; é te~á .sobre 
elles a mesma juHsclicção qúe tem os Çhef~s das Repartições de . A'dmi~ 
nistração da Reál _Fazenda, sobre os Officiae? que l.he são sdbordinados, 
t>ntencleildo-se que elles não estão sujei tos ás Leis l\1ilitares pelo que per~ 
tence áo exercício de seus Empregos; ríl:is sirri ás Leis Crimibaes, no 
caso de qualqu er acontecirneritq que .r>oss:i perturbar à Boa or4em, su~ 
bordinaçiio, e obedíf'nciá que deve haver à bordo de todos os Navios; e 
IJão .lbes éonc~derá liceri~á para qtie pernoitem fóra d~i Náo, nem .ainda 
se ·demorerí1 fórá della muita parte cio dia, sendo certo que dá falta de 
assistericia destes Officiaes a bordo resultão á Minha Fazenda muitos in
convenientes • 
. V. O dom mandante não rtiandari fazer d~speiá de tiJ;intltiientos, néirt 

de outros generos que se receberem para a Vi.age:U, estando a Náo fu 11 -

diada rieste Pdrto; e se a Ná.o entrár rielle depOIS de hunia longa Via
gem, e o Commandante julgar que . se dev~m gastar alguns nianiim e!J
tos, por tenier qtie se corrompão, dará parte á Minha Jurita da Fazt>n~ 
~a da Marinha pâi:'á detehuioar a este respeito o que fôr máis conveni~ 
ente. , 

VI. Sa:hindo à Náo de barra fóra, o Commandánte dará despez~ i1~ 
Commissario dds mantimentos, e .generos que se tinirem do Porão, e 

Yy 
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-Paioes ·para _su.stento àa ·Gu'amição, apparelho da Náo e ·mais serviço ·; e 
não poderá obrigar o dito Commissario a entregar causa alguma que vá 
a seu cargo, sem h uma Ordem, ou Bi lhete de despeza assignado pelo 
dito· Commandante, e tambem pelos Ollicj.aes na forma deste Regimen
to, ou Recibo da pessoa a que·m se entregarem, quando se lhe não deva 
'dar despeia; e justificando o Commissario perante o Auditor da Mari
nha que alguns generos· que se lhe. pedem na Contadoria dos Arma
zens por ajustamenLo da sua Conta, lhe faltão, porque o Commandante 
os mandou despE"nder: e lhe não deo despeza, se 'haven\ o valor dos di.tos 
generos pela fazenda do dito Commandante, sendo primeiro chamado á 
Minha J ~-ntê~ da Fazenda ·para dar a razão, porque não cumprio nesta 
parte o Reg-1mento. . 

VII. Mandará el:.amin1ar pelo Tanoeirp na ,presença do Official de 
Detalhe toda a vasilha que se abrir, pal'a della seextt·ahir mantimentos; 
e achando-se alguma broca, aduella partida, ou pente quebrado, a man
dará conduzir assima da to! da, .e se informará do motivo que poderia ha
ver para aquelle acontecimento; e achando proceder de má arrumação, 
ou descuido do Fiel do Porão, procederá contra elle como merecer: ad
vertirá o Official de Detalhe, e Commissario, e logo ordenará ao Tano
eiro que deite a vara na dita vasilha, e ao Escrivão que lavre hum Ter
mo, declarando guanto tinha a vasilha por cabeça, o qne se lhe achou 
}leia vara, e o motivo des1ta dilferença; e este Termo assim feito, e a.s
signado pelo dito Escrivã0, Official de Detalhe, e Com mandante, ser
virá de despeza ao Comrnissario. Se a vasilha qúe se abrir fot· de manti
Jnento, em que se considere a,varía, o Commandaote a mandará igual
m ente vir assirna da tolda para se examinar a dita avaría na sua presen
ça, e na do Oilicial de Detalhe, e priaH~Íro Cimrgião; e assentando io
dos em que o dito mantimento, ou alguma pal'te del le, se acha corrup;. 
t.a, ou incapaz de se distribuir pela Guarnição, o Com mandante rnaJ)da
rá lan<(ar ao mar a quantidade que sP achar avari·ada, e ordenará ao Es
crivão que lavre hum Termo desta avaria ., e procedimento, declarando 
o pezo que tinha a vasilha por c·abeça, e a q~.antidade que se mandou 
Jançar ao mar, para que assignado pelo Escrivão, primeiro Cirurgião, 
Oilicial de ~etalhe, e Commandante, sirva de despeza ao Commissario. 

Vfl L V1sto que o Commissario assiste ao pezo, conta, e medida de 
todos os generos que recebe, e ~ue para a ordinaria diHJinui·ção del les 
lhe concedeo cinco por cento a titulo de q·uebra, · para lhe ser abonado 
~obre o total da sua despeza diaria em todos os generos de pezo, e ·me
dida, o Commandante · não mandará. fazer Termo algum de abertura se
não nos c·asos assima ponderados. 

iX. O Commanaante não consentirá que se ilem rações seecas mais 
~ue aos Officiaes determinados no Regime o to provisional de 17 de Junho 
de 1796; e terá a maior vigilancia em qne todos recebã'o diariamenté 
aq11elles mesmos generos, de que se deo despe~a ao Commissario no· Map
pa dia rio das rações, não permi ttindo fl.O dito Commissario que troqu·e hum 
genero por outro, nem que o mantimento que se despendeo nas rações;, 
fique no" Paioes, ou Po-rão, ou torn_e outra -<rez a entrar nelles pot· depo=
·sito, ou outro algum pretexto, aínda que este se figure favoravel á Mi
nha Fazenda; e o Co~n'mandarHe q·tle orde·nar o cóq1trario, será respon
'sável por todas as dift~ren~as qne sé achàrem no ajustârriento das Con
tas dos Commissarios, procedidas dr, trocas de generos . 
. X. Havendo porém h~.:~ ma grande falta de mantimentos nos Paioes; e 

:Porão da Náo, e receaodo o Coin.mandarite que n.ãó cheguem para ~oc :.. 
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'é!\rrer as Praç·a:s ' át~ ào prinl:eiró' Porto ·, nes'fé êàso ·o Com'm~·wdántê ou~~ 
v-indo o Official de Detalhe, e Commissario sobre a quantidad'e do rrian· 
timen to que se faz necessario, ü.1andará lan~ar hando, par'a que toda a 
pessoa que ti ve'r restos de Tações , ·as apreset'lte ao Con'lri1issario para 11le 
s€r pago o"mant-itnento qt1e 5e lhe tomar~ no primeiro Porto; ·e ~rdena~ 
d. ao· Escr ivão que carregue em receitá aü Commissa·rio a qllantíclaâe de 
ma1ti ruenlo que se julgou se t· necessario, declarando no corpo da Recei
tá, de baixo do nome dê 'Cada huma das pessoãs, os ·geBeros, e quanti
u ádes que Cl'lt regoo; e ~ marge m de éada hum d·esfies, n0fnes mandará 
a"\'Pl'bar o seu pagamento, quando lhe forem satisfeitos. Logo. ~ue s~ aéhal 
rem car re gadus em Receita ao Commissario óS ditos generos, m'andàrá 
lavrar hum T ermo da necessidade que houve para o refetid~ procedi:: 
ment.o. '· 

; XL O Conirrtandân te '01"denará <l)üe. ilãó des'en)b arquem pará tel·ra; 
11em para bordo de oulras Embarcações generos algllns sem huma Guià 
assignada pelo Escrivão ; Commissatio; é Officíal de D'etalh'e , que (lecla
r c aonde sàó reme tlidos, ou o fim po·rque desembúcão: E • Mandó ás m'
nbas Justiças qué appr'ehendão todos osgéherós que d:eseml:>'a~cáreri1 seni 
as ditas Gu ias, e procedào a rrízão contra as péssoas que os coridüzi
rem, da'ndo logo parte á Minna Junta dá Fazenda da lWarinha, para 
p·rovidenciar a arrecada~ão dos ditos generós, e castigo dos 'delinquen-
tes. . . , . . 

XII. ú Commandánte dara sómente desp'e~a ao Ccimmissatió da cêra 
q-ue se gastar com as Missa's, e l:;ada..inhas; e da que se eonsurriir ria sua 
meza; e esta térc'eira qualidade de despeza só terá efl'eito hás Embarca
ções de guerra ; fat-se-há ~epàradà das outras despezas, e não passará de 
t:-res vêlas por dia. Aos Officiaes de Patente, e Officiaes ql!ie~ 1\r cmcem co
meuorias' mandará dài' para se allúii1Jarem huma v.éla de éebo por dia~ 
e mei a véla 'de cebo a todds os mais Officiaes, e h uma véla de -cêra pap~ 
os O ffi eiaes de Marinha. 
- X fi L O Com mandante rlã.o consentirá que~ Coriuiiis~:;~rio dê:cêra, ce

bo., mantimentos, e outros generos para Se Íl' descOt1tando na despeza, 
CJu vencimento · futuró, por ser rierjudici al á Mióha Fazenda, e in ui to re
prehensivel similhante prúceJimentó; e quando algum Olficial tenha co
nhecidá precisão de alguns dos generos que vão á cargo do Conunissa
ri o , o Comniandant~ mand<lrlÍ ao Escrivãó que f.àça hum Termo do ge
llNO que se lhe é·ntregár, dedarandd o nome do dito Official ? a quantí
dadé do geo~ro, e as folhas do Livro de Soccotrbs , em que lhe fica no
tado para o desconto; e estes emprestimos, ou vendas serãb depois pre.: 
sentes pela Con'tàdoria dos -A rm azens na Mii1ha Junta .da Fazénda. . . 

XIV. O Cornmaddante riàd poderá ma11dat abater vasilba alg·uriui, 
n em corisenlit-á que se abáta, pelo p'erjuizo qae re.su!La <Í Míriha Fazen..: 
da, exce pto em cáso extraordinário que assim ó exija; e rie.'bte só pode
rá mandar abater os barris que servirão de vacá, e o~tros desla nature.: 
za: e mandará fàzer hum Termo; declarando ~ qualfdade ~ e quantida..: 
de dos barris, e ·a. fim porque se abatêrão, e .as arluel~s 1, e pessas de fun
clo que produzirão, ás quaes fará carregar em. Receitá ao Cothmissario, 
que por este Termo fica tendo despeza dos barns, pela razão de que aba
tidos mudão essencialmente de figura, e de ·valor. Ordenará ao Tanoei• 
ro que enfei.x;e as aduelas. fundos' e arcos de ferro de cada .hum dog 
barris, para que fiquem capazes de se mandar depois · ]evai:Itár no Meti 
Arsenal, ou 'a 'bordo, sendo necessarios. · 
. XV. Quando se despender Enxarcia, Lona, ou Brim para conced a 
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ele V.élas, -Ca.-de,rnaes, Mou·f'Ões, ou outros EJ1.1aesql;ler ge:ner,os de sobre.; 
<telleute, o Comrpf.lndante fará declarar com toda a in.dividuação ~ sua 
~ua,ntiçlacl:e, e qualida.cle; om.rigar~ ao Mestre a entreg~r ao Comi~issa
no os .Cabgs velhos, Amarras, Viradox~s, Lona, ou Brtm v,elho, C~der
.ijaes, e N,loutões, ,em lugar dos quaes re<!:ebeo ouLriD!'! novos; e ordenará 
ao Escrivão que os carregue em Receita ao dito Cornmissat·io por pezo ,, 
c_on.ta , ou medida. 

XY:I. Su.cce.((iendor d~smanchat•-se alguma Véla, ou Bandeit·as para.se 
f~zerem OtJ4ra~, (o. qlile se ·nào fará sem Jeg}.tirna precisão, e precedell' 
hum .'fenno que a declare ) o Comm1,1.ndan~e 'dará despeza ao Commis~ 
sario .da '!é-la, ou Bandeiras, 6J•Ue se des.mancnarem, e Ih~ fiará carregar 
(l.m Receita a obt·a que pnocll!lZ<Íre.m, e os ~o.bE'jo~ d~ Lpna, ou Brim, e 
~ilele velho com as varas, ou covados que tiverem. O mesmo fará Jpra
twat·, quando o Cornmiss-aJ1i@, despender outJQs quae~q.uer gen€ros r>ara 
s,e fazer de.Jles alg.urna pbra. "' . 

XVI'I. ,O Commandante 0rdenar·á ao Officjal de Detalhe que passe. 
r~ev ista amiucdo ao ·P~i-(i)l, ou.Pisp~ens-a, e Ca1;narote Ido Mestre; e achan
do-se algwns ~e(IiH?.í0S ~!.é,~ í'çl0s ,c;l9 seu l~aventario, q~1,epe11tenção ao C.9~TI-
mÚ;!"ario, p'l'Ocederá c>ontra o ditQ M.es~·re como for justiça. · , 

XY~II. c .O Co,wm_an.d~·n.teo,bríg;Çllrá a.oMes-tre que pass~ r.e,cibo aoCo~m
missario cl:?s 41roofada~, Ft?rF'os de Toldo, Toldos, ·Ca-nÇL.s de Leme, e 
Vélas dos Escaleres ; e ao Gtlardiào da Fateixa, e V élas da Lancha :,, 
Çelh,as d'!- Çlaldeaçào, 'Iir~.as; Raspas,. &c. ; e d ~) liUesrno me>rlo .obrigará 
~ todàs as pes~as, -q·t:M~ ,receme.r~ generos do Commiss,ai:io, que se Aão 
-devão lançar em despeza, a quE:? IL1e passem recibos, pois nem he ju:sto 
q11e se làncem em despez.a! os gene.ro~ <:]Ue se dev,el<N. e,otregar Aa torna
~iagem, N.em 1cJe razão Lque o Cbmmissario erltregne os generos do- seu re
cebimento, de qúe se lhe não dá despez a<_, s,em h.uma Cç_t:lil •~ ~ l la, para os 
pedir óo fim da Viagem , e req\iletP.l' a SQ.a qespeza ao Coo;mandanle, 
quando lhos não entreguem: e neste caso , Ordeno ao Comma·ndante que 
imlélwd-inli:Hnen·te lhe dê delSpi?za por hulilll Bilhste, fazendo primeiro la.n
<(ar no livro dus Soccorros á m~rgen~ Gio assento (las pessoas que d1ehárão 
de os entregar, os generos de que: der despeza ao Com1nissario, ficando 
o dito Com mandante resp0nsaveJ J9Dr toda a falta de arrecadàção que hou
ver ao dito réspeito; e ser<\o inutPis ao Commissario todo~, os recibos des
ta natur.~Zl;l' pa.sso.dos t~e~ oi~~ .dPnoi :o; do des.(lffll,a(ililen~o da Náo; QU en
tr~da da .cqnt.~ na Coo taderia, ~vitando-!'le· clesle modo b co11loio que pó
de ha-ver, apparecendo os ditos recib(j)s, depois de extrahida, e pag1.1. a 
Relação de reste~. . , . · 

XIX. O Commandaot.e a.ss~g-nará tod.os os M,appas de Mantimento; 
Bilhetes de d~speza, e 1e.rmos qu~ ~e fi;7,:erem ·a bordo, ou seja para des
~arga do C.ommissar·Íp, 0u pa-ra conhecimento da boa arrecadação que 
mando praticar; c: no fim de cad<\ setnana conferirá com o Esct·ivão os 
Mappas de mantimentos , . e Bi l het~s de despeza, nos quaes dará hu1n~ 
f>.equeop córte, e màndará faz~r Q<:> livrQ Gil despeza hum Te-~;mo da di ti\ 
confepencia. 

XX. Quando chegar a N~io a qualquer dos Pórtos da A meriea, man -r 
.dar'á su'lpender · a ra((ão é! toda a Goarnição, porque nestes P6rtoEi él nãQ 
devem reeeber, mas sim hum e~tuiv.!llente· da mesma r1.1ção na f6rma' dQ 
c0s f 1~ t:ne,. ' 

XXI. Salgao do-se algu.mª$ cat•nes, nos Pórtos da Arnerica, ou em ou
tro qualquer Porto, por conta d;:t .Minha Fazenda, o CQmmamd.ante man
dará assistir ~ salga hum dos Fiéi~ dQ Çonuui~~al'ÍQ C..Plll Q ~sc:;rivão, ou 
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hum do~ OfJiciaes de Marinha, ·por não ser conveniente qué o Commis~· 
sario indo assistir á dita salga~ desampare os generos qúe estão a sea 
c-argo , e d.e que deve dar exacta conta. 

XXII. Quamdo se hou veFem de receber generos em qualq~l!l~tJ.i Por·to 
qu·e ni'Lo seja o de Lis~oa; o C<!niimandal'lté ordenará ao Esci'Ívão que fa
ça homa R., lução dos e-eneros que se precisão; e sendo mantimentos, 
l·he reg-u lará o mesmo Oommandante o tempo; para que se precisão , e 
a qualidade dos generos, bs quaes virão acompanhados com huma Guia 
ci.ir igi.da ao Offi·cial de Detalhe, b qual cam o Con1~issario irão conferin
do g~neros que se receberem, na p.resença do Escrivão; e vendo este 
que a Guia se acha conforme com o recebimento, carregará em Recei~ 
ta ao Commissario os ditos generos, e passará Conhecimento em fórmà 
assignado pelo dito Commissarió para a conta do Official que os remet
t.er. · 

XXIII. d Commandanle rião consentirá que o Commissario entregue 
gP.neros alguns do seu recebimento a ouLros Olliciaes de Contas sem Co.
nhecimento em fórma; e quando a occasião não qer lugar, ao menos se·ai 
huma Cal!ltella; assignacla pelo Offic·ial que os dev~ _recebeq e conjo os 
di tos generos não podem sáhir dà Náo sem huma Guia, sendo assigna
da esta pelo dito Official, poderá ncar servindo deCautella aoCommis-
sario. ' 

XXIV. Encontrando á Náo algurri Navio da Praça, oti Estr·angeiro; 
que venha com fàlta de mantimentos, ou outro gene'fo, que se faça in
dispensavel par-a o seu governo, e mandando o Commandaote dar-lhe 
mantimento, ou algum outro generq, de que legitimamente precise, or
fl enará ao Escrivão que lavre huni Termo do reft>rido emptestimo , que 
}àra a.;signar Jielo Capitão do dito Navio, 6 qual. Termo se rvirá de des
)~t·Z!a a0 Cdmmissarià, e de tílula para se haver do PwpfielariGl, Corres
pondente , ou Consul d genero que . se emprestou , bu a si.:Ja impor- · 
tancip. , 

XXV . Adoecendo oCommissario de Diodo que não p.oss,a admip i:S.I.rrurr 
os gPnet·os que estão á seu cargo, o Comrhandante "orde na rá ao primei
ro Piloto qúe receba as chaves do Porão, e Paio.es , que pertencen1 ao 
Commissario, e faça as suas vezes. Succedendo falecer o Commissa rio, 
o Commandante nouiear:l ao primeiro Pjlota, Commissado da Náo , e 
mandará proceder logo a inventario, a que assistirú corri 6 dito primeiro 
]il·i1l01\t0, e coni 0 Official de Detalhe, ordenando aó Esct·ivão ,(•j •Ut1 po,nha. 
nota no a'lsento do dit(i) Piloto para vencer como C<ilmmissario ametade 
d1·) sol-do que corrPsponde a este emprego, que perceberá além .do soldo 
que vence como priineiro Piloto, mas nãe terá grati1kação t?l~ comede
rias. 0 mesmo Cormnandante cd·isporá o mo.cl.o .eom que Gl E.s~r<~vão had.e 
fazer o io.ventario, ord~rHI,ndo-lbe · .cque passe a i11vem ttari~u cada hum do~ 
Paioes, não entrando a inventariar .o segundo_, sem .conc1ulr o ·inventa
rio .dm primeiro, e q•t•Je u.ltimamente inventarie os generos do Porão, re
gulan.de-se no que tóca ás ·Pipa·s, e Barris · pela~ swas. cabeças, .de qu~ 
não r'llsu'lt.·a perjui~C!> •a1lgwm ao novo Commissar'tLO, p(t)Js ,que ~s di~as piT 
pas, e Barris se .e~a~ninão quand(j) se abrem, na eoraformidade do §. 7. 

<leste m~?-Sruo Ti·twlo. Desde o primeiro dia, em q.ue se principiarem IJ 
invenfa1'iar os gf'.J!I.ei:os, .q.ue des•,erá ser o.dia immediato ao em que 1:1d.e-. 
~er o •C0m:miss(,l.t'II'O, as Rec.eitas, e D.espezas (levem s,e1· feitas ,em oOiq,e . 
do novo Cornm.issario, e o Com mandante mandará ao Escrivão quP. to
IDe em ·lemb.raoça •OS geoeros, .e quantidades · que se forem despendendo 
pelos Mappas diarios, e Bilhetes de desp.eza, quando ao dis4ribui r.~~ · 



358 

não estejão ainda invental'iados, para se unirem as suasrqu·antiàades á 
quantidade do mesmo genero que se achar por inventario, para o qual 
deixará o Escrivão dez folhas em branco no principio do Livro da Recei .. 
ta; e logo que se concluir o inven-tario, ·o Es·crivão o lançárá em .huma 
só Receit·a, pondo cada hum dos generos debaixo ela sua respect·iva Clas
se; e no fim do di to inventario, ou Receita lhe porá a data do dia em 
que teve principio ·ojnventario, que deve serfei'to com a b:eviâadeque 
couber no possivel. Recommeflclo muito ao Commandante qtíe se faça 
observar inviolavelmente o que determino neste paragrafo sobr·e e modo 
com qúe se deve fazer o inventario, pelo .perjuizo que se segue á lVlioha 
Fazenda ·de qualquer confusão, Olil faltà de meth·odl!) que haja ao di lo 
respeito. 
- XXVI. Adoecendo o Escrivão de sorle .qme não .possa; fazer os N,lap
pas, Bilhetes, e mais trabalho de que he encarregadu, o Commaodànte 
ordenará ao segando Piloto que faça as suas vt>zes, oonser .vanúo sempre 
em d1ia a Escri Lura<(ã'0, Falecendo o .Escrivão, continuar-á o segundo Pi
loto a ·senir este lugar, vencendo além Jo seu soldo, mais h uma t·erça 
parte do que recebia o Escrivão; com declaração' que não será pago des
te a ccresc imo sem constar na Contadoria dos Armazens qQe satisfez a 
toda a Rscúloração de qt:re foi eocarre.gado. 

XXVII. Chegando a N áo a este Porto, e servindo o dit9 primeiro, 
Oll . segu1~do Piloto de Comtil'lissario, ou Escrivão ;• o .Commandan'te dad. 
logo parte ·á Mio ha Junta da Fazenda da Marinha par.a providenciar a 
este respeito o que fôr mais utíl á Minha Fazenda. J .' I · 

XXVIII. O Commandante auxiliará o Commissa~rio, e Escrivão em 
tudo gt1 R lhe requererem para a m<;!lhor execwção deste Regimento,· dan
do-lh es a bordo ·commodos proporcif9naclos tanto para a arrecadação dos 
ge neràs, como para a esoriburação , e as providencias necessa!7ias ; pa
ra que repetidas vpzes se .examinem os mantimentos, panno, e todos os 
sohrecellentes, a fim de que se conheça o seu eslado, e se evitem quan.:r 
to fôr possível os perjuizos de · dar~niticação, e avaria. 

·r 1 ;r u L .o s E C: u N D o~ 

.Do O.fficial immediato áo Gommandante , 'OU de Detalhe .. 

I. Como o Official de DetalhA (que será sem 1~re .o Oficial imm.edi 'àto 
'ao Commandante) he i·esponsavel juntamente com o Commissario, e Es.:. 
crivã(). por todo o descaminho, e perjuizo dos generos que se embarcão 
para prbvimento da Náo, Fràgata, ou Navio, em que hão de exercitar 
os seus empt·egos 1 e da má ordem com que se determitõla a sua arruma
ção, procedem frequentemente as avarias tão peijudiciaes á Minha Fa
zenJa; íassis'tirá com o Commissario, ou hum dos .seus Fiéis ' · á entrada 
df" todos os generos que se rP.cebet·em dos Meus A rmazens, tendo o .maior 
cuidado, e zelo tanto na sua ··conduc<(ão desde o'Barc.oem que sãó,trans
p nrl ados, até ao lugar do seu destino, como n0 modo. de os fazer, aeoodi~ 
cionar nos Paioes, e Porão, attendendo ao que lhe reprcseotarf'm o Com~ 
missario, e Escrivão, visto recahir nelles huma parte da mesma respon
s-abilidade; e quando a Náo não tenha os commodos necessarios , dará 
pal'te á l\1i~ha Junta da Fazen.ia d,a Marinha p~ra nisso provêli como jwl.:;; 
gar cunvenien~e. , ' . 

J r. O Offic1al de Detalhe devera ter o estado de todas as Praças da 
Guarnifião da Náo, e o fará ~ét'ber ao Escriyào para fazer as Guia~ par~ 
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rações . díar.ias' e ~~ J.V!appas c~a pespeza do m~ntim~nt~ que ,receber o' 
Comnnssano para as <hras raçoes; como tambem sahmd? a Nao de bar
l'a fóra, será obrjgádo ·a dar ao Escrivão todas as tardes o estado das Pra
ças que ha0 de se1· m.unic'iadas ~no -. diasegúinte . cnm rações seccas, rações 
de CaiJeira, e Oi.elas, o que tudo deve constar ao dito Official de De
talhe pelás co'mliete·rúes 'Pessoas ·que estão á testa das differerités Corpo
raç.oes , de que se compõe . .a Guarnição de huma Náo; e os Bilhetes que• 
diariamente _deve )·eqebe·r do p.rimeiro .. Cirurgião com. os nomes dos doen
tes qüe c'otnem dti! dieta, e quantidade de geheros com que hão · de ser 
soecorríclos, depois de os .lançar no Detalhe , os entreg·ará ao Escrivã~ 
para notar no Livro do Alardo as baixas, e altas, e in'cluir as âietas no . 
l\1appa diario das rações'. · , .. s .. , 1 • • , , 1 • • 1 • 1 •• • 

I lL O Official de Detalhe manqara .distribu-ir pelGS· Mavinh·e'iros, Go
rometes, e Pagens todo o f.ardat~ento :que prudentemente ju'lg'ar lhes he_ 
IJecessario; 'e nao fará distribuir. fardàmento novo sem huma legilima pre
·cisfio pelos inconvenientes que ·do contrario se seguem á Minha Fazenda" · 

IV. O Official de Oetalbe assignará com o Commandante todos os 
).\1appas diarios de mán\i 'mé'nto ·~ · Bi lhetes de despeila r de fardá.mento, e -
Termos que dependerem da sua assignatura, na confo.tmidade deste Re
gimento. Quando assignar os Mappas; combinará as Pra<:(as com o man"7 
timento com que hão de ser soccorridas; e achando differença pró , ou. 
contt··a a Minha' Fazenda~ advert-irá ao Esc ri vã0 para que 0 emende, ·ou 
faca outro·. ; , . 

V. O Offici al de .Detalhe assistirá 'á distribuição d~s r~çõos s.eccas., 
ra~õ·es de Caldeira, e Dietas, para obseryar se o Commissario, Fiel do . 
Comm issario, e Sargento de .Mar eGuerra oumprem ,assuas obrigações,. 
e evilar todas as desordens que se p,ossão mQver a este re§pe!to. . 

V I. ,Será da sua obrigação o vigiar se o Commissario, e Fieis · proce
d em segundo os seus deveres', e se o Escrivão tem em dià toda a Escrip
turaçào que vai a seu ·cargo , 11cando na intellíge r:·cia de que náo será pa--: 
go de seus soldos no fim da Viagem , quando falte alguma Escrit:ur a çã~ 
'l)os L Ívros de Receilà, e Despeza, ·e L~vro Mappa de Receita ., e Des- · 
peza do Com missa rio, constando que por omissão sua, e falla de o repre
sentar ao Cornmandanle se atra.,;ou a Escrituração, o'u não cumprírão o 
Commissario, F ieis do Commi··sario, e Sargento de Mar e Guerra as sua~· 
obrigações~ por cuja razão o Auditor dà Marinha, Fiscal da Mih:ba .Jun-
1.a da Fazenda, logo que se passar ordein para o desarmamento ~a Náo ~ 
irá a bordo, e devassará do procedimento dos ditos Officiaes, como tam-
bem se ·este Reg·iinento teve a sua de.vida execuC(ãO. . 

VII. Desármando a Náo , o .Official de. Detalhe . ficar<:t a bordo com 
hum Official de Marinha; o Coinmissario; Fjeis do Commi~sarlo , e Es~ 
crivão até que desembarquem para os Armazens do Meu Arsenal todos 
os inantimentos, e mais generos que sobejárão da Viagem ; e não con-: 
sentirá que saia causa alguma de bórdo sem huma Guia, assignada por 
elle, e pelo Commissari.o, e Escrívão. . . . . 

V JII. Terá o maior cuidaâo em qúe os Paioes, ~ Pbrào estPjão sem~ 
pre fechados: e que .abrindo-se para sabirem os generos que houverem de 
s~ embarcar para serem entregu "'s rio Meu Arsenal, se tornem logo a fe
char; e ordenar~ qui> nas embarcações que: conduzire.m os qitos generos 7 

I ' 'á se.m pre o Comrnissario, e DO seu im.pedJmento o Esc ri vão' ou o Offi
~ial de Marinhll que ficou ~ bordo; e de todos os generos . que entrega~ 
ff'tn nos A rm azens, cobrarão -Cau te lias, assig·nada,s pelo Alrt10xarife, ou 
pelo seu respectivo Fiet 
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T I T U L O T -E R C E I R O. 

Do Official de Quarto. 

f - I. O Official que estiver de Quarto, não cons·entirá que saia de bor-
4lo daNáo cousa alguma sem humaGuia, assignada peloEscrivão, Com
rnissa~io, e Official de Detalhe, que declare o destina dos generos, ou 
o motivo porque desembarcão; e dará immediatamente parte ao Comman
d_a~te, como lambem de toso o movimento, e novidade que se possa di-
rlgir ao descaminho da Minha Fazenda. . 

li. Assignará com o Com mandante todos os Bilhetes de despeza, ex
tlepto os de fardamento; e quando julgar que ha excesso na quantidade 
'do genero que se pedir no Bilhete para qualquer obra, ou concerto, logo 
'e antes de o assigoar dará parte ao C<:>mmand:wte, expondo-lhe as razões 
da sua dúvida, e fará o que Jbe ordenar o mesmo Commandante. · 

T I T U L O Q- U A R T O. 

Do Commissarz·o. 

l. O . Comrnissario assistin~ com o seu Eserivão ae ,pezo, conta, e me
dida aos generos que receber dos Meus Armazens, ou sejão para rações 
diarias, obras, e concertos, ou se lhe entreguem para provimento da Náo, 
em q?e hade exer-cer odito emprego; por-que detodo osobredito, e_mais 
I"ecebJmento hade dar contas na Contadoria dos A rn1azeos da Mannha, 
sem ·EJue possa pllegar ignorancia sobre a qualidade~ ·ou quantidade dos 
·Generos rla sua Receita. • 
~li . Nomeará dois Fif'is para o ajudarem ao recebimento,' e distribu~

çao dos g·ene;os que estão a Sf'U cargo, dos quaes hmm, ale,m das qual~
d_ades essene1aes que se requerem para t>stes lugares, devera ter o reqUl
'slto de bom MarinhPiro, para que óa distribuição dos sobrecE>IIentes não 
troque a qualidade dos genei'Os, que se expedirem nos Bilhetes, de que 
resulta huma grande quantidade de faltas, e accrescimos no ajustamen
to das contas. 

III. Caclà hum dos sobreditos dois Fiéis vencerá seis mil réis por mez; 
s-erão reputados como Officiaes da Náo, e terão a Gradu;:1ção de Guar
diães, que perderão logo que forem despedidos destes lugares; e empre
gados em outro serviço. Receberão sómente as Ordens que lhe der o Com.;. 
missario , pois que· a este , e a nenhum outro Official as deve dirigir o 
Commandante, sendo certo que de se contundirem, ou duplicarem as Or-
dens procede as mais das vezes a sua relaxração. ..-

IV. O Comrnissario encarregará a hum dos Fiéis de o ajudar na dis
tribuição dos generos, que vão de sobrecellente pará o apparelho, e mais 
SPrviço da Náo, e à~ outro na dístribuição d0s mantimf'mtos, e arrumà
ção do Vasilhamf'; e este será obrigaJo a fazer toda o serviço do Porão, 
que até agora fazia o Fiel do mPsmo · 

V. O Commissario terá todo ocuidado, assim Iioembarque dosgeoe
ros, como· na sua con~ucção para bordo; e para que ella se faça com aguella 
exacção qu_e pede o Meu serviço, o Comrnissa!'io acompanhará es ditos 
generos até os entrPgar ao Official dP 0PtaJhe, e Fiel que estiver a bor
do; e quando se faça necessario voltar ao Meu ArsenaJ , recommendará 
ao dito Fiel que siga na arrumação dos generos a direcção que lhe orde-
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nar o Official de Detalhe, Jevendo sempre acompanhar todos os generos 
huma Guia assíg-nalada pelo Escrivão do Almoxarifado respectivo, a qual 
será ehtrrgue ao OíJi cial que se l!char a bordo. 
· V I. Se o Commissario n:lo puder acampa nhar os ger'leros parl,l bordo, 
P.or~eachar legitimamente impedido, oseu Escrivãoseráobrigado asubs ... 
tilulr o seu lugar, 

V 11. O Cummissario assignará todas as Recei lail ? e .os Conhecimen
tos em fórma que dellas se passarem, como Lambem todas as Cautellas 
que lhe pedirem na falta dP. Conhecimento~ 

V H I. O Comrnissario ordenará aos seus Fieis que na sua ausencia 
Jlão d·em causa alguma sem hum Bilhete de despeza, as-ignado pelo Com
mandante, e mais Ü(ficiaes na fórma deste Regimento, e que os guardem 
com todo o cuidado. para lhos entregar quando chegar a bOL·dd. 
· IX. O Cornmissario vigiará atténtamente a conducta dos seus Fieis; 
e será responsavel pelo seu procedimento; e os ditos Fieis não poderão 
eobrar os seus soldos no fim da Viagem, sem constar r.or huma attesta-
C(ào do Comissario que c.ump.rírão com as .suas obrig~ções. 110 . . 

X. O Comrnissario terá hum caderno , no qual debaixo do f.it~lo de 
earla gent>ro lance a quan tidade que despender, ~om declaração do dia ~ 
mez, e anno, fim para que se pedio; e o appellido do Ollicial que esta .. 
l'a de Quarto, para obviar qualquer dúvida que se possa mover sobre a 
sua despeza. , . 

Xl. O Commissario tenha entendido que só lhe levarão em çonta os 
Mappa , Bil hetes, e Termos de despeza que estiv~rem assignad os pelos 
r espec tivos Olliciaes, e Comrnaodaotes, como tambem todos os Conheci
mentos em fórma, estando assignados pelas pessoas que recebêrão, e gue 
todo o document0 que não for desta .natureza, e se não achar legalizado 
com as ditas assignaturas, sómente lhe poderá ser abonado na sua conta 
))Or expressa determinação da Minha Junta da Fazenda da Marinha. 

XII. O Commissario logo que tiver concluído a entrega dos manti• 
mentos, e mais generos de tornaviag~rn nos respectivos Annazens do Meu 
Arsenal; entregará na Contadoria todos os Mappas de mantimento, Bi.l 
lheles de despeza, e Conhecimentos em fórma das entregas que fez a bor .. 
do da Náo; e oo perfixo termo de quinze dias todos os Conhecimentos em 
fórma das entrêgas que fez nos sobredi tos Arrnazens para lhes serem abo· 
nadas na sua conta , e proceder ... se no seu ajustamento. Sendo passado 
hum rn ez depois do A viso que receber o Commissario para satisfazer o 
alcahce que se achar no ajuslarnenlo da sua conta, sem que tenha pago 
á Mi nha Fazenda Real os generos em que ficou alcançado, ou o seu va~ 
lor, o Deputado Contador Geral o fará presente na Minha Junta da Fa~ 
zenda para mandar proceder eontra o dito Commissario, como fôr mais 
conveniente ao Meu serviço. 

T I T U L O Q iJ I N T o. 

lJo Escrivão. 

I. O Escrivão assistirá ao pezo, conta; e medida de todos os generos 
que receber o Commissario para lhos carregar no seu livro de Receita 7 
logo que os houver recebido; seguindo a distribuição das si oco Classes 'i 
que se acha estabelecida no Meu Arsenal da Marinha, sem deixar ela. 
ros entre Receita e Receita, e passando Conhecimentos em fórma p~ra 
a conta do Almoxarife dos Meus Armazens, sómente dos mantimentos, 

Zz 
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e mais generos que recebér à Commissario para a Viagem; e dos i:nanti .. , 
mentos que lhe forem entregues para rações diarias, e generos que se pec 
di rem para obras, e concertos, · passará Certidão nas Guias, porque se pee · 
di rem. 

li. O Escrivão carregará ig·nalmente em Receita ao Commissario to
dos os generos que receber em qualquer Porto , ou andando á vela ; -e 
passará Conhecimentos em fórma para a conta das pessoas que os entre
garem. 

III . O Escri~ào terá hum Livro de A !ardo, aonde lançará com inter.:... 
vallo as Praças que devere·m ser socéorridas com mantimentos; e á mar
gem do assento de cac:la huma destas Praças notará no mesmo livro to ... 
das as alterações, qué houverem a este respeito. 

IV. O Esct·ivão irá todos os dias receber do Officià.l de Detalhe o es• 
tado da Guarnição para fazer a Guia das Pracas, que hão de ser soccor
ridas no dia seguinte com rações diarias. e a~ompanhará o Commissari()' 
ao Armazem dos Man Limentos, aonde tendo p~esente o livro de sua Re
ceita, calcu lará os generos que Jhe nomear o A lmoxarife pelas Praças. 
que tleolar'à~· a Guia; e logo . na mesma G uia lançará os ditos generos, e 
suas qí1antidades, os qoaes carre-g-ará depois no Livro da-Receíta do Com
missario, passando Certidão na Guia, que declare as folhas a que lhe fi
eão carreg·ados . 
. V. Terá hum li no de Despeza, no qual indistinctamente, e n~o e~u: 

tHulos se)Jarados, lance todos os genPros que despender o Commissano 
em virtude de Mappa, ou Bilhete, que lhe deva ser abonado na fól'ma. 
deste Regim ento. 

V I. Quando se houver dt> des_pehder o mantimento i qtl"e no dia an
tecedente recébt~o o Commissario para r ações diarias, o Escrivão irá sa ... 
ber do Official de Detalhe o estaqo actual das Praças , que devem ser 
soccorridas, as quaes sómente cuntemplarú no Mappa diario que fiz.er·pa
ra a despPza do Commissario e para se di s tribuírem as rações ; e pos
to qu~ a Minha fi'azenda se a'cha segnra com a Rece ita ·que se fez ao 
Commissariu, Ordeno ao Escri,•:1o que havendo a lgumn djfferença entre 
a quantidade d11s Praças, para que SE:' pedin1o as raç'Ões, e a que foi mu
nic!ada, a declare semp'rt> ná Gnia sPguinle, e a razão da differença ~ 
ass.nn para se abl!Le.em . ria dita Guia os generos que sohejirão da distri
bmç·ão das raç·ões, como para serem prePnchiclas as Praças que se apt·e
sentarem a brl'rdo, depois de ter ido a Guia. para o A rmazem dos Man .. 
timen tos; ·rort]ue deste modo não porleru dei~ ar de c-ombinar as Guias 
das ra'çôe·s com as PartE>s Oiarias. , 

VII. O Escrivão será obr·igado a fazer os Bilhetes ele despeza dos ge
neTOS que t·ecebet o CotMnlssaTio p-elo .Meu Arsenal para se consumirem 
logo em obras, concertos, e mais serviço da Náo, declarando o genet"?, 
e quantidade qne realmente se gastou, a obra, ou concerto, e o Official 
que o fez. E porgue se. não faz vet·osirnil o consumi,r-se a mesma quan
tidade de generos que se pedi o, o Commissario entregará os sobejos no 
Meu Arsenal, cobrando Conhecimento em fórma para sua descat·ga. 

VIII. Sahindo a N<to deste Porto , e principiando-se a soccorrer as 
Pr'aças com rações Elo Porão, 0 Es·cr·i"9"'ão ir!á todos os dias .á tarde salber 
·do Officia1 de DetalJ'he 0 estado, e ·quantidade de Praças que devem set 
municiadas no dia seguint·e co'm ra·ções seccas, rações de Caldeira , e 
Dietas, e a qualidade de m~mtimenl0 que sé ha de distribuh·; e fazen· 
<lo a conta do venciinento da!:l Prac;as, e cla ·qualidade, e quantidade d.e 
generos ·com ·que devem. ser socc!Drridas., fol'mará hum l.Vlappa com ta>d.a 
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a ~lareza,; que ássignará ·, e entregará ao Offid_at de Detalhê; para qu6 
depois de o achar conforme, o ·assigne, e o asstgne t,ambem 9 .Comman· 
dante . Estes Mappas; que servi_rão de titulo .Pa.ra a despeza do Qornmis
sario, e entrega dos generos, serão numerados pelo Escrivão, e lançado~ 
Jlo Livro da Despeza. . . . , .. , . , 

I X. A di stribuição do mantim'ento pãra i'açàes. se fará na fór~a s~-· 
guinte. Cada huma das Praças saos vencerá. diariamente hum arratel d~ 
Biscouto ordinario, ou huma Praça de F.arinha de páo, l~g~lp.ndo-se hum 
alqueire de Lisboa pam vinte Praç&s: huma Praçá d~ F~ijão branco; o.tt 
outro legume, regulanQo-se húm alqueir;e para quarenta. Pr~ças: hum 
ar raLei de Vacca salgada com osso, ou , tres quartas de ,V acca salgada. 
-sem osso; ou tres quartas de Porco do Norte, ou seis onças de Arroz,; 
com duas onças de Toucinho; e ':!OS dias em que a Igreja prohibe o US() 

des tes genefos, m~io arratel de Bacalh~o. , ou tre~ quartas de outro pei~ 
xe salgado, ou meiO arratel de At·roz: 1Iieia canada de Vinho na Via~rern, 
e hum quartilho, estando a_ Náo ,Fragata, ou Navio furidiado, ex~epto 
es Pagens: huma medida de azei~ena fôrma p1·atica,cla '· que fazer"~? s~s.-: 
senta, h uma canada: e buma medida de Vinagre, que fi1zem trinta , h~-t
ma canad~. (_) Escrivão se regulará por este venci~eri lo~ qnandô fi~er osr 
M appas dranos; e o Com mandante que o allerar, pagara pela sua fazen
da o va:lor dos gen~ros que demais despender em raç.ões o Commlss~rio·.:.. 

X. A despeza dos generos que se gastarem na viagem , em. Ob_ras,;· 
Concertos, Apparelho, e m.ais serviço da Náo , , seguirá est~ formalida
de. A pe$SOa a quem elles forem necessario~' irá ter. com o Escrivão' e 
este lhe fará hum Bilhete, pedindo _em nome da mesl?la pessoa o gene-:' 
ro, e quantidade de que precis~r, declar;anclo a q~~lidade do generd, e 
o fin"i para que _se pede. Este B1l hete sera apresentado pela pe~soéi que o 
:requereo~ ào Official que e~tiver de<l~art~; e a~s!gnado por elle, epel.o 
Commàndanle, o entregara ao Commrssano para lhe entregar~ genero.,.. 
.e o Commissario o entregará ao Escrivão para o lançar em despeza; ad
·vertindo qu e em todos os Mappas de mantirriento, e ~ illíe tes de despe..; 
·!la, hade pôt· o Escrivão . o nu mel'O qúe se seguir ~o do Mappa, ou Bi
lhete que sE;! aphar lançado_. Os generos que vão ~e sobrecellente para 
o uso da Marinhagem se despenderão do mesmo modo, e só com a dif
feren~a de não serem os Bilhetes apresentados ao Officíal de Qtiarto; 
mas sim ao Official de Detalhe, e dE; se carregàrem no assento da pes• 
soa que os r~ceber' os generos' e seu vé'ilor j dec larando-se na verba d~ 
despeza às folhas a que se f~z a d(ta carga cio Livro dos Sbccorros. 

XL O Escrivão c~rregará em Receita ao Commissario t~dos os gene. 
ros que receber dp Mestre; e obra ~ova qu~ se fizer a bordo; e deela~ 
rará na despeza dos generos, da qual proceda a arrecadação deoutros ~ 
as folhas do Livro de Receita, em que se achar feita a dita arreéadà_;· 
ção. . . 

XII. Haverá hum Livro' em que o Escrivão fará todos os Termos ./ 
excepto os de Conferencias, seg·uindo quanto á sua .formalid&de o quff 
se determina por este Regimento, e outro de 53occortos nà fSrma pra~· 
ticada. . J . 

XIII. O ~scrivão. terá hum Lyra lVÍappa ae Receità, e Despeza' :1' 

ao qu~l d~b~1xo do titulo de cada. hNum dos g,ener?s ~ e su,as qoafidade,._1. 

passara d1anamente todas as add1çoes, q!Je lançar nos Liv-ros de Rece·t..
ta, Despeza, e Termos 1 corno tambem todos os Conhecimentos em fórm;e. 
a de entregas, que o Commissario fizer a outros Officia:es · e não Jev2-~ 
rá ao Livro Mappa outros quaesquer Documentos, aínd.a ~o caso de lhG' 

Zz ~ 
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6rdena~ o Coinmand~nte. E para que se execute, ·e ande sempre >em dia. 
a Escnturação do L1vro Mappa, o Escrivão, quando receber algum Co· 
nhecimenLo em .fót:rna, cuja data seja anterior á de out'ra d·espE'za, que 
se acha já lançada no Livro Mappa, porá no Conhecimento em torrna 
a data do dia, em ·que lhe foi entregue, e com esta data lançará. no 
dito Livro Mappa todas ·as addiç·ões que tiver o Conhecimento en~ fór
ma. 

XIV. No fim de cada semana irá o Escrivão á presença do Commaa
oante, levando o Livro de Despeza doCommissario, e osMàppas, e Bi~ 
]hetes daquella semana; e no · mesmo acto nolat·á o Escrivão em h uma 
folba de papel _toda a dilferença gue houver, para depois concertar o Li .. 
\'ro Mappa. Conclui da a Cohferencia, e achando-se os Mappas de man
timento, e Bilhetes conformes com o Jançàdo, ou emendad-a a differerrça. 
no Livro da Despeza pelos ditos Documentos originaes, o Escrivão fará. 
no mesmo Livro hum Termo da dita Conferencia, o qual assignará com 
o Commandante, e depoi·s entregará ao -commissario os Mappas, e Bi.; 
lhetes pàra os guat'dar, e responder por elles, quando entrar a sua con ... 
ta na Contadoria. 

XV. O Escriva.o ·Jevàrá dois Livros desob!'eceliente, para que stJcce· 
ôendo falecer o Comrnissario, se lancé o Inventario , e igualmente aRe
ceita, e Despeza que se t:izer, ao primeiro Piloto que o ha de substi
tuir-. 

XVf. O Escrivão, entrPgat'á na CorHadoria dos Arrnazens do Meti 
A:rsenal da Marinha todos os Livros de. que he encarregado, no mesmo 
éha, em que se passar a Mostra de DesE:'mbarqne ~ e fal1ando alguma 
Escrituração nos Livros de 8occorros 7 de Receita, e Despeza, e Livro 
Mappa, será conduzido debaixo de prizào ao .Arsenal, aundé existirá 
ate compl·etar formalmente toda a dita Esérituraçào: assistirá ao ajusta
mento da conta do Commissario, e não poderá cobrar o resto de seus 
soldos, nem ser nomeado para outro Embarque sem se concluir. o refe
rido ajustamento; e achando-se· que por sua causa, o Commissario tem al
gum embaral(O na sua conta, será julgado inh·abil para mais tornar a ser_, 
vir o dito Emprego de Escrivão; nem outro algum de arrecadação de 
Fazenda Real. 

T I T U L O S E X T O. 

Da graduaçtlo , soldo , e fá r ma com que hão de ser pagos os 
Co-mmúsarios. 

I. Como a execu~tío deste Regimento depende lHn grànde part.e dã 
escolh·a rle pessoas inteHigeniPs, e de probi·dade para occuparem os luga_, 
res de Commissarios, e Escrivães: Sou servida Ordenar, que à Real 
Junta da Fazenda da Marinha nomee com as fonnalidades estabelecidas 
;no spn Rf'gimeoto seis Commissatios do ~umero para embarcarem nas 
Nfi.os de Guerra, os quaes terão a bcwclo a ·graduação d·e pril'll'eirôs Te-' 
·nentes com o soldo de vinte mil réi·s por mei; além das cotiHedo.rias ; e 
dez mil réis em terra, tendo exercício na Contadoria com o venc·imenLo 
do dia seguinte áquelle em que finalizarem o ajuste das suas coutas; e 
outros seis Commissarios do Num·ero para erribarcarem nas Fragatas d·e 
Guerra, os quaes_terão a graduação desegunodos Trnea•tes, eom 0soldo 
de dezoito mil réis por mez embarcados, e as comedorias determinadas-; 
e nove mil réis em terra" na fórma assima dita a respeito dos Oomrnissa
rios das Náos: e ordeno á Minha Real Junta que prefira semplfe p~t:a 



Comniissarie~ d.ó Nmnei-o ~queHes que mati's s~ forem a•gorà 'distinguindo· 
no exercicio que lhés. he confiaoo. . 

11. Além dos düos doze CGinmissarios. lll•(i)' Numero, nomreaJrá a.lVI-in,fu~ 
Real JuFI)ta da Faz:énda.. da Mari·nhaJ totlos os orais Coi'n:fllli.ISSalrios 'e2Ctt!a-
mrmerarios- que fot·em precisos, dte sorte que em todas aJS' Em.barca~ões: 
de Guerra, e ainda naquellas de transporte mais imp0riantes, embarque 
irum Corumissario, vencendo nas Náos, e Fragatas o mesmo soldo, e 
cumedorias que fica determinàdo pnra os (il'o N UIJ:}ero; Jiloréin setngradua
·ç·ao alguma, e se1n que lenhãó soldo érn terra. Nos Bergar:itios d·e Guer
r-a- venceràú ·os ConTmissarios dezeseis mil réis por mez; e nos Navios da 
transporte quatorze mil ré'is, e as c·omedorias. 

111-. Na occasi ão em que embarcarem os Commic;sàrios, rec'éberão 
dois, ou tres me-zes Gle soldo aJ.ian ta dó; segundo a vi1ag-em pará onde fo.: 
rem destinados; e em todo ó mais tempo que andaren'i embarcados, só 
receb·erão metade· do soldo, e as comedoriàs, ficando a o'Utra na Fazen
da Real até se ajusCarerli as suas contas, e constar não deverem cousâ 
alguma. Não receberão tambem ns do Numero o solcl0 de teáà em quan
to fot·em devedores á Fazenda . Real ; ·e conhecf!ndo-se que a divida pro
cede de descamínho, ou omissão culpavel, Ordeno que não só fiquem in
hibidos de tornarem a exercer Offició al~urn de arrecadação de Fazenda 
Real, mas tambem sejão castigados na fórma das Minhas Leis; 

IV. Os doze Commissarios do Numero achando-se em terra, serã·o 
obrigados a embarcar indistinctamerite em qoaesquer Embarcaçõf's, pa.: 
ra qu~ forem nomeados, gozando com tudo das graduações, e soldos quê 
lhes compelirem como Comrbíssarios do Numero. 

T Í T U L ó S E T I M O. 

Do soido; e fórma com que hão de ser pagos os Escrivães. 

i. Ampliando o Alvará de 3 de junho de 179.3, pPÍo qu!il 0rd~néi 
que houvessem oito Escrivães do Numero: Sou servida determinar qucl 
a H.eal Junta da Fazenda da Marinha nomee corri a formalidade prescripo 
ta no seu Regimeóto mais quatro, para qae daqui em diánte sejão dozé 
os Escrivães do Numero, seis pára embarcarem nas Náos de Guerra~ 
vencendo dezoi-to mil réis de sol.do cada mez; e seis para erhbarcarerrl 
nas Fragatas, vencendo dezeseis mil réis de soldo; e tanto. li uns comCJ 
out1·os, metade tendo exercicio na Contadoria com vencimento do dià. 
seguinte áquelle eni que tiverem concluído o ajuste dás Contas dos Com-. 
ruissarios com quem embarcarem. .. , ! 

.. 11. .Alem dos doze Escrívàes doNúmeró, i'íomeará áJtmta daFàzeu.: 
da da Marinha todos· ds t11ais eíltanumerarios que forem .precisos, V.en...; 
cendo a bordo das Náos, e Fragatas o ~esmo soldo que fica dP termioa-

. do para os do N.umePo: a bordo dos Bergantins. qu~tot·ze mil réis por 
mez; e a bordo tios Nav·ios de· '1'ransporte dôze nlll ré1s; sem vencimeri.: 
to de Sb')dd algúffi em terra. • . . I 

Ilf. 'l'anto aos Escrivães do N uméro, cómo aos extranumerarlos, sel 
não pagarão os restos dos soldos que tiverem. vén~ido · nas. Viageris, seoi 
concluírem os ajustes das Contâs dos Commiss,a.rws Cdni quem tive.reni 
embarcado. . .. , . . , , 

Pelo qne: Mando ao bonselhó do Alrniriintado; á Real Junta dà 
Fazenda d:i'lVIal'inha, e a todas as Pessoas, a quem pertencer o cdn~eci-" 
mento deste Alvará de Regimento, o cumprão, e .guardem ; e façãcr 
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CiJillJ)rir' e guardar t~0 inteiramente' c·omo nelle se contém 1 não obs.: 
tantes quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em 
contrario; porque todas, e todos Hei por bPm derogar para este effeito 
sómente, c0mo se delles fizesse expressa menção , ficando aliás sPm
pre em seu vigor. E este valerá como Carla passada 'pela Chancella
ria, ainda que por ella não ba de passar ·, e que o seu effeilo haja de 
durar mais de hum anno , sem embargo das Ordenações em conl ra
r.io; registando-se em todos os lugares, onde se costumão rPgistar simi
lhantes Alva1·ás: E mandando-se o Original para a Torre do Tombo. Da· 
do no Palacio de Quéluz aos 7 de Janeiro de 1797. = Com a Assigna-. 
tura do Principe com Guarda. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias da Ma
'1 inha, e Domim'os Ultramarinos, a foi. 57. do Li
vro l. o das Cartas, .Alva·rás, e Decretos, que se ex
pedem do Conselho do Almirantado, e impr. na Im
pressão Re'yia. 

Tendo-me sido presentPs os graves incovenientes qu·e· experimenta nã:o 
só a Minha Fazenda Real, mas a facilidade das commu·nicações ioterie
res do Hei no, e dos Meus Domínios Ultramarinos, tãQ' ind ~spensavel, e 
necessaria em Estados Commercianles por causa Je achar-se entregue a 
Adminislraçã.o do Col'feio das Cartas a h uma pessoa particular, qtiP con-

. sidera como Patrimonio estf' importante Cargo Político; e sendo igüal
mente evidente o Direito que Me assiste de revendicar pa-ra a Minha 
R~al Co~ôa, por meio de hum a justa indemnização, este Empre~o Pú
blico, CUJa alienação temporaria não podia de modo algum c~onsH.letar
se corno peqwtlla, e irrevocaVPI: Fui servida Ordenar a O. Rodr.go cde 
Souza Coutinho do MPu Couselho dP Estado, e Meu Ministro, e Sec-re
tario de Estado dos N egocios da Marinha , e Domínios Ultramarinos, 
que propozesse ao actual Correio Mór do Reino a generosa .inde~nização 
que Mando pubJicar cum este Decreto, assignada pelo rnesrno Ministro 
de Estado, com a commioaçào que não accei tando voluntariamente a of
ferta, ficasse livre á Corôa o revendicar por meios legaes o seu inaliena
VPI Direito. E havPndo o mesmo Correio Mór preferido a voluntaria ac
ceitação do que Mandei 0tferect>r-lhe: Hei por hem extinguir, e abolir o 
ilito Offitio de Correio Mór do Reino, que Mando incorporar na Minha 
Real Corôa, suspendendo o actual Correio Mór do exercieio deste Em
prego, lngo que Eu for servida incumbir esta Administração a hum dos 
·Mpus Ministros de Estado. Os Conselheiros de Estado, Meus Ministros, 
e Secretar.ios de Estado dos Negocios do Reino, e dos Negocias Estran· 
geiros, e da Guerra, e lt>nhào assim entendido; e fação eXP.cular, conM 
'cluiodo com as solemnidades OPCPssarias a ver·ificaç:lo das Condições da 
dita Cess~o. Palacio de Quéluz em 18 de Janeiro de 1797- (I) = Com 
a Rubríca do Principe Nosso Senhor. 

-----------------------~~- · -------------~~--------~-------------
(1) Yid. o Alvará de 16 de Margo deste anno, 

. ' 
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Cond~çóes , ·que o Correio 111ór. do R eino acceitou voluntariamente para 
ceder o dito Officio a Sua lVlagestade Fidelissúna a Rainha Nossa Se
nhora. 

Ü T itulo ·de Conde de J oro, e Herdade com tres vidas fóra da Lei 
Me·ntal. 

A conservação da H onra de Criado de Sua Magestade. 
Hurna renda permanente, e que possa vincular em. Morgado, d~ 

qu arenta mil cruzados por a nno ~ ou em Commendas, ou em Bens da 
Corôa, ou em Renda do mesmo Correio. . . . . 

Pensões vitali cias de quatrocentos mil réis cada huma para sua; 
Mãi, e para seu Irmão, e suas Irmans; e de seu Irmão, até que a\can ... 
'ce a Comrnenda de Graça que Sua Magestade lhe promette pedi L· ao Grão 
Mestre de Malta: sendo eslas Pensões reversíveis para elle . Correio Mór ~ 
no càso _que sobre~iva a cada hullla das pessoas peneionadas, inas que 
de nenhum modo passarão a seu Fi lho , o!l outros Herdeiros • . 

Oeclarar-se-ha em Nóme de Sua Magestade que estas Pensões de·· 
sobrigarão o Correio Mó r de dar o equivalente das mesmas a sua · Mãi ~ 
Irmão, e Irm ans; e q ue o poderá descontar das Legitimas, ou Arrhas 
que fosse <;>brigado a dar . . 

P ede o CMreio M ór a Sua Magestade, que em attenção ao sa..,' 
c rificío que fazem elle, e seu Irmão, sejão avançados de .hum , ou dois 
Po~tos em al g um dos Reg·imentos de Cavallaria da Cor te, j á q ue Sua 
Mages tade foi servida mandar-lhes . prometteL', que ,os adiantaria em Pos
t'ós M ilitares. Pa lácio de Quéluz em 18 de Janeir-o de 17 97. = D. Ro~ 
drjgo de Souza Coutinho. 

Impresso na Impressão Régia. 

*--*o.G»ll<--* 

REG IM E N T O DOS T A B E R N E I R O S. 

Tencfo a experiencia mostrado, que muitas causas deterrri)nadas Ílo an.:
tigo Regim ento dos Taberneiras não poden:i ser executadas presentemen
t e como neUe se ordena, ou por estarem fóra de uso, ou porque a mu
dan ça d.os ~empos as ten1 feito· irnpraticaveis. Manda o Senado que todo 
o TaheL·neiro que tiver licença pa ra ter Taberna, em que não só venda 
vinho, mas' dê de comer, tenha balanças, e os pezos necessarios, que 
tudo se1·á afferido duas vezes no anno, não podendo ter nem medidas do
bradas, nem quebradas, tendo patente ao Povo o bilhete da . Estiva 

7 • fi I para constar o pezo do pão ; e o que o contrano zer, paganí. dois mil 
réis pela primeira vez, quatro pela segunda , e pela terceira oito; e será 
inhibido para pod er ter T ab ern a . _ . 
. Todo o Taberneira que lançar no vwho q.ue ven der geço, agua 
salgada , ou outra qua lqueL· mistura, q ue possa· §ler p-rejudicial ao Povo , 
será condernnado etn vinte cruzados, metade. para a Cidade, e a outra 

·para quem o accusar, e será prezo dez dias. · 
Nenhum Taberneir.o t erá outL· a~ medidas ·, que não sejão ç anada' ,' 

\ 
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meia canada , qnartilho, e meio quartiJho; e Se lhe forem achadas ·, pa .. 
gani dois mil réis para a Cida(le. . 

· Nenhum Taeerneüo ·poderá compràr carne fóra dos Açougues pú-
blicos, nem de noite, para q,ue o Povo não fique suspeiloio da-sua qua
lidade, dPbaixo da -pena de dois mil réis, todas as vezes que legitima
mente constar da sua contravenção. 

Nenhum Tabernejro cohsentirá nas suas Tabernas qualidade al
guma de j ogo ás pessoas que a ellas forem comer; e. muito menos aos 
Criados de servir,, e Escravos, · a quem fará logo apromptar o que lhes 
fUr mi s ter para casa de seus Amos, e Senhores, sem que nelJas, por 
sua culpa, se possão demo1·ar mais tempo do que lhes fôr para isso ne
cessario, pena de pagarem seis mil réis, e de estarem dez dias prezas , . 
sendo a pena pecuniaria metade para a Cidade, e a outra para quem 
os accusar, ou para os Officiaes, que os acharem neste aclo. 

!g-ualmente não consentirão nas suas Tabernas ajuntamentos de 
·mulheres, dos qaaes possão resultar as desordens• que são proprias em 
quem frequenta similhanles casas, e mui Lo menos, que os hom ens que 
a!Ji entrarem, travem com dias conversações, que sejão causa de mo
tins, contra o socego público; e ist.o debaixo da mesma pena, que 'no 
artig-o anlecPdente se lhe impõPm: e este Regimento o lerão patente á. 
vista de lodos, pnra serem públicas as obrigações, e penas que nelle se 
impõem. Lisboa 21 de Janeiro de 1797. = W 'encesláo Bernardino Van
Houtum de Faria ·o · fez. = Francisco de Mendonça Arraes e Mello o 
fez escrever. 

Com a Ruhríca (lo Senhor Présid enle, e quatro dos Ministras 
Vereadores. Mello == Caupers = Antonio José de Araujo Guimarães 
= Felis Coutinho l)enão = Francisco Antonio da Silva = Antonio 
Matheus: 

Impresso avulso. 

*--*<e>*--* 

REGIMENTO DOS FORNEIROS. 

Tendo o Senado tomado em consideração, que a Postura de 3l de Mar· 
<(O de 1577, que deo o primeiro estahPlecimento ao Regimento dos For• 
m:iros, e que leve observancia até 29 de N<:>vembro de 1726, deo cau
sa a v a rios ::sbusos, e faltas de intel ligencia, a que a confusã0, com que 
era concebida, tinha dado lugar, enlão deliberou, tanto a rt".speito da 
fórma com que os dilos FornPiros devião exercitar o seu Ollicio ,- corno 
do pa g amento que se devia fazer da cozedura de cada alqu eire de pão, 
tendo em vista os preços 4as lenhas. lVIas tendo a expt:>riencia mostrad o , 
que ainda esta ultima determinação deve ter a alteraçfío, a que as eir
cumstancias dos tempos sujeità'o similhantes decisões. Manda o Senado, 
que para que se não lance a perdPr o pão por culpa dos Forneiros, que 
por grang€'arem ce~tos freguezes dt>ixão de lançar ao fomo o pão que pri~ 
mei ro vem, e está )êvado, dei J ando-o para outra cozedura, ou lanção 
outro que depois veio, tendo já hum lançado, e torniro a tirar, antes 
de ser cozido: pu não aquentão o forno como devem, de que resulta aze
dar-se, e abaler·se, ou sahír mal cozido. Que daq1,ü em diante nenhu.rn 
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Forneiro t1êi:x:e de i~n~F 'à ,_ pão que primeiro vier·, á ~ri.~ei:ra forn~da ; 
segundo a o mesma im prétl3rivel ordem nas outras' ou o reten~a diminuin
do-lhé destilo fórma -ô _ :p·ezo ·que traz dé casa de seus ·donos, ·ou o faÇa es .. 
perar ein ·casa dos ··mesmos 'depois de tendido 7 ·e por sua culpa se azeâe: 
~debaixo da pena ~e que fazendo o cu,ntrario? pagar o p,ão .a seu dono, 
e da cadêa, aonde. '·estará Clois dias ·.,. pagai' .cince tostões, metadê par_ao 
a Cidade, e ou tra para quem o accusar. 'Que não pode'rão levar ·âe c~
-âa alquPÜe de pão que cozerem mais .~é quarenta r.éis, .e em prop:orçã() 
se fôr m~O'OS a ·quantidad~ d~ '!:i'ozedura de Pão' Biscoitos' Bolos; . Ar~ 
golas, .e Ú1ais c'Oqs:âs q·ue estão em costume i.r a cozer .a·os fórpos; e is
to debai~o da rne~fua pé,na que assima se lhe impõe. D~vendo os mesmos 
Forneiros que coin licença do_ Senado .tivt>rern em. exercício oS: seus fór~ 
ifos, ten~m pregad.o ·nas portas d9s _mêsmos hum original dest~ ,Regimen7 
to para por ellé a todos. c~nstar d.às suas o~rigaçõ~s, . ~ o pi'~~o que po;. 
dem levar ás partes pelo ·pão ; e mais c(m~as que cozerem. Lisboa 21 dé 
:Jàne'iro de 1 797• 

Ímpnssa na Typografia Silviána . . 
-r ... ·· - ' ' 
*~<.C>~* 
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H uni .álguidà~ 'do's DlaiOré's ~ , hint~ rêis; 
E o. mais pequen,o, yin_te réis~ : .. 
E dos mais 'pe;êpHmoê ?.~ q~inze. r~f·s - ;, ... : , ,' _ . , ., 
Hum~ quarta de hllm ahnude; meia êanadà mais, ou 
- e cl nco réis ; , . _ ; . , . .. ~ . _ : · - . 

!;, . ~o i 5 
menos ~ trio ta - o 

H um pote de serviço d.e lagar, hiii.tà ~ cinco r~is; 
Hu~a quarta de ~!mude e mei,b; quar~nta réis~ 
E levando :dois ~lm~d.es. , ·GirtçoerHá réis . ~ : . 
Huma quarta de seis _canadas ; quinze rei~, , -·. , 
H uma talha aparada múit.o b~ã _ , .e grande, óitentâ reis; 
E sendo-mais peq~ena,. tri-ntà- f~~s, . · ; . _ . . ·· .1 · 

1 
Hum -pote de Alfama; de l:luas. ázas; trinta e cinco réiS). 
Hurha infusa. hiáior , ·quinze ~êis ~ , 
Hum barril de almude; quareniá réis., 
E se rido de almt..tde _e _m,eio ~ cin~oen.ta r~is, 
Hum b'árril dê s~i~ c~nadas. , cincoehta réis ; 
H um de duas cahád~s; dez réi~ ., 
Hum alcatruz para rlor~, . seis réis, . _ 
Hum azado de _dois _àlrnudes, oitenta réis ; ... 
Hurnà panéla de quatro canadàs, quinze rêis 7 
Outra pequena, brlze réis, . . . , 
Huiha panéla de banada e meiá.; sêis tJis i. . . 
H uma panéla para cozer dois lirrátes de Clirrie' sete réis; 
~um fog~reiro de quatrd azas, grande; centõ e vinte ré'is ' . 
Hum maiOr pára cons~rva do Convento, po'r quanto se não usára iíô 

tempo do Regimento velho, cento e quarenta réis, . 
(>utro mais pequeno que b de ce_nto e ~inté reis' quaren~a. réis' 
llum fogareiro de duas azas, !l uwze réi~, 
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~tJtJ:o .j]a .mPSnia sorte mais pequeno, oi to .réi-s, 
..num pucaro de duas lJZas, tres réis, 
.li uma tig~lla de oito canadas de Convento para peix:e, a .m.aior se
: tenta .réís, 
~Out.rjl. majs: pe.quena de cinco cana das, quar:Pn ta r.éis, 
(),ltra mais pequena da mesma sorte, dez rréis, 
~ dáhi .para 'baixo até dois r•éis, 
Hum telhad.or ,grande de assar, ,sPie réis; 
JIIJnl télhJid,Or de cobrit• talha' cinco reis, 
):Iumr t igeJia de cumPr, r('al e meio. 
JjUII! testo de panéla, rPa·l P mPio. 
~ _seiD.~o mais pequeno, hum real. 
Rum ~bacio servidor, ·.vinte ,réis, 
.H tWl . llillPal ht<i l'Q grl;lndt?, c i nc<>l réis, 
.prl_lro ma.is pequ.Pno, real P meio 
Pucaros, ainda que sejào da maia, de quatro azas, cinco .réis, 
Pucar.es de ~omàp , .e q.Qern os fizer c0'm elle, poderá levar de cada 

hum quarto réis, 
Pucaros de duas azas·, l.r·Ps réis, 
De huma aza, real e rnPÍO. 
Pucaros p,...quenos de dois réis, 
H uma pucara da maia de tres canadas para cima; dez r~is, 
H u ~l).a UJ ~.is fH'q ue,n·ª ·, s,eÍ\il ré_is _, · . · 
E as lmlis pPquenas á avença das partPs. 
As quartas que forem de quatro canaJas para círna, quinze réis, 
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. Terão este Regimento ondP o Povo o vej.a, e pess:a ler; sob pena 

l~r dois mil réis para a Cidade, e A.ccnsador. 
_ Todo o Offieial d·e Oleim, ou oulra qualq11er pessoa, que vender 

p dita l0uça, e passar os preços assi ma declàrados, pagará de pena viu- , 
:te cruz<H.i<JS, e não u~ar·á maJs do Olficio de Oh•iro, neJlil de vender lou
ça, a qual s0b a mesma pfina serão 0Qri15ados osditos Ole•i-ros a f,tzer com 
tc;Hi.os os m ateriaf's neef>ssarios, e mande aos Offieüu~s do dito Officíoem 
g t ral, e a cada hú't'n em particular, que nao fação pucah)s a que chamão 
f:~1mbraià, nem pastilpas d:e Q1iffO, snbpPna de vinte cruzados pagos da 
R~rlêa, onde cada hum, que o contra,rio fizt>r estará vinte thas. Fui acor• 
d@-dO pPI~ Sf'nafe: rrf9PllÇ}l'-;Se .n.esta Íórma 0. Rt>gi.mt>nto assima pa~a me.:. 
)qur governo da C1dade, e utthdade do Povo. Ltsboa 21 de JaneJro de 
1791. 

Itnpr-. na Typografia Silviana. 

í. ·. . 

Jl Pi 11or bert:J orrlPnar, que ofThrPof\nqo,-se da.qui Elth diflnte alguns Réos 
dos SPntPnciaqo.s. ~morte para sf>rem executores da Alta Justiça, os Jui
z~~ qu t' ,,s ~" t',lll<>nt·.iar:fm poss.ão logo sem qut:> st>ja necessaPio novaordt'm, 
(' U ~ 1:}~0 u~~<fl Minha, ~Hender (;l(lS req,lit>rimPI'llúS qoe elles pal'a o dito 
,fi1m lhP fizerPm dec!a('a{ldo a suà SPoten'<a, p>àra qUre nã(i) ~enha lu:gar ex
.cepto se, f JS m1t>.&%:t\0S por si~a culpa deixar·Ptn algum tPmpo de servir co-
no ficào obrigados. O Conde Hxgedor e~ tE)nha. assim ent.enci>ido e_fa.<ia eu-
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cu tal'. Pal·acio de Quéluz em 27 de Janeiro de 1797. = Com a Rubdc~ 
do Príncipe Nosso Senhor. 

Regist. no Lív. 21 dà Cctsà da Supplícàçáo a folhas 209. 

Tendo o 'fribuna] do Senado da Camabl. em todos os tempos considera..: 
'do os meios de beneficiar ao Público, e de pre.venit· os damnos, e incóm! 
modos que lhe podem resultar da comprá dos Generos nece~sarios aos-ha .. 
bitantes desta Capital. _ Hum delles, que por muitos motivos se fez in .. 
dispf'nsavel, he _o da Palha, cuja bóndticção, vend_a, e taxa, mereceo 
sempre ao Senado as mais sérias coriside1·áções; hunuis vezes para obviar 
os e nga nos Jos L1vradores, Vendedores ~ella; outràs para fixar o pezd 
que devem lévar) jt!Jstas obriga~õ~s deis Capatazes, .e dos homens das 
nove Companhias, que fazerh a conduéção do dito Genero a casa dos 
Compradores. E porque hà.ó u~n:i sido oástaotes · as . Posturas, e Ordens: 
de 3 de Junho de l73l, 6 de Agósto dtll"736, 27 4e Jucibo de 1738 7 

ll d(> Agosto dé 1740, foi preciso, que o Senhor Rei D. José I . de glo
riosa l.Vlen'ioria ~ fizesse expedir o Ãlvará do primeiro de J alho de mil sete~ 
centos cincoenla e dois; para de huma vrz socégar as muitas_ gueixas, 
que sobre este assumpto chegavão á ~uà Real Presença, amp!Jando nel..: 
le o que nãó tinha cabido nas providenciàs do Seriado, e auxiliàírdo as 
que tinhão sido o objectci das di las Po::stliras; firmando a regra, que em 
similhante màteria 9-evia reger aos Lavrádores, Compradotes, é Carre~ 
ta dores, para que à cobi~a dos primeiros, é prevaricáção dos ul ti mos, . 
não désse motivo á novas queixas. E não se esperanclo , que tão sauda..: 
veis Oetermina~ões deihs~em de t(>l' o seu devido effeito i à devassidão 
cotíl que se tem posto ém desusci, tendo .suscitado novas représentações, 
se tem feito ver, qué os Lavradores , ólharic.lo unicameríte para o seu in..! 
~eresse, C\lldào por td.dos os rilodos, que ás Embarcàções ll:ies deitem 
muitos pannos deste Genero; os BarquPiros, e Càrréladores, que , haja a 
mesma mulliplicidade, pois qúe della lhes redunda o pagamento de mais 
panoos, fretes, e c1;üreLOs. O abuso dos Capatazes em mandarem encher 
pandas sem serent alferídos 1 e· não se serv irem de bálançà, porque o~ 
mesmos devem passar, ~ntes que élíeguem ás cóstas dos Carre.tadores 
que' os transportão, na fórma que se_ deprehende tio §. II. da dita Lei. 
';I'udo isto desordeoa o sólido estabelecimento, em qde este ilecessarid 
Ramo deve presistir ein b~neficio do Públic9, sem que po'r este se lezeni 
bs justos intet·essAs dos Lavradotes, e trabalho dos que inaisperisavt>lmenté 
concornirn para esta protilpl.â expedicção; não sendo jus lo_, que estas con
travenções_ tão contrarias á difa Lei; e Postt:in1s, contlnue11í por mais 
tempo. Manda o' Senado, que os Capatazes das nove Compánhias da Pa: 
lha, vigieril exactàmeote sobre o ~f:l'erirriento dos' p~nn~s que a conduiem ~ 
a fim de que sendo afferidos, le\'em os cento e v1qte arrates de Palha 
li.v res para ôs Compràdores; bern ecitendi~o, qu~ de fórma àt'guma con~ 
smtão, quPsecarreteesteGenero, semserempanoós a{feridos, áe:Xcep~ 
Ção daquelles Particulares, que mandando vir este Genero, o fazem con.:: 
duzir em carros, e nian(Í~o panhos para: à sua conducl:(ão, sendo estafei.; 
ta em direllu'ra p·ara. os seus respectivos palheiros; porque do bem, ou 
mal que forem servidos, não podérão jámais allegat· inolivos de queix~ 

Aaa í. 
\ 
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contra algum dos Fisc'aes desta Repartição; sem embargo do qüe ·, quan.: 
do assim succedé}, nunca os Capatazes consentirão neste transporte de 
pannos pot· afferir, sem que os Particulares, que assim o quizerem, vão 
á Casa d' Almotacet·ia buscar bilhete de Licen<ta para a poderem fazer, 
ficando o referido bilhete em poder dos Capatazes'· para a todo o tempo 
consta1·, e não serem punidos. Outrosim ordena: Que sendo (como são) 
nove as Companhias, cada huma dellas tenha a sua respectiva Balança, 
com o número da Companhia a que pertencer: E porque se devem sig
nalar as postut'as, a que venhão os Barcos carregados deste Genero, sem 
detrimento de pessoa alguma, det:e nnina: Que hum a das d"itas Ba'lanças 
se fixe ao Oaes da Bica do Çapato, huma na Fundição, duas na Ribei
ra yelha, hurna no Corpo Santo, burna no Paço da Madeira, h uma na 
Pral'a de Santos o Velho, h uma ·em Alcantara, burila na J uoqueira, con
forme fôr mais commod.o o sitio para existil'em as ditas Balancas; e a es
tas posturas he que infallivelmente devem aportar os Barcos que trouxe
rem este Genero, depois de terem dado a sua respectiva entrada. Ü3 
Capatazes não consentirão, que depois de cheios os pannos' possão sahir 
da postura, sem que irremissivelrnente passem por dentro da Balança, 
seja, ·ou não requerido pelas Partes interessadas; e sem esta solemnida
de lhes não pegarão os Carretadores (sendo a Palba para o Povo) para. 
se obviarem questões sempre dispendiosas ás Parles que se presumem 
gravadas. E sendo achados os pannos sem o competente pezo, quarenta. 
passos fóra das posturas, serão punidos os Capatazes, e ·homens que os 
carretat·em, com a pena de tres mil 1·éis, e dez dias de cadêa, sendo ap
plicada a pena pecuniaria, metade para a Fazenda da Cidade , e a ou
t·ra metade para quem os accusar. Comtudo , se os Particulares quize
cem que os Barcos vão a dif:fereotPs si tios das posturas signaladas-, pela. 

.. commodidad e dos preços dos carretos, ·ficando-lhes estes mais contigtws 
aos palheiros; ou que a Palha se lhes carrete sem ser pezada; o poderão 
fazer, e descarregar sem o referido pezo, tomando sobre si qualquer en
gallo, ou fraude que se lhes po sa seguir, sem que delle em tempo algum 
-queixat·-se possão; mas pedirã-o na A lmotaceria o bilhete de Lic;eoça, 
como fica determinado aos que quizerern se lbes carrele o dito Genero 
em pannos ntio atferi-dos, e sem esta solemnidade se lhes não deixará 
pezar. E poderá o Comprador apresentar Balança sua afferida , pa
-ra fazet· pezar os pannos que tiver comprado, se quizPr. Toda a pessoa. 
de qualquer qu~lidade que seja, que busqoe embaraçar aos ditos Capa
-tazes de comprtrem exactamente o que por este se lhes he ordenado, 
muito principalmente os donos da Palha, Barquf>iros, e homens das Com
panhias ·, que. se atreverem a impedir, que os referidos Capatazes assi~ 
o executem, wsul tando-os por obras ou p:alavi:as, logo que estes se quei
xem pet·ante o Almotacé que se achar na Casa d' Almotaceria; o dito 
Almotacé; fazendo conduzir á sua presença a pessoa, ou pessoas de quem 
os ditos Capatazes se queixarem, sendo convencidas do crime, as con• 
demnará com a pena assima declarada . A mesma pena commina o Tri
bunal a cada bom dos Capataz'es, que deixarem de executar, e fazer exe
cutar as ditas providencias, em que 'tanto interessa a utilidade pública. 
N ao poderá algum dos referidos Capatazes deixar de por si assirtir ao re-

. ferido pezo, á excepção daquelles que tiverem licen~a do Tribunal ou 
-se acharem por enfermidade legitimamente impedidos, o que farão cer
to debaixo da mesma pena. E como nos mezes de Verão, e Outono, 
he'que se transporta pa ra esta Capital a maior parte deste Genero, e 
nos outros mezes, em que vem poucos Barcos, quasi sempre descarregão 
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Jia Postura da Ribeira Velha, não existem diariamente as mais Balanças,. 
succedendo vir mais alguns Barcos para diversas posturas, ou sítios, o 
Cupataz que estiver desemana .na Ribeira ),.Velha, mandará avisar ao~ 
Capatazes, a quem por distribui~ão pertencer a descarga, e pezo do di· 
to Genero, para que vão assisti!·, e os Capatazes que forem avisados,. 
lhes ~bedet: e rào.' ·e mio o faien_do a:ssim ., .serão punidos. com {a pena já 
menciOnada; po1s que na obed~encta con's1st~ 6 1 bom rf!gimeJ:!. ~~to_dQs oE: 
€órpos. E corno ainda que se appliquem ãs penl!~ .çleolaradfs., p,qdi'frão 
.subsistir as Lransgressões (o que nil,e esp~r& · .O Tr_ibuqal-J'lt!O Cf!.Sq d~ .~;ein':. 
cidencia, todo o que segu'nda vez 1delinqu1r, êe lh11 dobrará,-~ p~na, ,e 
pela terceira será expuJso da Capatazia., ' ou Co_!11 parrhia. Esp~ra o Senado 
que ·o mais que fez o objecto da dita saudavel ::~ J..Pi ,. tenha ,g ~~u ~evido 
cumprimP.nto, e que as Partes ,prejudicada~ usem 'de§ ~JD~i9s 1,_~ ..n_os. J!li;
zos competentes, o que nella se recommenda. E para que chegue á no~ 
ticia .de todos, e não possào allegar igQor:.áncia .. , se.raffi~em os presentes 
Edilaes em os lugares públif·os, registando-se no Juizo d' Alrnotaceria 7 
onde se remetterá hum dos Exemplares. Lisboa 28 de Janeiro de 1797 ._ 
(1) - Francisco· de Mendon<::a Arraes. e Mello. 

Impresso na 

' . .. , 

:Éu A RAINHA. F-a~o saber aos q~e est~ Alvará virem: QQe· ·att~n"' 
clendo a que pelo Regim.ento, que .d_ei ao Conselho do A)miranta_do, ezp. 
26 de Outubro do anno proxirno p_assado, e pelo .Alvará de . J dt1Dezttm"' 
bro dn mesmo anno~ Ordenei que houves ·e hum J ui~ R~lator para gs fro~ 
cessas, que se devessem sentenciar nos Co11selhos de Guerra, e d~ _Jus- · 
iÍC(a, que s.e formasse~ no Cons~lho do Alrpjrantado: E send,g necessa
rio que o Ministro, que houver de occupar este importante lugàr de Juiz 
Relator, seja sempre de . tal sàtisfac;ão por ,Jctra~, e procedi.mentos, que 
justa·mente possa servir Lugar de tanta importa;ncia, jm·isdicl.(ão , e au-
thoridade: Hei por bem declarar, como necessario, e _coherente com às refe
ridas circumstancias, e á imÜa<fàO do que Determinei para .o J.u!z Asses
-sor do Conselho de Guerra, por Decreto d~ 16 ,de Maio de 179_3,, que o 
·Juiz Relator, que Fui servida nomear para ~ Co·oselho do Al~irantado ~ 
-e os Ministros, que lhe succederem neste Emprego, sejão condecorados 
com o Titulo do Meu Conselho, de que se lhes deverãq exp~dir suas Car
tas pela Repartição competente. E este se cumprirá tão inteiramente> 
como nelle se contém J; e nãq pass~rá pela Chapcellaria ., posto que se11 
effeito haja . de durar hum, e mais ~nnos , não obstantes as Ordenações 
em contrario; guardando-se este Original no Meu Real ~rchivo da Tor
re do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz em 31 de Janeiro de 1797. = 
Com a Assjgnatura do Príncipe com Guarda. 

• 

,. 
Reg'Íst. na Sef?reta;t'a de Estado_ dos Neqocios da Marz·

nha 1 e Dominios Ultramar.uws a foZ. 7 5 do Lt·v. 
1. • 0 das Cartas, Alvarás , e Decretos , que se e.T:pe
dem ao Conselho do Almirantado, e impr. ~.za Impres
são Regia. 

~----------~--------·--~--~ (1) Viu. o AlYará de ~ de Maio dt• 1803 • 
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ordeno qúe tlaqu'i enr diante ~s Tenentes Generaes da Minha Real Ai'4 ' 

ínada sejão dTenoml:natlos Více-Almirantes, e conservem o mesmo Suldo, 
Hqn·,·as, e Prerogativás dgs Tenentes Generaes; e que os Almirantes te
nhão o Sbldb, 1'Fidnras ·, e Prerogat.ivas, que antes havia estabelecido pa
ra os Vice-A'Imi'~antes; sopprimindo para o futuro denominação de Te
nentes Genêraes no Real Corpo da Marinha: oque o Meu Conselho man
dará püblicar , e fará -e ebutar. Palacio de Qu·éJuz 22 de Fevereiro da 
1791·. = C,om a· :aubríéa~do •P-Finci·pe Nosso Senhor. 

,, . .; ' *'"! ' ' 

I ... 1 Impr~ na Olfidna de .Antonio Rodrigues Galhardo. 
t 

(·.I 

EU A. RAINHA. Faço saber aos que este Alvará com força de Lei 
virem ', que cof)siderando quanto impc~rta a Defesa dos Meus Reinos , e 
Domínios, e á boa Disciplina das Minhas Tropas, que estas sejão for-. 
madas de homens volunta rios, bem educados, e com pr'incipins de hon.;. 
ta, e não sendo da _Minha Real Intenção, que para se prehencherem os 
Regimentos, ou se augmentar o Exercito se fação com esse pretexto aos 
Póvos as vexações, B violenci'as; que em casos de recrutamento violento 
se tem algum'as vezes praticado•:, e que s•e ria impossível evitar sem as mais 
efficazes, e especiaes providencias: Soti 'servida ém quanto não Dou aos 
rlitos respei los outras Detenninàções estabelecer provisionalmente o se-
guinte: . . 

, Orden•o, e Declaro .l que todas as Pess0ás de qdalquer condição 
·que sejão, que da'qui em ·dian~e assentarem praqa voluntariarilente nos 
Regimentos de Linba, e Tropas Ligeiras do Meu Exercito, não sejão 
bbrigados a serv·ir nelle, por mais tempo que o de seis annos, findos os 
'quaes, P requ erendo a sua ?aixa a0 Marechal General dos Meus .Exer
citos, este lha mah•dará dar nos Li-v1'os Mestres dos r·espeétivos Regimen.;. 
'tos, assim corno lambem hum a re·salva, pela qual conste haverem servi
do eff~ctivam_ente pelo referiMo espaço de &PÍ.s annos no Regimento , ou 
Rt>gimentos, e_m que tive'r~ni tido. pra~a: E .os q~e leg•it~ma~ente_ ?bti
'vei·em a snbredlta·resalv_â, ficarão 1sentos do m1encr.onado :Set·viço M11Itar ., 
para nunc-a mais s-erem bgrigados a faze'!lo cohtra sua von~ade; e sendo 
peões ficarão '<~lém di ;;so livres, e dispensados de todas as inhabílidades, 
quP. pt"'la humildade das suas Origens, oti por qualquer . outro impedimen
to lhes possão obstar para todas as rntercês, e honras, que Eu Houver 
por bl:'m Jazer-lhes , conforme o seU merecimento. 

Declaro, e Ordeno, que da pu.blica<(ão deste A I vará em diante, 
aquelles dos Meus Vassallos, que não tiverem legitimo impedimento pa 4 

ra Me servirêm na Tropa por ·causa de Occupaçães Civis, ou Políticas, 
e se considerarern · babeis pel0s seus Serviç@s, para pe1·1tenderern em re~ 
muneraçào df'lles Bens da Minha Corôa, e Ordens , ·Títulos, e oult·as· 
Graças ·de siuülhanle natureza, não sejão adrnittidos, nem respondidos 
com Mercê alguma dos referidos Bens de Corôa, e Ordens de qualquer 

• 



-qu-àliaa'rle q.ue sejão ·, ,~~em ,:q-~e não tiver·em .vid~, ou qualquer outra Mer~ 
-eê anteriormente conq.ed1dà, sem que mostrem estar voluritarí~I?ente em-
prég-ados no Servi <1o da Tropa regular do Meu .Exercito -, ou das Arma• 
das, ou de ter servido nellas o ~eferido. espàç<? de seis annos .. 

Item: Ord•eno; que a mesma Condição hajão de verificar a~~;~elles ~ 
-q·ue aspirarem á honra de serv'ir-Me no .Ministerio de Criados da Minha 
Casa. . 
~ E porque $ei:ido a amortização dos Bens vinculados admissivel nos 
GoveFnos Mooarchicos, não s6 para o e'staoelecimento, e conserva6~ào da 
Nóbr~za, mas tambem para que hajão Nobres, que possão com deceo
'Cia ~ervir ao Rei; e ao Reino, ass'im na Paz, -como .ça Guerra; , he. ur:
gente, e con furme á causa pública, que, para não SPrem tão pe~adus 
'Os referidos Bens, os possuido~es delle~, desprezanclo a 'ociosidade, éon
cCDrt:âo para o detóro' e conservação tlo Reioo' servindo nas Armas; ot~ 
nas LeLras: Ordeuo, ~ Declaro, qúe todas as Pessoas, que i:laqu i em 
diante houverem de st,~ccede·r en1 Morgados, e Capellàs, e consequeole
meote em Beos vinculados Patritrloniaes ; de regul<tr successà9 . tla fórh1"' 
das Minhas Leis, e fe!-en) hàbeis parã se·rvh· na . Tropa'· ê que haveod~ 
l::hesgado áidade ·cle vinte annos não t1vt!rem assentado Praçá volunla,ria
meole, ou mostrarem legitimo ímpediniento para .o f..'lZer, co.ritribuirào 
para as despezas da Tropa éorti Q Quinto dos sooredJlos BenS VI oculadas' 
que possuírem; a exemplo do que pelos Bens dá Minha Corôa, .e p::r1'~ 
as urgencias do Estado contribuem os Donatai'Íos della: Sendo porém a 
Cobrança da Contribuição p~na-1; que nos referidos . ternios devem pres-: 
lar os sobreditos Administradores particulares, promoviJa pelas Prov t>du
rias encarregarias de fazer cumprir os Encargos. Pios_ dos mt's\iws Vin-: 
cuJus, pela facilidaJe, q~e tem os seu-s resj1ee~ivês Magls lraclos de exa
minar nas suas repartiçÕf!s coin toda á exactid<'io, e vigilancia (que m_tli : 
to lhes RPcothmendo) quaes sejão os Administ radares, f}Ue, dPventlo ser
vir ao Rei, e ao Estado, querem a~tes incorrer ha súbrei:ljta pe.ha. 

Item: Ordeno, e DeclaL'O, que as Recru~as, que daqui em dian_. 
1e se levantarem, ou pira complel!lr os Regime o tos, ou pará àúresen .. 
iar o Exercito, ou ainda as Recrutcis Pwvisionaes; que errl toud o tem
po devem estar pr_omptâs par·a se prehenchPrem as praçàs do~ niortos, 
ausentes, e inválidos,: sPjão feitas, e extrahidas das Povoàçõt's.compre:
h endidas nas diversas Freguezias deste Reino, presf ando ea'dà Hutmi. das 
nwsmas Freguezias voluntariamerite, e com ~ boà fé, que E spero da fi.;; 
de! idade, e arnoL' dos MP.us Vassallos, e da obrigação; qde ell'es teln de 
concorrer para a defesa do Rei nó, como para o seu proprio, e particu
lar interesse, o número competente, que lhe couber em rateio contorm~ 
o methodo, que Et.i Houver por bem prescrever ás Pes ·oas, qw~ foren1 
p or Mim encarreftadas destã importante commissão; sendo eada hum dos 
recrutados da idade dP tÍfiioito até quarenta annos, constitui~ão robusta, 
bem morigerados, e di:Íquelles cuja falta seja medos sensivel á cnllurà 
das Terras, e ao progresso das Artes; que Devo promover; animar ; ê 
protegér. . . . . ' . 

lteri1: Ordenô; qbe todas as Pessoas de qua~qtier condição que 
sejão , que nó prazo de dois mezes, contados da p~blJcaçào dPste A lvad 
em diante, conédrrerem a assentàr Pra~a voluntanamente no Meü E:ger.;: 
cito, não serão obrigado·s a cor!'tilioar o Meu Reai Serviçd, logo '<jtie tP.·.; 

l'l•ha cP.ssado a urgencia i que deu causa áo considerável augmentd, t~tH~ 
1VIand(Ú fazer _ nas Minhas Tref)às; antes pelo contrario, logo que Eii 
lVlande proceder na refórma, e reducção do Meu .Kxercita , elles podê: 
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.rão requerel' ao ·Marechal ·Gener~I a ·sua baixa ·, que lhés 'será conféridà 
sem demor<;l -, nem difficuldade alguma, COfrio se tivesse"m cumprid_o OS 
referidos -seis annos de Serviço effective, ~ue ·nesse casa Hei por com
pletos. 

E este :Se ··cumprirá 'tão intei'rainente como nelle se _· coatém, sem 
dúvida, ou emb-argo algum, e não obst-antes quaesquer Leis, Regimen
tos, Ordenanças, Alvarás! Decretos, çu 'Ordens, quaesquer que ellas 
sejã9, porque todos, e todas Hei por derogaclas para este . effeito sómen
te. E es_te valerá como Carla passada .peJ.a . Chancallaria, -posto qee por 
ella não ·-ha de .passar, e ai-nda que e se1:1 effeíto haja de durar hum, e 
1nui tos armos, e tudo sem embargo d-as Ordenações, que dispõem o con· 
trar-io. 

' Pelo que: Mandp ap Meu Oonse}hÇ> 'de :Guerra; a·o Duque de La· 
fões; _Meu muito Prezado Tio, e -Marech-a1 General d0s Meus Exercitas; 
CoriseJho da Minha RE>al Fazenda; Junta 'dos Tr~s Eslado~; Meza da 
Coascienc-ia, e Ordens; Regedor da Cas.a da Su-pplicação~ Ministro, e 
Secretar,io -de Estado dos Neg-qc·iüs do . Rejno; Q-t>neraes, e ._ Governado
res d_.~s rrov~ncias; Jnspectores Gera:es dos Meus. Exerci tos ·; . 'Provedor~s ·; 
e ma,Js ,Ma.!o(Jstradns das Coma_rcas dos Meus Re·Jnos o ·cu1'nprão, e guar:... 
dem .pelo ·que .Jbes toca-, e o fação cum .. prir ~ e guardar ·por ~0das as mais 
pesso~s a. ·quem ·competi!·. Dado no Palacio de Quél'uz :aos 23 de Feve.:. 
reiro ·d-e 1797. = Com a Assignalura do Princi.pe com Gu'arda. 

Reg'ist-. na S,ec1·etaria d.e Estado dos Negocias Estrangei~ 
ros, e da Guerra do Liv. de registo das Cartas, Lás, 
·e Alvarás, a fol. 16 ·vers., e impr. na Officina de 
-Anton~·o Rodrigues Galhardo. . 

. EU A R ÀINHÂ FaÇo saber à'os , qbe 'esle Alv'ari 'com forÇa de Lei 
vir·em: Que T.eodó considerado; ·e De~ejaodo Promov<'r a melhor fortU.:; 
na dos Meus Y.assallos, 'e se!)do .para es.te fim l:iece.ssario supprir ás Ren..; 
dàs do Estado para Oefeza de. Mf'us Reinos; .. e }Jar'à Soccorro dàs Ob• 
jectos, que possão a·diantar a lndustrla, e a Riqueza dos Povos; e, ten
do mostrado a experienda, e .práqca con.stan~e das o

1
utras Nações Cíví;;. 

]izadas, que tom o Estabelecimento do Pa~el .Sellado se fórma a Con"' 
tribuição mais suave para .os Povos, e com melhor proproção ássuás fa.
~uldades, e neg-çciaçõ·es' fican,clo eslas ao mesmo ' tempo ligadas a ri~ais 
huma solem.nidarle; qne con,tribue para a suà fe Judicial: Sou s_e~vída; 
d~pois . de Ter co,nsultádo P'essoqs inlelligent~s, e zelosas do Bem des 
~eu~ V a,ssaljos, Estabelecer, e Crear neste Reino; e no do Algarve o 
Papel St;llado , _pela fórmá e_:((pr~ssa no~ . Art.igos seguintes, que constituem 
a Legislação deste Ramo Público; e Mando; que se observem; · e xecu ... 
tem como rJelles sé contêm. . 

I. Sou servida· Creú para .a Ádtninistração do Sello huin Intendente, 
que servirá na confurrnidade deste Meu Alvará, e do Rt-gulamento, que 
Mandei fonnar; e juntar a elle, ,a fim de que o governo, e policia des
te Ramo Público se pràti11ue debaixq de huma responsabilidade clara; 
e pelo que pertence ao sE!u e'stabelecimento, arrecadação, e destino; se 
observem os Artigos seguintes. 
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· H. ' l.fbdos os Processos, Títulos; e Requeriméntos, e todos os Pa.: 
peis, qualquer que s·eja a suá natureza de Graça; de Justíq~, o~ _Feilos 
entre Pessoas particulares, serão nullos; e de nenbuq~_ efie1to perante 
Mim; ou e111 Juizo em tõcla, e qualquer Repartição flública.; Secular~ 
ou Ecclesiaslica, mão sendo escripLos em Papel Sellado ~ - e Mando; qua 
sem excep(iãô alg·uma todá's as Aulhoridades ccinsLiluidas, qualquer _que 
seja a ::;ua Graduação, d façãt> ássim observar nàs suas CompelencJas; 
e nesta regra gera-! ~entrarão; pelo que pertence a Papeis impressos , as 
Gazelas, e outF~s , tquaesguer Nci!ici-as dád·as ao ~Publico; ê os Titulas, . 
q _u~ alguem far;a imprimir para arinunciação de seus direitos' e negocia..;_ 
cões. . . 
. IJI. Em Lisboà se estabeiecerá a irri~t·ensa do SeÜo; ê em toda a qua~ 
]idade de Papel u:>a•du nas diversas negoci·ações; e • tjtul_os, serão grava-i 
das as Armas Reaes ém tint~ pret!l com o preÇo da Taxa em volta; e 
no Papel ordinari@ sê:imprimir.i o Sello em hurn dos lados merieíres de ca-' 
da meia folha, para que se possa assim com "Validade, e apróveilamentd 
escrever brt>vemente qualquer negociação. . 1 . , . . . .-

IV; O Pàpel onlinario êóm SeHd se vericler~ a dez rêis a folha, 9 de 
Hollanda, e de pezo, a qLia,renta réis; gravando-se o Selld riéslàs duas 
qualidades de Papel da mesma fórma determinada rio Artigo antecedeu..: 
te, pá r á c:ombi na r com economia dos Povos, e _éoril a fórma praticad_a._ 
nas Letras de Commercio; que podem voltar prdtestadas; mestno de Pai
zes Estrangeiros ., e f'a-zer figura etn Juizo. E para que os Negocianteg 
p;;):;são usar validaim~'nte das Letras de Cambio, e outros quaesqner Pa
Jleis OommeJ·ciaes, que maQdào imprimir para maidr facilidade, e certe
za das suas competentes Escripturaçõ·es; pqderá ci mésmo Intendente 
rnandallus Sellat em brancd, na conformida:de do ,preço ? e Sello, quci 
Orden? a respt:>ilo do p·ariel de Hollanda -,- imprimindo:..se tio ririmeiro Me_Zi 
de cada hum Anna Lista eom especifiéação dos Negociantes; e do nú~ 
mero de ]_;elras., e Papds, que fiz:er <'ío selfar Tio Anoo antecedente, a. 
fJ111 de se podet· identificar este ArLigo de responsabilida_de do Intenden..: 
te, praticando-se os competerite·s Asserilarrienlos· de Fazenda. E outr(j 
sim Ordéno, que para maior dommoclidade do Cdnimercio' seja o Papel 
de pezo Sallado etn branco. . . 

V. No Pergaminho; e em todas ~s mais qrialidades de Papei usado 
nos Livros de Comtnercio, nos da Minha Real Fazenda; nos dos A udi
torios; e AdministraÇões Públicas de' toda, e qlialquer Repartição, e 
nos Tilutos de GraQa, Empri>gos 1 e Officios, será gravado o Sella., e se 
estaheleqa o seu Iireço com igual proporção á Tax<i do Pâpel de Hollan.;; 
da:; deterniiriada no Artigo ãntecedente, conhecida a dita proporção por 
huma regra de tres ; fundada no p·reçd do Papel' em que Se gravar () 
Sello. E para que este Ramo dq Papel Sellado tenha hum valor fixo :fn.; 
dep·endetl'te da·s vicissi~trdt>s do Comuiercio, sérão âs referidas qlla'llda
des de Papel rerrutadag segando o arbitramento, que Mandei estab'e.lecer 
ila Pauta da Alfandega de quatorze de Fevereiro de mil setecentos oi~ 
ten la e dois. , 

VL Os FálS'ificado·res do SeUd incorrerão nas mesm'as Penas irnposta'g 
pela:s Leis deste Reino, aos que fazem' M~~eda falsa? e Mando, que 0~ 
Correg~dores das- Co~a:rcaS', e os dos B_aJtrog de Lisboa, fo-rmem para 
este abJecto hum Artigo no fnterroga:tono das Devassas de Correição .;.· 
e ~éhando os re.feridos Magistrados, ou eut_ros quaesquer; que algum E~
cnvão, Tab'elltão, ou Officia-1 de fé Púbh-eéi, escreveà coisa relativa a 
.A.uthoridade Judicüd, sem ser em Papel Srllado; o condemne em sus-

.Bbb ' 
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pensão, e · na perda, qu·e causar, pela nullidade' da reft>rida Escri'ptut·a
ção, applicando-se a dita Pena a t:wor da Parte preJudicada. 

VII. No Edificio do Sello haverá hum A rrnazem para nelle entrarem_ 
as resmas de· Papel, e para delle sanit· para. a ' l.mpne·nsa.: e haverá outro 
A_rmaZ'em p~ra se depositar o Pap~J :d16lpois de · Sellad0.; e para o ·go·ver- , 
no d_estes dots A rmazens·, para os pagàmentos, policia, exacção, ~ tran-
quillidade dos Trabalhos, serão destinados hmn Feitor, e dois Esçriplu
rarios, hum para o primeiro A rmazem, e •outm.-.par.a o segq_ndo, e devem 
servir na conform1dade d0 Reg:ucla.me.nto ·in·cor.pora:do '!l!IO dfi> Intend;nte. 
- VIII. No Ar.mazem" go- Sello se v-enderá. n~sfia Cor.te o Papel Sellado 

em bailas, e em resm as , e o PP.rga minho em rolos, diminuindo-se s inco 
por ~ e nto d~ pr~ço da·.Ta~a 'geral, pa-t:a .lacr·o dos N eodedores por mi.udo, 
a-batJ_do o pnrnetro c·1Jlsto do Pap·el ,~ não,f>ed.endo: .elles .:exoed.er ,a Taxa de
termmada; e· as .càstlineirns, usad:as Jpara g~a'rniçàJo; cde caçla resma de 
Papel'· n~o devem ter Sello, 'e-as Goncedo· em· be.'D.etkiQ dos ·Vendedores 
p elo miUdo. ~ . ! · · . • . ·1 _ ,z 

I X. Em Faro, Evora; Coim'b~a ; e Porto r, 1 se .· est:abele.~ão Deposi ta
ri ds:; .n'Qmeados, e ab~,n,ad'GJ's 'pehí-s fCatliJllar.as , :t ~I:Os, quwés o Intendent.e re
me ttel'á o Papel SeJI>ado, para o V@flUerem, JOgioJ g;rqss.o, com a f.!iminui
ção refe rid a no A rtigo antecedente; e· os mesmos Dépositarios terão de 
Pré mio h·um por cento do 4 prqducto daqueJ.la venda, abatúlo o primeiro 
Cl!lsto do· Papel;, e as despezas .dos transporiJes se}fío• pagas pela ~eparti-- . 
«jão do Sello. · · ·· · . _ . 

X.- As Camaras devem ter vigilancia, em que os 'rendeiros não ven~ 
rlão o Papel Sell a do com excesso da Taxa geral, debaixo das Posturas 
Penaes Elsl~b el_ecidas, e praticadas no governo ~conomico dos se_us_ com
petentes Otstnct.os; e n'ega~ão as Licenç-as .do estilo a todos os que cos-. 
tu mão vend er Papel, não o tendo Sellado. 

XI. Os Deposi tarios e::. tabe!ecidos nas Províncias serão renovados de 
tres em tres Annos, e no fim deiÍes devem a presentar ás suas Camaras 
r·esalva, e Conta corrente, assignada pel o Intend eo.te do Sello; fazendo 
entrega aos novos Depositarias do Papel SPilado, qu e existir em de posi
to, para dc>sse mod o se haverem por desobrigados, e tlndar a sua ·respon
sabilidade; e as mesmas Carnaras são obrigadas a pa rticipar ao I ntenden
te do Sello a O<l mençào, que fizerem dos De rosi ta ri os, para elle saber 
a quem ha de mandar dirigir as remessas do Papel St>llado 
· X{I. No primeiro Mez de cada hum Anno os Df'posilarios das Pro
vjncias devem remetter ao Contador da Corte o producto do Anno ante
cC>dente; e entre os Depositarias, e o Intende nte havPrá a competen te 
correspondencia, para que exista sempre abundancia de Papel Sellado, 
·a fim de que os Povos nunca soffrão a falta deste genero para as suas 
n egociações, e dependencías. 
· X 111. N o M eu Real Erario existirá harn Cofre com tres Chaves, des
tin a do para a Repartição do Sello, a primeira esta!'á em poder do Inten
dente do Sello, a segunda em poder do Tbesoureiro Mór do Erario , e 
a terceira -será guardada pelo Contador da Corte; e no terceim dia não 
feriado de cada MPz se deve abrir o Cofre para entrar nelle o procluclo 
da Venda do Papel Sellado em Lisboa, e as remessas dos DP.posi ta ri os 

I{} as Provincias; e no mesmo Cofre existirá hum Livro rubricado pelo In
.tendenle, no qual se f'Screverá por h uma fórma simples, e clara em hu
m a lauda as entradas, que serão do producto do Sello, sem nenhnma 
diminuição , e na lauda em frente as sahidas, que devPm copstar da som
ma total de todas as despezas daquelle Ramo, entrando mesiDO o Prémio 
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concedido aos Vendedores pelo miudo., e o dos Depositarias; a fit~ de 
se conhecer com facilidade a importaocia geral deste Ramo Público. 
- · XI V. No mesmo Cofre haverá outto Livro rubricado pelo Intendente., 
onde serão registadas em EscriptUI;aç:ão abreviada as Ordens; que Elt 
Fô_r servida Mandar expedir por Mim assignadas, e em virtude . das quaes 
umcamente poderão ser extrahidas do dito Cofre quaesquer quantias, 
tendo por destino Pagamento de Tropa; e Marinha em occasião de Gner
ra, é para Defeza de MeiJs Reinos, Estradas; Canaes, e outros quaes..: 
quer Objectos . do Bem Público dos Meus Vassallos ; . e nos te-feridos Li
vro!;l escreverá hum Guarda-Livros, que set·virá para expedi((àO das or
dens do Intendente; e para toda a mais Escripturaçào relativa a este 
Ramo Público; e qoe por elle lhe fôr determinada. 

XV. Hei por bem Determinar, que todos os Li Hds dA Commercio 7 
e os da Minha Re.al Fazenda; ou de qualquer Administração Pública; 
e Auditorias, que teril fé; e authoridade em Juizo, estando princiria
dos a escrever, possão findar-se, ainda ql1e o PapE'! dão seja Sellado.; 
seril disso lhes resultar a nullidade determinada neste .Meu Alva ri: O 
que assim Ordeno para evitar o inc01:nmodo, e perda, qlte do contraria 
resultài'Ía a muitos dos Meus Vassallos: E oalrosim Mando, que todog 
os Magistrados, e outras quaesquet Pessoas, a quem por Lei , Regi• 
mento, ou Costume pertença a rubríca dos refeddas Livros; não admit
tão para rubricar depois da publicação deste Meu Alvará Livro algum~ 
sefiÍ que o Papel sejá Sellado ,. e de eutra Íórrna. ficarão os mencionados 
Livros, e todos, e quaesquer Doq1mentos ,. que delles se extrabirem su-. 
jeitos a nullidade, que Houve por bem Ordenar no Artigó seg~ndo. 

XVl. Ao Presidente do Meu Real Erario Tenho ·dado as Ordens com ... 
petentes para a Organiz.ação individ~af ; Aolmin·istração; e Execuç.5o 
deste übjecto, assirà ;como Deixo legJ,slado, ,e se ach'a regulado nas Ins• 
1:rucções, que bal;xão assignadas por José de Sea~ra da Silva, Meu Miél 
ni.;tro, e Secretario de E la;do dos Negocias do Reino, que devem eon ~ 
siderar-se como partes des te Alvará, O mesmo Pres]dente do Reaf Era,_. 
rio apro.n1rrtará pelos Cofre·s do Erario as quantias necessaria:s P:i!ra ~· Es ... 
tabelecimento deste Rarpo Público; fl para os ,Orde:nados, Salarios, e, 
Desp-ezas do primeiro Á nno, de que o EraFio será pago pelo primeiro pro ... 
dueto hqu.rdo d<:> Sello ;- lavrando-se no Livro determina rio no Artigo. tre .. 
ze os competentes Assentamentos debaixo do systema ne:lle prescripto .. 

XVII. Orde.no, que todo oPapel destina·do para o SeHo· sejac livre de 
iodos ,, ~ quaesquer D .irei tos; a fim de que pGr elfe . unicamente paguem 
os P ovos o pte~to da Ta~a geral, e o Intendent!=} Me repre~entará pela 
Presidente do Meu Real Erario toda ;r e qualquer Pro-vidH_ocia ., qu·ê ju}~ 
gar co.r:l'veniente pa-ra a boa O•·gani7iaçào deste Obj.eq,to Público, para E !i 
Resol'ver• o qrie fôr mais j1:1sto. 
· XVIII. Mando, que o presente Alvará pelo qüe pertence á nullida-: 
de todas as" Negociações,. e TituJ.os escáptos, sá01eate se principie lJ 
exec.ut&! nes-ta Côrte ·, e R: e~no ~ no do· Al'g:ar'V'e , quinze c~ia:s depois ~ue 
se pabhcar a 'Venda do Pa pe·J Sei lado n0 Arrnazem da L1sboa, e ness~ 
mesmo tempo terá o Intendente ferto as rPm.essas, pára os Armateos da~ 
Provineias; aonunciaodo em Lisboa, e em toda:~ as Ter.ras, Caneç;:rs 
de Comarcas, a refer-ida. .pubtic·ação por m·ei·o de Editae:s. _ . u., . 
. _ _ Pelo_..que: lVlan_do a 1\'lezl!. do Desemba:go CÍo Paço·; Presideç,te do 
Meu R~'ti Erario; Reg.ec1or da: Casa da Supp1tcação ;-.. a_ toaos os 'Jri.b!i
nae.s; Patriar_chas, Arcebi·spos, Bisrros, e · Inqoisidores .dest~s Rt>i-oos; 
Reformador Reitor d<~i Universidade de Coímb1·a ; Governador da Re'la-

Ebb -2 
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ção, e C~s~ do Porto, ~u quem seu Lugar servir; Governador~s do Rei~ 
no; Magistrados, e rnats Pess9as, a quem pertencer o conhecimento, e 
execução deste Alvará com força de Lei, que o cumprão, guardem, e 
fação cumprir, e guardar , como ·n-elle se contém, sem embargo de quaes
quer Leis, Regimentos, Dispo·si:ções, Ord.ens, ou Estilos em contrario. 
E ao Doutor José Alberto Leüão, do Meu Conselho, Desembargador 
do Paço, e C~anceliPr Mór destes Reinos, Ordeno, que o faça publicar 
na Chancell~na, e registar no Liyro a que tocar; remettendo os Ex~m
plares delle 1 mpressos debaixo do Meu Sello ,· e seu Signal a todos os Lu
ga.res, ~ ~stações, q. que se costumão enviar; e guardando-se este pro
pno Ong·tnal no Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no Paia
ci~ d~ Quéluz em 1 o de Março d·e .1797. ( 1) = Com a Assignatura do 
Prmc1pe . com Guarda. · , , · , . • 

c • . 
Re,qist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino, 

no Liv. 9." das Cartas, Alvarás, e Patentes. 

R egulamento do Intendente do Sello , e mais Pessoas que Zhé sáo 
Sujeitas. 

J. Ü f n tende·nt~ escolherá para Primeiro·, e Segundo Mf'!stJ·e Pes.: 
soas intelligPntes da Imprensa, zelosas, e Ji'eis; e formará as ·I nstrucções, 
])Or que ·elles se devem di,•igir, 'e .rara. liom arra·njàmento, ·· e pnlicia dos 
<Jperarios, e dos diversos Ramos dn LaboraÇfío deste Objecto ·, nomean· 
,do hum Fiel dos Traba11lhos ; qt~e fisca l í~E> as horas~ ,_que para elles sere
gularem, segundo a Estação, e costumes pra~iéadms i nas Fà:bricas bem 
arranjadas~ e que tom~ a ponto todas•· as Pessoas ·em•pregadas na Labo- . 
ração, debaixo do systema annunciado, assistin'dó 1 e vigiando .os Tra-
balhos da J mprensa.' - _' · · ' • · 

11. O In tendente irá ao Edificio do SPllo de manhã , e: de tarde em
todos OS diils de trabalho, par:l · porJer providenciar',' e pÔr em boa ôrderrL 
os div·Prsos l{amos da sua resr.on·saoilidade; e nomeará hum Porteiro do 
Edifiçio, form.?ndo-lbe 'a ~eguláção competente, e destinando-0 ao servi-
ço que.lbe parecer ufil. · · ,., ' · .. , . 

IIJ. Os Sellos serãrJ fundidos, e áhertos1 debaixo da inspéação1 do In
tendente, com as caútellas coinpe~t>ótes ao zelo, - ~ t7espeasabilidade a 
que he ligado; e preparados os mesrnos

1
Sellos segundo as 'Faxas. deter

ininadas panl1 as diversrrs _fJua·Jid-ades • de . Papel, se c'onservem• na ~asa da 
Imprensa da qual lia'verãd duas chaves, Jítnlila em 1poder do ~eittor ·; ~ 
outra, em 'poder do · Primeiro ~estre da Imprensa; e no prinópio do fl·ia 
ão .entrat~ da Laboração se abrirá a Casa dos Sellos para se entrar nos 
Trabalhos, e .no fim dd dia será •fechàêla pelos sobr·editos Cla-vicularios. 

I V. No úllimo dia cle Trabalho· de cada Semana, entreg;ará o Fiel 
ao ?scriptur'arib do Armazem d0 Papel simples o ·po'nf.o dos Opera:r•ios, 
e o f!1esmb Escripturariô formará a E«olha, e a entregará ao· .lroten.cdente 
na Terça féi"ra' da Semana sf>guinteo, ;regulando-se pela fórnmla ;· que lhe 
orqenar ·~ ..,. n;~ ,es_1~i? .Jlfl'Cendenfe ; : qu~ : d:pois de a rever, e authorislllr, a eri· 

"ll fJ13P f.. 1 t . • "· , . , 1 _ .... •. . , . -
___.,...,.--,--"---~ --------

. • '"-(" r::. I · •.. • .. ,... . , _--, , .. l- I-. , r• , 

(1) Vi·k a< ,Inst.r).lc :7u~s rle~J~· de Junho, o Editá! de 1.~ Cle .J,dh'o, A'vis'o ,de ~; ? 
e a.. Por(aria_ 9f-~V dQ mçstnp mez do hnno corrente · o Alrá.á. de - ~7 de Abril de 180t : 
Alvará êle \'24 ele Jãneiro ·e o Decretcr d-e 1~ de Junho de 1804. -
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tregara 'na Ü.llarta feira ~o Fei(o;r, para 'este Ía."ier rpo(e·t.la os, paJgamen..;. 
tos nas m·esmas Casàs àos Trabàlhos ~ peJa· ordem numenca, eí.n que ost 
Operarias devem estar deslgnados, para que o Pagamerlte> nãó i;lesa.irán
je o serviço; ·e 0 mesmo lntendÉmte assistirá' s'empr'e ,que lhe fàr: ~ossi
vel-, ·aos Pagament0s, ou o defermi':le ao seu G'uarda-Livros ~ darido : t~~t 
das as provid'ericias, que lhe p·areceiem uteis, para que o P'againen to 
·se pràtiqu·e com exa(fção, e da reza na Quinta feira; e. a impórtapCÍ'íi 7' 
e .extracto dàs Folha·~ ·, será rêgistado em Livro~ que .'exislirá em, po~~r
do Intendente' conse'rv'adas e11'às d'ebaili:.o da Inspecção' e respohsabJII~ 
'dad'e dü Feitor. . . . · 

v·. \ Ordenádos ~ S~Jarios' Compbs de Papel' Fretes de terrlessas' ~ 
todas as maís des'(>ezas' serão Incorporadas ná Tf.feri<Ia. Falhá., pani que 
em húm só docuJiJ.lenlo se conheça clara.rnente o custo ' geral desta Adnii
nistraçãó ,~ e Tl·abalho p1Hilic'o, e para delle se .poder extrahir com ·exac- ' 
ção quàlque.r 'documento' q_ue fôr determihadà; oli que pertenda' e em 
(jUe interésse alguma Pessoa particular~ .. .. 

VI. .' O • Intetfd~nle det.erinirtara a Cqm~ra d0 Papel : que .entrár.á na 
Folha com · espe'ci ,~ ·ca~·ão cl<é preço'· qualidade ; e Ve,hdedot·es, ou Com
inissari r>S'r pr'a.ticari'do-se rieste 'Ramo as operàÇões, que ju.lgar ~.ais c~m-:
vehi"ente's Jfà m o- preç·o corrimodo; e boa :quãlidade do Papel, preferindo 
sempre-õ'1 q'ue't~ "po:;sa fabricar neste R.Pino. . , _ 
. V li. No A rmàzém do Papel simples haverá hum Livro , n9 qual ' es-· 
áever.c1 :l E§êfijitui·a•tio clo m~smo Arüíazem eirl humá, laudâ .éJ.s eolrad~s 
do Papel' com deridmináçãt>: 'C! a qualídade ~ preço, yenderlo~, ôu CommJs
sàrío' e -aia. da entrada ' e ha l~úda em frente escrev érá ;i sahida do
ines rho Pàpel para a •Casa da Imprensa com deCiar~ção do dia , da t>abida, 
e Pspecie <:lo Papel' -e segundo a quantidade · q-ne orde.nar o Intenelente.• 
. VIII. O •E scriplnrtüio clo .Armazeh1 do 'Papel Se.JiadÔ cor:Jset:v::irá J11'1~ 
le burn "Livro, no ·qbal em bdnÍá laú.da fará assenLá·\n ento. do ,Papel Sel
l!ldo' que fôr remettido dii l lllJirf'risa COI.n espec ificaçãd das ~ualidade& 
dô Papel; e do rlia da eiHrada; e n'a lauda erh frente escreved pela mes·
ma fõrm ::.f ·a venda, q11e se ~ffeduar riaqàt>l le doia ' em ·o· Ani1azerri 1, e a,é 
r emessas' qde se tlz.erem r~ r a os D.~posit a·i·ios ~:iwuoos: . 

IX. No referido Arinaierri do 8~1lo existirá hum tofr~ com duas clí li ... 
ves, blll:nâ estará em· podet' do j nterident~, e outra eni · poder dGJ Fei to.r; 
e no t~eStllO Cofre haverá htirna fenda pâra se botár t. hella o Dinh~iro' 
qu·e produiir a Venda do ~áp.~l no dit? .. ~ráiaie~, ·e na Quarta fe~ra d~ 
cada Seiliaríã d·a:rá o In (ertl:l enLe Balãnço no 'Cofr'é, conferindo o Dmhel
ro existente, .Jielo qlié' cons~àr do Livro reff'rid'@. ·n'Ô Artigo ar.f,ter~or, e 
fazendo. extr,ahir do mesmo Cofr~ a importancia da Folha c! ~ Seinana an--
1ecedentP. ~ ~]fara se observar Q A.rt'gd ~dar to :; :; e· rio r~fe r ~tdO' Ü®tfe ~ have·
rá hum Livro, no qua:J erri húrna .Jauda se fará assenta-menW . d8' .lla~an .. 
ço assima determinado,,. e na lauda em frerite se esçrey~!'fio as s·ahidas , . 
e remessas para· o Cofl'e dô Erarió; êm o.Pservancia do que Ordena o 
Alvará. . .. , 

X,. O Intendente apresentará ao Preside'tJte·. do Reá] Erario na segun
da Semana de cada M ez hum l.VIappa ecooomico, que mostre com ela"' 
reza, e exacção as desp ezas g!=rlfPS ao SeHa··comag suas diverns classes, 
a.s vendas, e remessas do Papel Sellado, o seo producto total, e a qu rt n
tJdade de Papel existente em os dois A rmazens , fechando o cnf'smo 
!YJ a,ppa no !l,llrmo. r)ia do ·Mez an.terio!, para se conhecer o es~ado e.ús
t~~ t~ ~:cJi í·SlJa Admi, rrls1~râg'àf>. 5 16 a-idéntidaae daquelles Mappas será de" 
P'é'nã'erfte' p'árâ -qua!qüér"ex'amé, e averiguá~ão dos Liv.ros, e Folhas Ses-



' 1797 

manárias, que referem, e deterrninão os Artigos antecedentes, e os ·Ar.; 
tigos antecedentes, e os Artigos treze, e quatorze do Alvará. 

XI..~ O Int.ern~ente .mandará empaquetar cada resma de Papel com as 
mãos de ·costane1ras praticadas, a fim de irem seni diminuição para be
lleficio dós Vendedores pelo miudo, co1~o Ordena o Alvará j e depois de 
embrulbad'a cada resma de Papel Sellado, a mandará cruzar· com cordel 
ligado com chubQ, e' gravadas nelle as Armas Reaes, pa~ evitat· qual
quer extravio, que pudesse succeder em fraude do Sello, ou com dam-
no dos Vendedores pelo miado. ·. 

XII. Nos impedimentos do Feitor fa,rá as suas vezes o Escripturario 
do Armazem do Papel simples, e nos do Primeiro Mestl'e entrará o Se
gundo M.estre, e nos impedimentos de todos os mais ·subalternos desta 
Administração, nomeará ·o Inten!ilente Pessoas, que, sejãq habeis, para 
suppi'ir os Lugares irnpe~lidos; e pela Repartiçãe do Presiden~e do Real 
Erario será nomeada a Pessoa, que deve supprir o Inhendente, quando 
este estiver impedido. 

· : XIII. Todos os Livros ·referidos nesta Regulação devem ser numera
dos, rubricado~, e feito b seu encerramento pelo Intendente; .e escre
veJ'á nell es o seu Guarda-Livros, excepluando os dos Armazens, nos 
quaes escreveri1o os seus competentes Esc ri pturarios; e o In tendente es
tabelece!'á as· fórmulas ·, com que em todos elles se deve escreve!), e que 
forerri mais conf0rmés á lHevidade, clareza, e exacção. 
· XIV. ~ toda~ as. - p~ssoas empregadas nesta Administração he prohi

bido o receber emolumento, ou propinas algumas de qualquer dos seus 
Ramos, e funções, havendo por ellas unicamente os Salarios, que forem 
arbitrados pele ,Presidente do Real Erario., e ficando sujeitos ,á suspensão 
de seus Cargos , logo , q !J~ f ai tare1-q ás obrigações prescri ptas no A !vará, 
nesta Regulação; e na que fi'zer o Jnte.ndente, para responsabilidade dos 

· seus Subalternos ; ê serão sujeitos ás Leis penaes do Reino todas as 
vezes que delinquirem. 

XV. Pf'IO Presidente do Real Erario serão dadas todas as providen
cias a respeito do destimo dE>ste novo Ramo de Fazenda; pois flUe as 
actuaes. circumstancias poderão exigir que elle seja applicado ao Paga
mento dos .Juros do Emprestime Público, realizado por entradas effecli
vas no Real Erario, ou para Abonação, Hypotheca, Desco~to, ?U Ex
tincção de outro qualquer arbitrio de :valôr nominàl, que Sua Magesta
de haja por bem man.dar: estabelecer em beneficio da prompta cir.culaÇão 
interior, por serem simiJbantes Objectos dirigidos aos fins expressos, e 
segundo o ·systema annun~iado nos Artigos quatorze, e- dezeseis . do Al-
va.rá. ' . ·1 . 

Pala'cio de Quéluz em I o de Ma,rço de 1797<. · = Jo~é de ,Se abra 
da Silva . . 

1mpr. na Officína de Antonio Rodragues GalhqrcJo. 

1 

A ttendendo a que nas Cadêas do Limoeiro se .achão deÚdos rnuito9 
Prezos, cujos Livramentos se não pod,em abre.,.viar pelos mei~s ~ordina;io~ 
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da 'Justiça; e querend~ · usar ·Com elles d~ Minha Real Piedade, e secor-i 
rer ao Mesmo tempo · - ~ Estadqs da ·.In dia, e de Mossambique com as 
Reclutas :que ali são, pr~Qisas para a Tropa: Sou Servida que a todos 
aquelles J?rezps qQ.e -Livet·em até quar.epta anpos de idade se lhes comute 
em .. Re.Jaç~Q apeaa-tde tr~,<;:>tte eH1 :que estiv-erem incurços na imedfacta de 
Mossambigue por toda a vida exceptuando porém os Crimes atrocissimos 
que não são ::; useeptiyei:s desta . C0rnrnutaç,ão. Aos outros Réos de crimes 
menos g1·a,ves se. lhes cqmmutará as penas em que tiverem incorrido nos 
dos referidos degredos rda lndia, o.t;~l)llassambique pelos .annos que pare· 
c.er aos J1uizes que houverem ae Sentenciar. O Conde Regedor o tenha 
assim enteQdido_e faça . executar nãoo'bstante quaesquet• Leis em contra
rio. Palacio-de Quéluz em 11 de Março de 1797. = Com a Rubríca do 
Principe. Nosso .Senhor. - ' ·1 

""' '"' 
( 

Regist. no Liv; i 1 da Casa da Supplicaçáo a jol. 209 vers. 

EU: A -RA ÍNHA. Faço saber aos que ·este Ai vará coin força de L f' i 
-v ire m: Que tendo prt>ferido a outros meios, que podião occorrer nas pre
sen tes circumstancias, para prover as precisões do Estado, de maneira 
qu e ·combinassem eorn o Bem , e com o Interesse dos meus V assa:! los, 
Acordei dar as Prov iden cias mais proprias , e soav.es substanciadas no
D ecreto de 29 de Outubro do aHno proximo passado de J 796, que feliz
m pnle principiárão desde logo a ter t>xecuQão com notorio Crédito, e Be
n eficio, assim do Erario R égio, como dos Meus Fieis Vassa,llos ; que com 
t anta honra, e louvavel zelo promovêrão em mutilo, e público Benefi cio 
a rn t>sma exect!<;ão: E qu erendo ora promover, P animar a Providencia 
tio mesmo Decre to, Deliberei amplialla, solidalla, e individu alla com 
a lgumas Explicações , e Deliberações, que determi nassem, e interpre
tassem mais especificamente as Providencias Decretadas; fin:nassern , e 
1'oborassem. o Crédito Público, e auxil i~ssem, e ar.1im assem a fortuna, e 
a felicida~le da Causa Pública, e da Particular dos Meus Vassallos: Pe· 
lo que, Tendoem vista, emuitopresenteosobredito Dec~eto, Souservi
da Ampliar, Animar, e Adiantar o Emprestimo dos f!ez Milhões de Cru
zados, estabelecido, para gue se extenda a Doze Mi lhões, compreben.;. 
clendo-se nesta somma a que effectivamente estiver já verificada, de ma
neira que os Dez Milhões, e a Ampliação consistão na somma de Doze 
lVl ilhões. 

I. Hei por bem, que cessando áAnnuidade estabelecida rro dito De-r 
ereto, daqui em diante fiquem os Mutuantes vencendo, _Juro de seis por 
cento sem limitação de tempo, e com isenção de Dec1ma de lodas as 
som mas que entre~arem no Meu Real Eãario, comp~ehendendo-se os qn e 
autt-s desta Ampliação rnutuárão, e merecem a Mmha Real Considera
ç ão , segundo as circurnstancias: Declarando que a Lei de 17 de J anei
ro de 1757 não ob«ta, uem podia obstar a presente J:>rovi'dencia. 

11. Que as A polices, que no dito Decreto se estabelecêrfío nas quan
tias de cem mil réis, e dahi para sim a, se expeção ,_ e reduzão ás som .. 
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mas que os Mutuantes qu"izerem, não sendO: menores de siõc-oenta mil reis: 
lii. Que para o vencimen·lo de Juro de seis por cento se reformem 

as ApoliC'es das quantias já mutuadas, recolhendo ... se as dos Capitaes, e 
Annuidades, e reduzindo-se à huma só, ou muitas com o dito v·encimen
to a respeito daqut>lles, ·qu~ actualmente se· aehat!f'Jíl p0ssuindo, ou tor::. 
narem a possuir humas, e outras. 

IV. Que o pagamento -do mesmo juro se faça ·por anno, por semes
tre, e por quartel, a arbitrio dosCrédores, apenas seapresentarem cGm 
as A polices, depois do vencimento, e sempre de tedos os Juros vencidos 
aquelle que se apresentar com f"! las, ainda que HS tenha adquirido por 
meio de Sessões, e Endoços posterior~s ao vencimento de alguma parte 
clell es. 

V. Que as ditas Apolices, e set1s Capitaes, e ,Juros não só gozem 
da na.turt>za ., e direito dos Padrões de Juros Reaes, mas sejão isentas 
de quaesquer emb;ngos, sequestras, ~penhoras, ainda pelo Fi sco Real; 
á exct>pção das que pertencerem aos Rendeiros da Minha Real Corôa, 
por dividas das suas Hendas; e á excepç.ão do caso de se provar contra 
os Devedores que as houveril:o em fraude dos seus Crédores, e a fim de 
se fazer em com elles inexigíveis. 

V I. Que possão entrar no di to Emprestimo os Estrangeiros de to
das as Nações , a respeito dos quaes : H ei por bem decl arar , que 
serão tão sagradas as Apolices , que nunca se tocar:i nellas ainda em 
caso de Guerra entre a Minha Corôa , e a sua respectiva Nação ; 
nen\ jt\mais se lhes interromperá o pagamento dos Juros, que lhes com
peLirem , considerando-se só a este respeito, como se tal Guerra não 
existisse. 

VJI. Que todos os Administradores dos Cofres de Orfãos; RPsiduos, 
Capellas, Testamentarias, ou de outros <]Uaesquer Dinheiros estagnados; 
possâo da mesma sorte entrat com os Cabedaes, que assim administra
rem, para o referido Esprestimo, e haver assim as competentes A policPs 
a beneficio daquelles, a quem os mesmos Cabedaes pertencerem: E que 
belll assim r>ossão adquirillas, e possuillas os Córpos dP Mão Morta, sem 
embargo dfl se !'f"(HJtarem com a natureza de Bens lmmovflis, ficando lhes 
para este fim permittido vender os de que tiverem consolidado os Domi .. 
nios, f' que sao obrigndos a afforar na fórma das Minhas Leis, e ainda 
os Patrimoniaes. de qut> pod<>rão, e deverão vender muitos com utilida
de propria, em beneficio -da Causa Públicl": 'Para o que lhes concedo to• 
das as faculdadt>s necessadas, Derogando para este effeito sómente todas 
as Disposições fliD contrario. 

V Jl L Q.ue os ditos Capitaes se possão vincular em Morgado, prece
dendo jHlra elle licença Minha, com a qual os Impetrantes ou recorrel'ão 
ao Conselho da Fazenda para fazer reduzir as respectivas A polices a Pa
rirão de Juro Rea l, ou conservarão as mesmas A (JOlices, como vincula
das, averbanuo-sf' estes Titulas, e os Assentamentos no Meu Heal Era""' 
rio, para que conste do Encargo a qL1e ficão sujeitos: E esta reducçfío 
de Apolices a Padrões se praticará com todos os Capitalistas que a re
querem, por preferirem hum a outro Titulo, posto que ambos tenhão igual 
validade. . 

IX. Que tudo o que fica estabelecido com os Mutuantes, Ordeno <]Ue 
se entenda, e pratique com os Crédores da Minha Real Fazenda por Ten
ças, J tHOS, e Ordenanos, e, por quaesquer outras dividas contrahidas nes· 
tes ultimos tetnpos, pel~s qaaes escolhendo, e requerendo elles o pa.ga-
1nen lo em A polices; se lhes exp~dirão com o mesmo vencimento de J tACO 
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de seis pbi' cento~ é.ÓJÊ'() .§e dos s-é~s 'crédítás fize'ssénl hum V.erdadei:ró efu.!. 
Pff:'8timo, . I . . ~ .· , r • • •c_ 

.. X, E ·qué as . mesrnas _ Ap~Iiees ~ ,:pel·ás itD.port,~neia$dé seus Capitaes; 
_e ··sem attenção aJui·os ., ~er~e·cebão . e;omo Oinhei·ro efféé'tivo empagamén
to de Direi Lus n~ .Meza. do Consylado da Casa da In,dia ~ ,na Casa das 
Herdadt>s' ê nas C'bancell~rias' pas~~l'!dO ass'irn mesmo CO!TIO Dinheiro 
para à Thesour-arià Mór do .J:Vlreu R~al Erariq, cçnn co f.npetentes endo-;
·ças. E isto inesmo se 'praticará _Nos R,endimeqtos de D~ci,n1a . ~ecula~ d~ 
9aCidade de Lisboa~ . seu Tenri<?, e?rovinciâ dáEstremadura, nasTer-
ras dos Conselhos, e 'nas Sizas Enc~q'eçadas. . . . .. 

XI. ., ·Quanto 'ào Emprestlrt1o, sendo. ·~ddo .o Meu fim corrbbo'ra'r , . ~se-;
gurar por . 11t~má :parte a mais firme estabjlidade dos , Fundos ,destin.ados 
)nra o seú paga1úento~ ·e declarados no referido .M-~u Re -~1 Decre'tó dé 
29 ~le Out~bro ~ ~ pwvfr por oúúà patté a mais br~ve e.Jl:,reJiç~~ do.s Ne-;
:gocws da Ad!'nJnJstração dos m esrnos Fu~dos, e satisfação_ dos J'uros ~ que 
nenhumas ou.t r as o c cu paçõ~s possào reLàedallas: Sot.i ser v ida orde!lár ~ !1 u~ 
eni quanto nã'o estabeleço hum Banco Público, ou Caix ~ de J?esc~n~o, a_. 
~?em ·~.ei d~ ~ncat;egar ~ Adrp~nis;tt-a~ãó _ das fteri?as ,, ,e P,~gam~ r;to, d:e&-:" 
te EmprestJ mo, n4 Thl"sourana Geral dos Jpros se e~ta;bel e ça hu!lla A d-: 
ininíslr<i'ção com Cofre de quatro Chaves, ~istri~uidas . pelo Thesot,.~reirq 
Geral dos Juros; e seu Escrivão, e por dois homens de ~egociÇ> de co7 
nhe'cída probidade; e alJonação, pàra· COlÍI a COOCOrr~llCia . de todos Se fa
~er a . ArreéadaçãO. ,dos r_efe~idos Fundos~ ~ Pagame~tp , 4cis . dit?s Juros ~ 
·sem a menor demora, debaixo dá Inspecção ~o Marql:'e.z Pres1dente dq 
Meü Real E'rario, e por meio d~ huma Çon.ta4oria a ní~is simples , que 
consentir o obj'ecto, cújos Oiliciaes terão as graduações dos d~ rnesmJ 
Erarlo. . . . . ·, .. , . .· .: . , . . .. . ., .. . . . . ·, . 
. XI[. o Péiga,mento dps J orOS · será ali i fei ,to ~a fÓfm~ 'assi ID": . qrde-na

<la, por Folhas Pr6ct>ssadas no Meu Real. Erario, au~liori?ad as coin bfs~ 
pacho dd Presidente delle ; fica nflo os Administradores res j?oosaveis por 
quálqu.er corisiderãvél, .demora: 'E d~iriais Ja so.mmf.l _. necess.ària pàra est~ 
fim, l\1.andd qde tis referido,s Administradores ser>arem dos dHos Fur~d9~ 
em ~cad~ h_Li~ 1:ül~~ quarentâ e, oito. co ri;tos_. 0~ . réis 1. pelà . qua~ se .di~tra~
~ar_ao t.a!noe~. em cada h~m ~npo ~ poh.ces dy ~oncQrre~te qu~Q ~~a ~..r.re
fenndo Jofal!Jvelrneote neste D!stracte as que tiverem s1do receb1dás em. 
paganúwto. pelo Meu Real~. ~rario .... ,, . , , .. , . . .. . 
. XIH:. No. ~ofre _sempr~. ~~i~~irá li: s?mma d~s Jtir:bs de hum S~m'~stre ~ 

c havf'n<J.o soora,s, se en tregarao an~ualr(lente . no, Meu, Real ;Erarw: ~ 
cpiàndo liaja falta, Hei por ~li. uit~. reeor:ilrllPi:idado :ao Múqu~z Presidente 
êo rriesmo Eriuio a faça logo éf:l"eetivamente remediár por todb e qualq4ef 
Dinheiro, aritepond.o a este . suppriniegto tod?, e quàlqner oi.l'tro pag·~-· 
meiHo, e:xcep'io ,o :de ~etras ~ e_ da Tr.opá. . , . . .... · . . ..... 

Pelo gue: M~ndo á Meza do Desem'bargo do' Paçp, Presidente do 
Meu Real Era~io, ~egedor . cl~ . C~~ a, d~ S'wppl.icaç_~-~~ ponse.lbps da M i
nha Real Fazenda; e. do UftralQar '· Me~~ ~a_ÇonscJencJp ~ Qrdens, Rea.( 
Junta d_~ ôon1njel~,io ,, ~gricult~j_~a:; Fabrica~~ e . ~~v.eg.ação destf:>s Rei'
nos, e s~us, Dom! mos; e bem ass1rn a t?dos os, ma1s. Tnbunaes, Mag-e·s..; 
trados, e ~essoas, à qu~m o ~onhecirriento de~te Alva1·á. com forÇai d'e 
Lei pertencer, qôe o cumprãi.>, guãrdem ; e f~~ão cuQ1p.rir , e go'údar 
com inteira, e.fnviola,vél obsP.r\raocia ~ .E àO,Doutor ~ose' AlbéJ··to Leitão, 
do Meu Consefho ; Deserilbargador clo Paço, e ChailCeiJ.er M6r cJ·estf's
Reinos , Ordeno _qÚe o· {a\a pub~ioar na Ch~nc~lüi·ria: ,, e q ue deite 
se remettão Exemplares aonde competir j reg istando .. se em todos os lu-

Ccc · 

.....__--~-~--~-~~~· ·----~-~----~-~ 
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gares, aonde se costumão registar similhantes Alvarás , ·e mandando-se 
o Original para o Meu Real Arquivo da Torre do Tombo , e nelle ser 
guardado. Dado no Palacio de ·Quél1:1z em 13 de Março de 1797. (1) = 
Cor.Ó a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

I 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino 
no Lz'vro 9. 0 das CaTtas, Alvarás , e Patentes. , e 
-impr. na Impressão Régia • 

. EU A RAINHA Faço sàber aos qtre. este Alvara com força de Lei 
v--irem: Que sendo certo, e notorio, que a existencia do Oilicio de Correio 
M·ór dos Meus Reinos, e Domínios não póde combinar com o bem dos 
:j.Vleus fieis vassallos na facilidade, e promptidão das suas corresponden
cias, e relações de Commercio, e de outras Dependencias uteis, e neces
sarias: Nem com os beneficios, e melhoramentos da Minha Real Fazen-' 
da, que devo zelar para supprir com allivio dos mésrnos vassallos aos m~io
res encargos do Estado: Nem com o solido; e seguro interesse dos mes
mos Correio·s Móres, aiucla considerando.:.os tão benemeritos, como o he 
o actual -, ·e farão os ·seus lllustres Ascendéntes, qtle todos se, distinguir~o 
com honra, zelo, desinte·resse, e preslimo, assi~ na Administração do 
Officio: como nas Com missões, Cargos l é Póstos Militares que obtiverão, 
e met·ecê_rão !)O Keal servi_ço: Depois de ouvir a mui t.as Pessoa_s 5 assim 
das ·do Meti Conselho de Estado, co1i1o de outras Ordens da Maior Gra• 
duação ~ todas as mais zelosas · do servic;;o de Deos, e Meu , e do bem dos 
l\1eus vassallos, em cumprimento de Justiça; e de toda a eqtiidade, que 
nella póde ter lugar: Sou servida por este Al~ará com força de Lei abo
lir: e extinguir o Officio de Correio Mór de Meus Reinos, e Domínios; 
derogando todas as Leis, Decretos; Resoluções, e Diplomas; que desde 
a creação se acordárão ao Officio de Correio Mór graciosamente; ou por 
particulares motivos, que farão presentes em differentes tempos, e occor
renéias aos Senhores Reis Meus A agustos Predecessores : Ordeno, e es~ 
tabeleço, que o Ministro , e Secretario de Estado, que ora he , e pelo 
tempo fôr, da Reparti_ção dos Negocias Estrangeii'Os, tenha~ s~u càrgo 
a Administração das _Postas, Correios, e Diligencias de terra 1 e mar; 
seguindo por ora os Regulamentos actuaes, até que possã~ publicar-se, 

· e executar-se os que novamente tenho ordenado para m~lhor Direcção .. 
Ao mesmo tempo depois de ouvir ao Correio Mór, e de lhe da~ fé sobr~ 
o que Me representou a respeito das utilidàdes que percebia do Offici.o 
extincto, e principalmente a respeito dos seus honrados sentimentos quan
to á compensação proporcionada , que lhe Mandei propôr: Fui servida 
ordenar em competente, e propria compensação, _attendeildo á conside-' 
ração que elle merece por si ; e por aquelles donde vem ' · e á i~npqrtan• 
cia da gradl!ação do Officio, elevallo á Grande,za co.m o Titulo de Cond~ 
de Juro, e Herdade com vidas fóra da Lei Mental; e fazer.:.lhe mercê 
de quarenta mil cruzados de renda estabelecidos em bens ' · que possão 
pelas Leis vincular-se, e haverem-se por vinculados em Morgad~; em 

-
(1) Víd. o Alvará de 13 de Julho deste anno, e de ~4 de Janeiro de 1803, e 0 

de ~ de Abril de IBOi'J, 
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bPns ila Corôa de Juro, e Heraade ·, e Vidas fóra dà Lei Men-tal'; 'e em 
bens das Ordens em Vjdas, de que tenho ordeóaàÓ sé lhe expf'Çàó os Dt>s .. 
pachüs 'í•ecessariàs ·f>eía parte competente, como _por elles na d!;! cons,tar: 
,Resolvendo por fazer honra ao Correio Mór, e seus $ucces.~ores, , per.pe~ 
'tuar oeste Al'vará, sem a maio~; _ individu~~ã~ propri,a dos ditps_ Desp~~chos, 
·a memoria desta transacção, e com.pensà<(ao de Justiça, e de .eq~_IJade~ 

Pelo que : Mando á Meza do Desembargo do ·Paço; Presidente 
do ~eq Real Erar·io_; R~gedor da Casa da .. Su pplicação __ ; Çonse_lhos <fa 
M"inha Reá! Fa'lzenda e do Uftáut1ar; ·e b·e·m ass'irn .à todos os ·m'a'is Tri:
buniles, Mâgistrados, e Pessoas ·, a quem o 'conhecirriento deste .~lvar~ 
cu·m 'força de Lei per(encer ,_que ? ct1'mprão, guardem ·, e faç~9 cu~prir, 
e g-uardar com inte'ira' e IDViolá.vel observànciá. E ao Doutor ' José AI· 
ber'l-o Leitão, do Meú Coóselb'o, D~seinba:rgàtlo'r do Paço, e Chancelle" 
Mór destes Reinos, O rdeqÔ que ·o fÁça 'p·t~bricár 'nà ·C1hancell~ria, e _-qu~ 
delle se remett_ão exeinplàres ·aonde 'co'rn'petir ·, registando-se e'm todos os 
lugares aond~ se coslurnào _regi:.,tar ,simil_h:;t_ntes Alvarás, e mandando-se 
'o Ori.gina'i para ·o Mt>ú Rea] Ar-quivo da Tu'rre 'do 'fo'mbo, e nelle se~ 
·guardado. Dado no Palacio de Quéluz em 16 de M árço de 1 i97·. =Com 
a As~~gnatura dó Pr'inci·pe com Gr.:ràrdá. 

. ' 
Regzst. na Secretaria de Estaif,o dos lfegodos qo Reino,_, 

rw Liv. _9. o qas Cartas, Alvarás, e Patentes, e im~ 
ip're8só na Impr"eSsâ.o Regia: 

7,~ .. . . _.,. 

'*-*<o->*-* 

Á tie~de11do Su~ i\Lges_tade -'á inst~nte ~ecessidad~ qu~ Ih~ fez pre..: 
~~ote o s"eú C~qselbo, d~ _A)mir_~ntado _, para, qúe se conserva~sem , e se 
'e~t'~~elecess~m -~ova_m~nte empr~.gos . de_Pat~õ~s , Móres ~os Portos . dé; aigq~ 
~as . 'd}l~ I l h.à~ ~9~ 1 çor~s, , 1 e no~ _j),rlnci,pae~ . _da_!? ~nas · ,~onqu}stas :UI tra
rnannas ,, prom?~end~ nes_te.~ e~pregop s1ne_L_~os ~ntel_hg~n.tes _ da~ ~.ano: 
_bras, ~. fainas n\arititnas, e de cuja providebcia resultàsse . maior faciJi .: 
dade, e segur8:nça .aos ~-e':ls Navio~ de Guerra ., e Mercantes em benefi
ci~ comr?urp do Çàm_rperci~ Naciooal ~ e Estrar.lgeir_o: foi a me~ma S~~ 
nliora k~n·ida Ordenar,_ que ao ConseH}o do Almirantâdà prÍ~ativamen:.. 
te c~mpete_ a bre,ação de o·ovo;; P_átrõ'es Móres nos Porto~ Ultramarinos., . 
aonde eÇ>nvier esta:belecellos, assim .C0111-0 à ,nomeação, de todos os ma1s 
que se houverem _de pro:ver. p~rà o futuro' cujqs emp_regos perdendo a 
natureza de, Qffiçios; que d~ antes tinhão' fique,m daqui p_or diârlte sen
do meros empregos Vibilicios , é amov!veis: daodô outrosi~ ao mesmo 
Conselho a áuthoridade de noD:1ear Serventuarios aos m_esmos empregos 
~os casos, .e~ que qual,quer dos ~rovídos rielles de ,propriedade se achem 
1ncapazes de os servirem por causa de iholestia, oü de avànçada id-ade: 
E que finalmente s~jão escolhidos entre os Offiáies Màrinht>iros da Mes~ 
trança de sua Reàl Armácla sujeitos, que tendo dado provas da sua in~ 
telligencia, e prestin)o, se cdnsidt>rem hábeis para occúparem os referi
dos empregos. A Rainha Nossa Senhora o inanduu por suas Reaes Reso
luções de vinte e doi~ de Agosto do anno de mi l setecentos noventa e 
cinco, e de v in te e doÍs de Março do anrio proximo passado de mil se
tecentos noventa e sete, em Rf>solução de Consültas do seo Conselho do 
Almirantado de vinte e nove de Julho de mil setecentos noventa e cin·. 

Ccc 2 



t388 
' 

co, _e de 20 de Mar.ço il~ 1791. 
pr,ç> de Mendo.Qça de ly.Joyra. 

1'79ti 

::;:: ~ern;1rdo Rall1ires ~squivel. 
Impresso avul$o. 

S·cu ·ser.vid.a Perdoar q ~o~os ·os be.sertores do~ Regimentos do Meu 
;Exercito, q\.le se tíverem ausentado, apres!=lntando.-se nos seus respec
tivos Corpos de o tro do prazo de dois mezes ; e áq uelles, que ti verem sa
bido dos Meus Reinos, .fiei por beq1 Ampliallo a tres mezes, contado~ 
d·a publicação deste lVfeu ~eal IndL'!lto. O Conselho de Guerra o tenha 
~ssim entençlido, e f<}.ça ~xecutar. Pa(ÇJ.cio d~. Quéluz a ~7 de Março de 
l7·~7 ·. ;:::= CoQ1 a B.ubríç~ do Priocip~ No~~o Senhor. 

lmpr.. na Officina . d(! Antr;;nio Rodrigue-s Gçdkardo. 

S endo~Me p'resen'te a nt>c~~sidl}çle, ,q1;1e hà de se ·estabelecerem na 
Província da Beira duas Companhias fixas, para a guarni<(àO dos di ffe .:. 
rentes Presidias daquella Província, do mesmo modo qut> já se te m pra
ticado, tanto no Reino do Algarve, como na Provi'ncia ào M inho : Sou 
servída Mandallas :crear, e estabeleceL' debaixo do Plano, qu e ba ixa rá 
com ·este assignaclo por Luis Pin to de Sousa Cou'tinho, do Meu Conse"" 
lho .de EE\~ad o , e M·mjslro, e S~Gr~tario de Esiado dos Negocias Es; t ra n
g~irps, f> da Gu·~f'ra; ficando abolido~ desde· l9go todos os Postos de Con
des ~aveis, f substituidos os'seqs lugares pelos S argentos das Com~anh.ias: 
O Co!'Jst> lho ele Guerra o ter1ha assim ent~pdido, 'é mapde e~pedJr ao di.
to r-espeito 'as Ordeo~ necessaria~ . Palacio . de Qnéluz em 3l de 1\llar~o 
de :1797. = Com a 1;\ '~hríca do Príncipe Nosso Seohor. 

B laYrt,fA 4é. Org.a'J;l~ZCJÇqo1 RW:'(.Z o CQrp,o fi:lio q(l Guarni,çáo da Provz'nàa. da 
B,e.l'ra, s~q ..fj,'c9nomia; Sóldo, t Fardamento. 

t. E!)te Corp·o !!E:' ·~~ coniposto pc;tr'a o futuro. de d.uas Companhias 
~·flCIOJitl, Í,~n/IM da Beira A:lta , e Baixa, e todo!;l os seus Individuas serão 
~XPrci. tad o~ no man yJ,o ql,e A rtilf1~da das Pr~ças. 

H. Qad.a Çom.p~nb,ía ~·erá ~omp0sta de hQm Capitão, hum Ten.ent~' 
e , htilm Atferes, d;ois S~rgen~os ,, Qll:I,Q Fqrri~\, sinco Ca.b,os de ~squ <t'" 
dra, sincq Aris,pe<(adas, , dois Ta1nbo,res, e cen~o e dez. :S'Ol.da.~?~' fot
mandGJ em todo. cen,to e v,i~te e oitó Pr;;tÇ~!;l cada hur;na de ll1<J.08lf.é\ qu~ 
aro ~~s a~ Cowpanhi~s for~v a,.rãq hum Corpo de du4t!ntas sincoenta e sei~ 
P r ii!tÇf.\S; f.-/Xeçti v,a~.. . 
. li{. 'Fodas a~ r.efer,.i·da~ P1:~ças s~rfío tiradas do -n9,me~o1 dos Oflkiaes, 
{)(Eciaes T·nf(J ri ~r~~ ,< e. S~Ld!ldQs vete.r&nos dos Reg;im~n~Q~ da G!.liFnirtã;o 
ela. Pfovin~ci9-. ~ílt Hejra, a.ss~m1 de ln,fan teria, comq de~ Ca,v~Reria, ftUe pef-
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ténderem a Justo titulo as suàs ref&rmas, além daqueliás, que presen .. 
~emente se achào existindo nas Guarnições da mesma Província. 

I V. O sobredito Corpo deverá ficar irnmediata, e privativamente su~ 
j,eilo ás Ordens, e Inspecção dos Governadores de cada huma das .Pra
ças, e G-\latrpiçfi~s, @fO que elle se divide, pelo exerci cio, Disciplina, 
e Sobordínação, em que o devem ter, como igualmente pela conserva
ção das armas, munições, e fardamento, que lhes distribuírem, e p'ela 
exacta entrega dos Soldos, e pão, que devem fornecer a cada huma das 
l)raças, que o ver~eerem. . . · 

V. · Para que resulte à Real Fazenda a melhor árrecadação possível, 
e possão verificar-se todos os vencimentos , distribuições referidas' e 
qualquer alteração, que occorrà a cada huma das ditas Praças, serão 
obrigados os Governadores das Praças, e Fortalezas a conserv arem ti 
Livro, que se lhes distribt?Ír pel~ Ge[i)eral da Província, conforr-9e omo
délo, que lh es fôr prescripto, para nelle descreverem com aceio, e cla
reza tudo , que ht> concernentP aos l'eferidos assompLos; e remetterem 
no fim de cada mez ao Quartel General .Mappas de todos os · ''encimen~ 
tus , é das uovidades .,, que tiverem o.ccorrido:, além das relações,. qu.~ 
devem dar aos Commissarios de Mostras; B todas as vezes, que o Ge
neral lhe parrcer, mandará vir á sua prPsen1a os ditos Livros particu
lares, para verificar seus assent9s, e mais verbas das altPra<(Ões aconte
cidas, e se estão descriptas com a exacção t;ecommendada. 
. VL O yen.c imento de ~0ldo de cada Pr!lça ficará sendo para o futu
ro ( fl)ém do pão de muni(tào, que lhe será satisfeito a razão de vinte 
réis por difl ) o seguinte. 

Os Capitães vinte mil réi~~ por mez ; os Tenentes quinze mil réis; 
os Alferes doze mil réis, tbdos estesfilem VPhcimt:>nto de pão; os SargPn
tos cento ·e vinte réis p,or dia; us Furrieis cem réis; · os Ca};jos dt> Es
quadra setenta réis; os AnspPçadas sincoenta e sinco réis; os Soldados 
sincoenla réis; e os Tambores o mesmo que coslomão vencrr nos Rl'
gimentos; ficanJo descon ta dCi ~ cada hum dos Condestaveis Cabbs de 
Esquadra, eSoldados _oexcessodoque até_agota vencião, cujb paga.: 
me nto s.e lhes far<i nQ fim dE] cada mez, j.1or ser difficil receber-se, e dis.::. 
tribuir.:cse-lht>, como os Individuas dos Regirnentos do Exercito. 

VIL Quanto aos fardam r·ntos miudos, e grossos, cada Official infe~ 
t ior, e Soldado deve vencer annq_almente huma só fardeta composta se
gundô a disposição do A'hca rá ele vinte ~ guatro de Março, de mil sete
centos sessenta e quatro a respeitu da Tropa dq Exercito, desde o _§. IVo 
em diante: a saber, de hum par de calções brancos, hum chapeo com 
galão de lã amarei! a, e hum tópe de fita ~DC!I-rnada, e azul, hum parde 
çapaLós, cQm outro de ' sollas, e tacões, hu:m j)ar de polainas de brin 7 
hum par de meias, huma camizá, huínél gÚlVata de fita de linho tinta 
de preto, hum pente, e ttes varas de fita de lã prrta; ou o equivalen
te dos ditos generos em dinheiro na conf0rmidade do ultimo arbitrio, que 
se tPm tomado por 01:d.em de Sua ,MagPstade. . ' _ ,. v 

VIII. Similhahtemente ven,cera cada hutna das Prwças l.'eferidas de . ' 
quatt·o em quatro ao nos, h uma ~~r~a compostª' de casaca, veste, e cal-
ções azues com botões de metal amarello, e o forro da casaca encar-
nado.. _ . 

IX. A recepção dàs ditas fardas, e fkrdetas se fará no Arsenal Real 
do Exercito pela pessoa, que apresentar Procuração, Certidões, e Rr
laçõPs das Praças existentes naguelle Corpo assignadas pelo Governador 
da Provincia, as quaes deverão descarregar-se no dito Arcenal pelos re-
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cibos, que se 'apresentarem d·as entregas, que _ fizerem ·dos ditos farda· 
mentos aos Governadores das Praças, e Fortalezas, que serã'o tambern 
obrigados ·a fazer constante aos mesmos Generaes a distribuição, que 
-fizerem dos ditos vencirnt:>ntos ás Praças das suas respectivas Guarnições. 

Palacw ·cle Quéluz em 31 de Marco de 1797. = Luiz Pinto de 
Souza~ • 

Plano do ·estado em que devem ficar as Guarniçôes de Pé de Praça das 
Fortalezas da Pro'Vincia da Beira. 

A COMPANHIA DA BEIRA ALTA DEVE FORNECER OSSEUS 
DESTACAMENTOS PELA MANEIRA SEGUINTE. 

Alfaiates - -

Villar Maior - - -

Castello Rodrigo 

Castello Mendo 

I Capitão~ 
I Sargento. 
1 Cabo de Es'q"uadra. 
1 Anspeçad·a. 
I Tambor. 

27 Soldados. 

Total ~ - - - - - 32 

( I Tenente. 

,J I Furriel. 
l Cabo d·e Esquadra. 
Anspecada~ 

l 
I 

• I 
1 Tambor~ 

29 Soldados. 

34 Total - - .:. .:. ;. - 34 

r 1 AlferPs. 

i 1 Cabo de Esquádra. 
I Anspt:>çada. 

I 

l 30 Soldados. 
........_ 

33 'fotál Q - :. - - - 33 . ,. -
( l Sargento. . ~ i Cabo de Esqüadrao 

1 Anspeçada. 
I 

L 16 Soldados. 
.:......:.._ 

19 Total .. - 19 

-
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I Cabo de E~quadra• 
I A nspe~ada; 
8 Soldados. 

lo 

Total da Companhia da Beirá Alta 

391' 

- • - id 

:: 128 

A COMPANHIA DA BEIRA BAIXA. .DEVE FORNECER ÓS DES.:. 

Monsanto. 

Salva terra 

" 

TACAMENTOS SEGUINTES. . 

( I Capitão 

I 1 Furriel. 
2 Cabos de Esquadrà. 

1 1 Anspeçiidà. l 1 Tambor. 
L 30 Soldados. 

36 Total - - - - - o:- 36. 

r i 'Í'enente. 
J._ 1 Cabo de Esquadra; 
1 I Anspeçada. 
'L 1 Tambor~ 
· 24 ~oldados. 

28 Total 

ç i A lfetes; . 

- - - ~g 

Penámàcdr - - - _ ~. 1 Cabo de Esquàdrà• 
1 A ns peçad a. 

Segura ~ - -

L 25 Soldàdos~ 

r 
I 

; - .: ~ . . 

L 

28 Total 

] Sargentd. . , 
1 Cabo de Esquadra. 
1 A nspeçada . 

17 Soldados; 

20 Total 

I - - - - 28 

- - .- - ~o 
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{ 

i. Sargento~ 
Rosmaninhal - - - 1 A n~:~peçada. 

14 Soldados. 

16 'Total ' - - - 16 

Total da Companhia da :B·eira Baixa - - - - - - 128 

Palacio de QuéJuz em 3 i de Março de I 797. = Luiz Pinto de 
Souza. 

Impr. na Of.ficina de Antont'o Rodrigues Galhardo. 

, 

Âttendendo aó que Me repr~sentou o Conde de Àlmada, do Meti Con
selho, Governador, e Capitão Gf'ncral das Hhas dos Açores; e á pre
cisào que ha de furmar na Ilha Terceira li um novo Batalh~o; pará guar
l'lt'c'er, o Ca-ste'llu de São João Baptista: Hei por bem Ordéhar, que na 
dita Ilra se crie, e forme o· mencion~do Batalhão na confonni c! ade do 
Plano de Organização, que com este baixa assignado por Luiz Pi·nto de 
Souza Coutinhõ ·, do Meu Conselho de Estado, MiHisiro, e Secretario de 
Estado dos Negocias Estrangeiros; e da Guerra: O Conselho de Guer
ra o tenha ass im entendido; e fàça expedir na referida corrformid-ade o~ 
Despac'hos necessarios. Palacio de Qu·éluz em 22 de Abril de 1797. 6 
Com a Rtibdcá do Principe Nosso Senhoro 

Plano de ()_rqanizaçâo de hum novd B~taÚt~o de Infanteria com exerci:. 
cio de Lirtilheria ; que Sua Magestade Manda cr'ear na Ilha Tercei

ra ~ pára Guarniçáó , do Casúllo de Sáo Joâo J;laplista , por 
Decreto de vin&e é dois de Afjhl d~ mfl setécentos noventa 

e seté. 

SargPnto Mór, Commándante do Batalhão - - - - 1 
Ajad'à.nte - .. "' • - - :.. - - - - - - - ;, I 

t. COMPANHIA~ 
Capitão- - - - - - - :;, .:. - - - - - I 
Tenente - - - ' - - - - - - ' i 
A I fe r· es - - - - - - - - - - - - - - l 
~argentos - - - - - - - - - .- - - - - - 2 
F u rriel "'- - - .. - - - .- - - - - - - - - - - 1 
Porta-Bándeira - - - - - - - - - - - - - i 
Ca h os - . - - - - - - - - - - 5 
Tàmbores - - .:. - - - - - - - - - - - - 2 
Pifanos - - - - - - - - - - - - r. - 2 
Anspeçadas, e Soldados - - - - - - - - - - - - 100 

2 

116 



'179~ 

II. COMP ANHIAc;1 

O mesmo que a I. inenos dois Pifanos 114 

III. COMPANHIA. 

O mesmo que a li. menos o Porta-Bandeira - - - .;. ..; • :.. 113 

IV. COMPANHIA. 

O meeino que a III. 
_.;. __ .:.. __ _ 

Total • "- ..; ..; 458 

Palacio de Qt:iéluz em 22 de Abril de 1797. - Luiz Pinto de 
Souza. 

Impresso na Of!icina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

*'_.;._.*<C>*-' -* 

Eu A RAINHA Faço saber ao!i! que este Alvárá virem: Que em .Con; 
sulla da Reàl Junta do Commercio, Agricul tura·, Fabricas, e Navega
ção destes Reinos, e seus Dominios, Me foi presente achar-se tão ditfun...: 
clido em algumas Fabricas ô jrnportarHe ramo de industria da FiaÇào, e 
Tecelajem de Algodão; que com muita facilidade se podia augrn entar , 
e conduzir-se ao ponto de supprir abundantemente as das Estamparias 
N acionaes, com incalculaveis vantage~J S, hum á vez que Eu fosse servi.: 
da de occorrer com as necessai~ias provide ncias :is fraudes, que se podem 
commetter em perjuizo das mesmas Fabricas, e dá .Minha Real FazPi:lda; 
E altendendo as considerações substanciadàs na dita Consulta; para o 
fim de promover tão uteis es tabelecimentos, sem com tudo deixar de sus-

' tentar o Comrnercio; ~ Navegação, que se fazem pà!'á os p0rtos da Asia; 
em quanto os meus Vassallos acharem os interesses correspondentes. ás 
suas especulações no consumo da~ Fazendas daquelles Portos em Pa1zes 
estrangeiros, onde gozão da liberdáde de Porto Franca; e ainda nas Con
quistas dos Meus Dominios Ultramarinos: Hei por bem de ordenar a es
te respeito o seg·uinte, Prirrtó .: Que as Fázendas, Manufacturas, e mais 
Obras tintas, pintadas :1 colorídas; e estampadas em Pannos ' que não fo
rem conbecidamente tecidos nas Fabricas do Reino; ou no Continente, 
e T erritorios de Goa, Oio; e Damãd, ficarão sujeitas ao pagamento dos 
D ireitos de sabida\ no ConsiJlado, e ' de entrada nas Alflélndegas dos Dq
lllinies Ultramarinos, verificando-se assim' o seri efft:ito, e ohservancia do' 
prim eiro de Maio de mil oitocentos e quatro em diante. Secundá: Qne 
sórnente continuarão a goz-ar da isenção dos Direitcis no Consulado da. 
sabida, e de entrada nas Á lfandegas dos Portos Ultramarinos as Fazen
das, 1\'Janufac·~uras, e mais. Obras tintas? co}m:.ídas 1:. o.u estarnpa1las e~ 
Pannos conhecidamente tecidos nas Fabncas déste .Ke1no, e nas dos di
tos Terri torios de Goa, Dia, e Dainão, em quarito a respeito des(as nãd 
der outras providencias. Tertió: Que para: bem se conhecerem~ e disti-n~ 

Ddd 
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guirem os Teci do.s das Fabricas Nacíonaes, e das que por taes .são re~ 
putadas, terão os Fa br icantes obrigação de caraterizar os mesmos Te ci
dos com dois 6os vermPlbos na sua ordidura em ambas as ourelas de ca
da Te a; e os Pintores, T ·intureiros, ou Estampadores serão tambem obri~ 
gados a fazet· e m a sua Obra por tal fórma, e arte, que deixem sempre 
bem visí veis os di tos fi os vermelhos. O.uartó: Q:.~e todas aquellas Fazen
das, e Teci dos de Algodão, que cio dito dia primeiro de Maio de mil oi
tocentos e quatro em di·ante se offerecerem a Despacho sem o referido 
distioctivo, fiquem irremissivelmente sujeitas ao pagamento dos Direitos 
até agora Pst a be le cidos, e qué de futuro se houvere m de estabe}Pcer, as
sim de entrada, como de sabida: E sendo acompanhados de Provisão , 
Ol!l A Ueslação, com que se pertendã.o qualificar por Nacionaes, hav·en
do -se taes ProvisõPs , ou A ltesta<~ões por nullas, e de n enhum effeito, 
c omo fraudulentamente extorquidas, serão as ditas Fazendas, e Tecidos 
de Algod ão con siderados deriguroso contrabando, eincorrerão nas penas 
eslabl'lecidas pel él s Minhas L eis; bem assim como incorrem todos os que 
CfYm aguellu apparente distinctivo de Nacionaes clandestinainente se in
troduzir e m nestes Reinos. O.uinló: Que em todas as AlfandPgas destes, 
l.\1le us Reinos se se llem com dois Sellos as Fazendas das Fabricas Nacio
n acs, de qu_alquet· qualidade que sejao, st>m exce pção al g uma, e com 
hum Sello as Fazendas Estrangeiras; havendo por Hntiquado, e proscrip
to o uso que até agora havia de sellarPm com hum Sello as Fazendas Na ... 
ci onaes, e com dois Sellos as Estrang eiras. E porque convém muito a to
das as Fabricas desta natureza, e á Minha Real Fazenda, que logo se 
e n tre a praticar este novo modo de sellar: Hei outrosim por bem de or.:.. 
de-n ar, que da publica<(àO desle em diante se e:xecúte a referida Orde
naçã o. 

Pelo que: Mando á Meza do Desemba1·go do Paço; Presidente do 
Meu Rt=>al Era rio; RPgedor da Casa da Supplicação; Conselhos da Minha 
Real Fazenda, e do Ultramar; Real Junta do Comrnercio; Agricultura, 
Fabricas, e Nave!!acào destt=>s Reinos , e seus Domínios ; e a todos os 
Tribunaes, Magistra-dos, e mais Pessoas, a quem o conhecimento des
te Alvará pertencer, o cumprão, e guardem, e fação cumprir, e guar
dar, come> nelle se contém, não obstantes qua esq u-E" r Leis , Ordenações, 
Regimentos, ou Costumes contraries, porgue todas, e todos para este 
effeito sómeote Hei por df'rogados, corno se de cada huma fizesse espe
cial me nção, e sem embargo da Ordenação em contrario. E ao Doutor 
José Alberto Leilão, do Meu Conselho, Desembarga dor do Paço, eChan
cellér Mór destes Rf'inos, Ordeno que o faça publicar na ChaocPllaria, 
registand€l-se em todos os Lugares, onde se cos tumão rP g istar similhan
if•s Alvarás; e guardando-se o OrigilJal deste no Meu Real Arch1vo da 
Torre do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz a 27 Je Abril de 1797. 
= Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist .. na Secr·etaria da Real Junta do Commercio ,_ 
Agricultura, Fu.bn"cas, e Naveqaçáo destes Reinos, 
e seus Dom·inios, do Livm 1.0 de Registo a jol. 55 
vers. , e impresso na Impressão Regia. 
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Eu A RAINI-i:A. Faço saber aos ql!le este Alvará de Declaração, à 
Ampliacão virem: Que havendo-Me representando em nome ue todo o 
Conselh~ de Justiça elo Almiranladó o Presidente Daquelle Tribunal~ 
lVlel:' Conselheiro de Estado, e Ministro e SecrP.tario. de Estado Lia Ma
rinha, e Domínios Ultra·marinos, as difficuldadps, qu<il podlão encontraL'
se na intelligeocia dó Alvará de RegirnPnlo de sele de Dezembro de 1769 7 

que Fui servida dar a respeito das Preias feitas aos inimigos da Minha. 
Ht>al Corôa ou pelas Minhas Embarcações de guerra, ou pelos Corsarios? 
e ArmadurPs Meus Vassallos, e igualmente a necessidade que havia de 
·occorrer com no.vas ·providencias a casos, que rião hàvião sido previstos, 
e que podião facilmente sobrevir, resultanclo graves inconvenientes de 
se não acharem já préviamente detenriioados: E t-endo mandado ouvir 
sobre tão interess·antes pontos outros Ministros do Meu Conselho, confor
mando Me com o seu parecer; e declara(~do, e ampliando o sobredito 
Meu Alvará ém beneficio da melhor defeza dos Meus Estados, e tios 
tnaiores favores, que he necessario conceder a todos que sé em prt>gilo 
na Minba Marinha Real, e na Mercante: Heí por bem determinar aos 
ditos respeit_PS O seguinte. . . . . . . : . .. r ~---

1 . Ampltando, e declarando o Arttgo Pnmetro do. sobredtto Alvara ~ 9 4 ·de Regimento; Determirio, que ao Conselho elo Almirantado pertença • .,.. 
tambem o revogat· as Patentes, ou Cartas de licença para corso, que /?! ..:+ / 

elle houver antes concedido a Armadores particulares conlrà os inimigos 
da Minba Real Coroa, logo que houver just::ts CJilPixâs contra o Arma-
à or, que tal licença houver conseguido, e ficará elle sujeito ás penas de 
pirata, se continuar ó corso, depois que esta suspensão lhe fôr inti-
mada. 

If. Declaro que ao Conselho do Almirantado fica pertencendo o de~ 
1.et·ininar a Bandeira, e outras di stincções, de que jJoderão usar os Ar.:: 
madorl:ls Port.uguezes, de maneit·a que venbào à distinguir-se estes Cor
sarios seja das Embarcações de G uer ra, seja dos Navios Mercantes I'or
tu D" uezes. 

lli. Ampliando, e declarando o Artigo V. do sobredito Alvará de 
Regimento, Determino, que das oito partes, em que se hade di -vidir 
toda a Preza feita por Embarcação de Guerra, huma seja p·ara o Com
mandante da Esquadra, da qual a EmbaTcaçào aprezadora faz parte; 011 

qu<tndo o não houv<·r, para o Com mandante da EPlbarcaçi'io aprczadora; 
duas partes para os Capitães das Embarcações, que estiverem e,m yista,. 
ou ouvin~rn o canhão no momento de Preza; 6caodo porêm entendido., 
que o Commandante da Embarca~ão aprf'zadora terá huma parte des(ag 
duas, quando houver Commandanle da Esquadra; e as outras sinco par~ 
tt>s se distribuirão, c mo fica delerrninado no' mesmo Artig-o V.· e De
claro novamente, que o Conselho do Almit·antadq poderá explica; e in~ 
terpretar es te Artigo no caso de dúvida, sem que p~ra esse fim s~ja ne
cessario .consultar-Me, dando-lhe para o mesmo .objecto todos os podPres 
nnessanos. Igualmente Ordeno; que os Corsanos, ou Armadores Purlu
gut>zes, que ao mome.nto de fazerem alguma Preza, se acharem em v·is
ta de •':mbarcações de Guerra da Minha Armada Real devnão dat· hu
n1a oitava parte da Preza para se distribuir entre os M~rinheiros e Snl
d"dn . , que gu_arne~erern as Embarcai.(Õ:s de Guerra, que se a~harem 
em huma tal slluaçao, e de quem puderao receber soccorro. 

Ddd 2 . 
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IV. Para que não fique dúvida alguma sobre a iotelligencia do Arti
g o 1X. do sohredito A I vará de-Regimento, - Sou servida amplia! lo, e de
clarallo na maneira .seguinte: As Prezas , que se tirarem aos inimigos, 
em cujas mãos houverem estado mais ele vinte e quatro horas,' sejão boas 
Prezas; mas teoclo as mesmas pertencido ou aos Meus Vassallos, ou aos 
das Potencias Minhas Alliadas, Ordeno que a ·respeito das mesmas se 
pratique o seguinte: Se a ··P reza fôr pertencente a Vassallo Meu, e fôr 
retomada por qual q uer das Minhas Embarcaoões de Guerra, a . me'srna 
se restituirá ao seu Proprietario Portuguez, ta'nto o Návio, como a sua 
Carga; mas o mesmo Proprietario ficará obrigado a dar logo a oitava par
te do seu total valor para· os Aprezadores, entre os ·quaes se dividir-á, 
segundo se acha estabeleeido. Se a P-reza fôt· pertencente a Vassallo Meq, 
e fôt· retomada por· Corsario Pot·tuguez, armado jJOr conta de Particula
res? ser~ igualmente restituída a Preza a.o seu Proprietario; 1nas este fi
cara obngado a dar a quinta parte do valor do Nt~vio, e Carga ao dono 
do Corsaôo Aprezador, para que elle ·dPpeis a divida com os seus coope
ra·dores, conforme o -ajuste -que tiver feito antes de principiar o canso. 
Se a · P reza tiver ficado muito -tempo nas mãos de inimigos, e tiver . alé 
mudado de natureza, passando de Navio, ou Embarcação Mercante pa-

-: ra Corsario, ou Embarcação armada em guerra, então só pod erá o Pro-
........... prietario reclamar, e pertender asduas terças . partes do·que prov·ar ·que 

_. (" o Navio · t l;'m em ser da Embarcação, ou effeitos, com que se achava ao 
tempo que foi aprezado. Se a Preza retomada fôr algum Corsario Portu
guez .armado em guerra, e que já o t>r.a quando foi aprezado, ent-ão o;seu 
Proprietario poderá rehavello, dando a oitava parte aos Aprezadores ~ se 
furem d·a Minha Marinha Real; e -a quinta, se ,forem Gorsarios, ou A r
madores particulares. Se a Preza retomacla for pertenceo te. a V assiil los 
de Poteocia Alliada: Ordeno, que nesse caso se ponha em execução a 
seu fa":or o Direi to da inteira reciprocidade , e que em todo o caso sejão 

·elles tratados como tratarem a0s Meus Vassallos em casos similbanles, 
seja que a Preza fôsse tbmada por ·Embarcações de Guerra da Minha 

· Real At·mada, seja gue o fôsse por Corsarios, e <jue -assim se julgue e.m 
similhantes casos. Tambem Ordeno, que tudo o que acabo de delt>rmi
J1a!' para as Prezas, que se tirarem aos inimigos de Navios , e effe.itos 
pPrtencent.es a Vassa!Jos daMihha Corôa, se enlenJa ordenado a respei
to de Navios Portuguezes, que se restauvarem a s i nJ cs mos dentro, e .<.ie~ 

· pois das vióte e quatro horas de es tarem em pode r do iuimigo, abólia
d o , e revogando expressamente tudo o que contra esta Resolução, e a 
este respeito se acha disposto ·no Artigo XI. rlo sobredito Alvará. 

V. ·Sendo .necessario esbábelecet· :h uma notHna para se julgarem os e f
feitos dos inimigos, que :forem achados a bordo de Na.vios Neutros, Or

. deno, e Determino; «!jue os Principias absol utos do D1reito das Gentes 
- ~e modifiquem, segundo pratica. rem · os inimigo~ da .Minh.a ·Real Corôa, 
ncando os Vass~rllos das Pot.en 1as .Neutras :na JnteliJgencJa, que Eu Or
deno qne se nse a respei>to de sé.us Navios ., e dos effeitos ini.migos, que 
puderem achar-se carregados nelles, os mt-smos princípios -, ·e systemas, 
que as Pott>nc·ias em gu erra com Minha Corôa usarem a ·seu respeito; e 

- .que Ordeno, gue se ponbào em execução, e sigão nos julgados, gue se 
· derflln os Princípios de huma perfeita rec.iprocidade para com os inimigos 
- da Minha Real Corôa; Detenni nando outro sim, <iJUe se as Naçõt:>s Neu-

tras fizerem respeitar o seu Pavilhão, em maneira que os seus Nayios se
jão respeitados prlos inimigos da Minha H.ea) Corôa, o mesmo tra~amen
to que houverem das Potencias in~mígas se .fique desde logo praticando 
em Meus Dominios a seu respeito. 
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. VL Declaró, e Détermino, que çlaqui em rliant~ não será licito â. 
nenbum Commaodante qe Navio de Guerra, ou de Corsario particuJar ~ 
o relaxar (recebendo qualquer prémio, ou cootratan·do algum aJUSte) Pre"" 
za, que fôc de Navio retomado, eque p.ertencesse ~ VassáUos da Minha 
Real Corôa. · 

'(H. Todo o Navio Portuguez retomado anfes qe t.er tocado ~m Por-: 
to 101migo, e que fôr posto em liberdade p~la Embarcação de Guerra, 
ou Corsario A prezado1'; pod~rá proseguir a viagem; que haviá principia
do; e este facto lhe não sérvid. de menpr embaraço 1 tençlo os seu~ Pa· 
1?eis; e Despacho na for~a conveniente, a :tiin que justifique não pavei 
fraude nn seu procedimento. , 

V1II. Tendo acontecido que alg·uns Mestrt:s _de ~avias Portuguezes' 
aprezados pelos inimigos da Minha Real Corôa., fundando-se ~IJ,l perlen.:: 
didas Doações fe]tas pelos Aprezàdores; se quere'TI appwpria~ o.~ Navi o~ 
a prezados, com noto.rio ábuso Ça confiança; quedel!es fizerãq , o~ Donos 
dos mesmos, qnando lboa co.nfió.rão: Decl~vo null~s; e de ne1,1h1.1rp effei~ 
~o similhantes Doações , que nunça, por Direito podião ser .}t.*li~as : ~ 
lo habilito os Mest1·es, Oiliciaes, e Equipagens dos Navios Portuguezes 
a prezados pá r a poderem accéitar t~es Doações .feitas a se~} favor; poden
do só mente fazer com os A prez!l~ores aq u~lles aJustes, q ué J ulgarefu con-
venientes para resgatar o N!l.vio; a bene~cio .do Dono d~Jie . . , , 

IX. Declarand!il,, ~ ampl!ando o Artigo XXIX, do sdbl'editO Alvara' 
e tendo em vista conservai, e proteger a boa brdern; B. obediél:Jcia, que 
devem existir a bordos dos Corsarios armados em guerra, durabte as suas 
expedições, e corsci contra os Í[)Ímigos da Minba Real Cotôà: Determi
no, e Ordeno; g\Je o Commandânte flt1 Corsario tenha ef11 todo o tempo 
que durar o seü Armamento o mesmo poder que concedo âos Officiaes 
Commanclantes qas Embarc11ções da Minha Armada Reai; e qüe toda a 
-8ente ernl:iarcadá n~ n1esmd Corsario 1_he prest~ toda & devida obedíedL. 
cia; ficando porém obrigado a dar parte de tudo o que houver j)raticado. 
ao Conselh0 do Almirantado, logo qoe voltar á qualquer Porto do.s M~ ~-1~ 
Dominios, a fim que sendo necessario, se man_de pr~ceder a hum~ ~eve
ra Devassa; e se declare livre de toda, e qualquer imputação d~ crime 
o Com mandante do Corsarjo; oti se entregue aos Meus Magistrados Crjj.. 
:minaes; para ser por elles j,ulgado 1 no caso de se 9onbecer que o Ct.J·F111:,; 
~andante excedeo os pod~res; gue aqui lhe concedo. Se o Porto, e..m q.u,'e 
.entrar o 8orsatio, fôr o dest1;1 Cap_ital 1 então pedepcerá o çànhecitnent-o 
deste facto ao Auditor Ger!ll da Marinha, qu~ b Cons~lho dq AJ.mira~ 
tado nomeará para mesmo fim; e quando seja em outrq Porto·, e Conse
lho do Almirantado norpearc\. ó Corregedor d~ Comarca, e~- qu.e' ~stiye.r 
o m.esnio Porto. . . . . . .. . · . 

X. Os C.omm'1:1ndantes. dos Navios ; que dão éo~bg,i ;· _ou levãá Or~ 
clens, ficão inhibidos de dar caça, e de ahandonar as Commissõ:e$ . de 

. . '· que vão énéarregados, salvo se as~i~ o e~1g1r a: s~g;uranÇ,a: dq Con:lboi ~ 
que tem a seu càrgo; e ficarão .suJeitos a serem Julgp.g?'s em Cçmselho de . 

·Guerra, e punidos como por crime da mais grave desobediencÍa · se co~~ 
traviérem a: esta Minh~ Real. _Qetetmin~ção; sendo,-lhe~ t~mbem ~onfisca
<la a f)arte que tiverem na Preza que fizerem a fqtot· ~o Hospital Rea-l 
da Marinha. · · · ' 

X.I. Os Capitães dos Navios Mercantes, que desctbedecere"(n ào Com-.' 
rn~nd1l,nte da Elilbarcação, ou Em.barca~õ~s de Guerra, HUe 1hes dá Com-: 
box, ou qu~ a~ando!1are1p o Com boi, serao JUlg-ados severame·nte pelo Çop.:: 
se lho de J ustl~a, ~ - ppderão ser ~on~e~nados etn rnultâs até 9 'valor d~. · 

t • , - • ~ ~I I • ' • i, , 

/ 
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quatro mil cruzados ern f.wor do H ospital da Minha Marinh.l Real; e a 
h uma ig ual pena ficará sujeito o Dono do Navio, que der similbantes or

_dens ao Capitão do seu Navio. 
Pelo que: ManJo ao Meu Conselho do Almirantado; á Junta da 

Fazenda da Marinha; e a todas as pessoas, a quem pertencer o conhe
cimento deste Alvará de Declaração, e Ampliação, o cumprcio, e g ua r
dem, e fação «:umprir, e guardar tão inteiram ente, como nelle se con
tém, nãoobstantes quaesquerLeis, Alvarás, Regimentos, Decretos, ou 
Ordens em contrario , porque todas, e todos Hei por bem derogar para 
este effeito sómente, como se delles fiz esse individual, e expressa men
ção, ficando ali ás sempre em seu vigor. E este valNá como Carla passa
da pela Chancellaria, ainda que por ella não ha de passar, e que o seu 
effeito haja de durar mais de hum anno, sem embai'go das Ordenações 
em contrario; regist:1ndo-se em todos os lugares , oode se costumflo re
gisLar similhantes Alvarás; e mandando-se o ,Original para a T orre do 
Tombo. Dado no Palacio de Quéluz em 9 de Maio de 1797. =Com a. 
Assignatura Jo Principe com Guarda. 

R egút. na Secretaria de Estado dos Ne_qocios da llfarz·
nha , e Dom?:nios ULtramarinos a fol. 80 do Liv. 
das Cartas , Alvarás , e Decretos , que se expe
dem ao Conselhe do Almz·rantado, e impr. na Impres-'
são Regia. 

Constando a Sua Magestade, que da Província de Alem-Téjo tem pas
sado, e passa actnalmente para fóra do Reino ·, imrriensa f1Uaotidade de 
Gado, · não sendo bastante as Providencias, que se tem procurado dar, 
para fazer cessar, e evitar esta prejudicial extracção: He servida Autho
rizar a V. m .ce para que usando da ampla Jurisdirção, que lhe he con-

·fe rida pela Carta Régia de sinco de Janeiro do presente anoo, haja de 
passar as Ordens, que parecer necessariás, .e opportunas para fazer ces
sar esta sabida de Gado, que cb~J grave prejuízo se in tenta; fazendo pro
ceder contra os transgressores; e dando as mais Providencias, que V. 

· m. ce julgar convenientes ' e percisas para este effeito. E para que todas 
as Disposições, que V. m.ce expedir sobre este Objecto te o hão inteira 

'Observancia, e effectiva execução, p·0derá remeHer esta Real Ordem por 
Cópia aos Magistr~dos, e mais Pessoas, a quem j.ulgar conveniente; e 
havendo falta na sua execução dará conta para Sua Mageslade Prover 
como Fôr servida. 

0Pos guarde a· Y.. m.ce ' Palacio de Quéluz em 16 de Maio de 1797. 
-- José de Seabra da Silva. = Senhor João Vida! da Costa e Sousa. 

Impr. na Offu;ina de Antonio Rodngues Galhardo. 
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Constando a Sua Magestacle o abuso, que se tem iotrodusido em algu.:.: 
mas Capitanías do Brazil, de se nomeare m Of:Eciaes ad honorern: He ~ 
mesma Senhora Servida abolir inteiramente similhante prática ; e Orde--. 
na, que, aos que actual·mente existirem :, se lhes não permilta usar do 
Uniforme da Ma rinha ·, e se lhes permitta só o uso, ou de algum Unifor· 
me de Auxiliares, ou de outro, que se lh·e dêaestessómenle, di ffe renle 
dos Uniformes da Marinha, e dos Córpos 're'g-ul'ares, devendo tarnbem ti 
rar-se-l hes as Pa tentes, que tivet·em, .e que fprào passadàs sem aulhori .:. 
dade. Deos guarde a Vos·sa Senhoria Pala cio de Quéluz em 17 de Maio 
de 1797. = D. Rodógo de Sousa Coutinho·. = Senhor D-. Thomaz José 
·de :iY.lello. 

Nos Manuscriptos de J. de Jll[ello Freire , que #r ou có
pia do Original 11a Secre'lar·ia 'do Gov-erno de Pernam:. 
·buco. 

' . . 
João V idal da Costà e Sousa , Cavalleiro da Ordem de Christo ~ do De:. 

sembargo de Sua Magestade, seu D úembar_qadur da R elação , e Casa 
do Porto, Int'endente Ge·ral da Policiá do :Exercüo , e Superintendente 
Geral dos 'Viveres, g..c. 

F aço saber' que sendo Sua M agesta de ser v ida Defermin à~' qi.le bsah.;. 
d_o eu da ampla Jurisdic~ão ; que n1e fu í concedi.da pela Carta Régia de 
Slnco de Janeiro do presente anno, passe as Ordens, que me pu recere rn 
~ecessarias para fazer cessàr a sabida de Gados para fóra do R t" ino : E 
Julgando eu que para conseguir este fim não póde haver rpeio algum tão 
efficaz como o de fazer observar exacti ssi tli amtwte a disposição da Lei 
do Reino,. Liv. V: Tit. 115. Para qu e es ta providenci a produza o se u 
effeito, Declaro .. pelo presPn lé Edital ' q ue toda a Pessoa de qualquer 
qualidade, e condição que SE'ja, gue por si, ou por outrem tirar Ga do 
de qualquer sorte, e qu alid<~de para fóra do Reino , incorrNá na pen a 
da sobredita Lei; que He a de perdimento de todos os seus Bens , e F a~ 
zen elas, sendo a ametade para qu em o accusar: 1 ocorrendo nas mesmas 
:pe nas os .Juizes , e quaesg uer Offici aes, glle a isso de re m ajuda, e con
sentimento, e fJUe sabe ndo-o ~ não em bàraçarem a levada dos G ados: 
Que todos os G ados achados dentro 'de meia Jegoa do ,Ex tremo se!'ão to
niados por perdidos, á exce.pção dos que são decl~rados na mesm a Lei: 
Q ue todas as Pessoas dentro de dez legoas da Ra1a escrevão todo o se(t 

G ado na Camara do Districto, em que h a de haver Livro ordt'mH.lo pa
ra esse tim , com as declarações, e penas expressas no ~· I V.: Sentia 
o_brigadas a responderem pe la quantidade, e qualidade do G a do [ju e as
sim. fôr escripto: Que os Escrivães das Carnaras cumprão inteira mente 
a d1sposi ção do§. V I. debaixo das penas , que lhes são comminadas : que 
os Pastores, e quaesquer outras Pessoas, que declararem o Gado que s~ 



~00 

passou, ou vendeo a·· Passadores, ou Pessoas suspeitas, sendo o caso pro ... 
vado, baj ão a ametade do va lor do mesmo Gado: Que todas as Pessoas, 
que comprarem Gados, bajão de Ürar Guias, passadas pelos Escrivães 
das Camaras dos districtos, nas quaes se declarem os nomes, e qualida
des, assim dos Vendedores, como dos Compradores, e a quantidade, e. 
qualidade dos Gados, assim como das terras para onde os conduzirem:' 
que todos os De'rnwciantes, provada que sefa a denúncia por tomadia, 

·haverão a ametade do va lor e'm dubro de Ü!Jdo o Gado, que fôr tornado 
por Sf'U Llf'scobrimento; havendo o mesmo prêmio assim os Soldaelos, co• 
mo os Officiaes de Justiça, e Fazenda, €quaesquet· outras Pessoas, que 
fizerem as tom adias a.otes das d€nÚncias, e sendo depois, lhes será da• 
da a terça parte do valor do mesmo Gàmo, não havendo na satisfação des-
tes Prêmios a menor falta, ou demora. Para que tudo oreferido seobser ... 
ve sem a -menor alletação me serão remeLtidos os Autos Ol'iginaes nope~ 
remptorio termo de sinco dias pelos Juizes dos districtos, em que se fi- · 
zerem as Tornaclias, ficando todos responsaveis na Real Presença de Soa. 
M-agestacle pela omissão que nistOJ tiverem: Que todos os düus Juizes, 
procedendo desde o principio de JuFJho, a Devassa particular sobre quem 
levou Gados para fóra do Reino, ou deo ajuda, azo, ou favor para sele
varem, como lhes he ordenado no §. XXV. da sobredita Lei, me remP.t
terão até aos primeiros oito dias do mez de Julho Certidão de havere1n 
tirado a mesma Devassa, com a relação dos Réos que tiverem pronun
ciado: O que tudo me será rertlettido ao Quartel General em qualquer 
parte que fàr: Que os Escrivães das éamaras ficatào na certeza de que 
eu passarPi pes.s.Q.::rfmente a cada huma das Povoáções, para examinar se 
curnprí.rão f'ffi t.n.do as obt·ie-ac;ôes , que lhes são impostas pela referida 
Lc-' i do Hei no, e que achando terem faJ lado a qualquer de lias, mandarei 
irremissivelmente proceder a p rizão contra elles, dando conta. a Sua Ma
gestade pela. Secrela iia de Estado dos Negocios do Reino, .conforme a 
mesma SPnhora Fui servida Determinar- me pela Ordem Régia de deze-
s-eis do PresPnte mez. · 

E para que o referido venba á noticia de todos. mando remettel." 
aos Correg~clorPs das Comarcas os ExPrnplares deste Edital , para qu~ 
depois de publicados sPjão fixados em cada huma das P ovoacões da sua 
C·omarca, remettidos pa ra Psse 6m pelos mesmos Corregedore~ junLamen-' 
1!e com os exemplares da Carla, e Ordem Régia aos Juizes das ditas Po
voações, para os fazf'rem registar nos Livros das Câmaras, e cumprirem 
pe>la parte que lhes toca. Lisl?oa 18 de Maio de 1797. =João Vidal 
da Costa e Suusa. 

lmpres~o na Officina dt Antonio Rodngues Galhardo. 

·--·-· *..o>*--* I 

Á ttendendo ás circumslanclas do tempo; e ao grande n~mero de pes
soas nohres, que tem concorrido a alistar-se nas Minhas Tropas, depois 
cJa pub licaçiio de Alvará com força de Lei de vinte e tres de Fevereiro 
deste presPnte anno: H ei por bem RE>vogar o que se acha prescripto nas 
Minhas Leis, e Regulamentos ) não só pelo que t0ca á idade, mas ao 
númPro de Cadetes, que devem haver em Cacla Companhia; Ordenando 
que sejao admitlidas todas as pessoas nobres, que quizerem legitimar-se 

• 
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per-ante ~s Consélbes d~ ,I?!recç·ão dós RegimetHo'S, . êe~ ãHêhÇ~o ào nú.;: 
mero ., ou ao excesso d_e idade que tiverem: Havendo por ~eçogadas até 
nova ordem todas as Leis, e . dispos~ções em tionlhrio:; O Coqsellll:! pé 
G.uerJta o te·n·ha assim entendido, e faça conslât donde ~oi:ivenlí~· Pala
cio àe Quélu'z em 18 de Maio de 1797. = Gum ~ Rubríca do Ptincipê 
Nosso Se-nhor·. 

.Impr. ná ó/jicina de Antonio Rodrigues Galharda; 

instrucçtits para o Ooverito interinó ~ ~ rdponsalu"Zzdàdri ~a Administra:: 
fáO ·dr:J Papel Selado ·,.fei~as pelo Inttnd'e~le .~m virtudé do_ Alvará; e 

Regulamen~o -de dez de Marfo de md setecentos novefitd ~ seté: 

i • O Fel to r h e respohsav('l pela ma i$ etada giiàrclà dos SéiÍtis ~ ê 
pela boa discip lina, ordem, e economia ~os üabalhos devendo por isso 
as'sistir na sala das imprensas ~m todas as )lotiis de laboração.; o que üitn.ii 
bem deve praticar cqmo primeiro Cla\i-iculario da niesmà salà~ . 

IL · Será formada hum' Mappa de t9das as Macbinas; é pertl:ih~!ts clá 
laboração, o qtjaJ se Jan~ará e.n~ hum lív~<,>;~ que o ln.tendente Cdhs.Ptvará 
como documento da responsabilidade do Fe1tór:, declaràn(JO::.sê nU tllesmil 
Mappa a quau tidade, e qualidade des Sellos; segundo as stias Colhpe"' 
tentes taxas. . . . , , , , . , , 

111. No primeiro dia util d~ cada hrirri inez dará b Intendebtê balan<1 
ço a todtls bs objectos da rPsponsabi li dade do Feitor; que lhe ãpteseli ...! 
t-ará os Sellos ~rruinados; pará serem ni sua presença batidos~ e seHi-
l'€m a nová fuhdicão de Sf'llos; _ _ . 

IV. Todos os St:>llos i:le r~servà' Pun~&es; e Matrizes estlirãõ na mais. 
escn:~pulosa, e exacta guarda no armaria ~a sal i=!.; cdnSP-rvándo a ~!la' 
'chave{) Feilor; ê além dos balan<tOS mezaes determ.inàdos tid Á rligo HL j 

·o_ Feit-or apreseritárá ao InL~nden .te todos f>s~es objec.ttis para ellé êonfe-< 
rtr a sua identidátl~ com d livro dd balanço delles todàs lis veus' qué lhe 
parecer util procedtit a sirriilhanle exame, a fim de mânter coma deve 
a mais PxaCta respuhsàbilidade; ,. .. . , . . .. 
. V. Q'uaiido pela tuj9a dos Se,IIos fôr ileéessario fundir outros; o Fei~ 
~or avisará o Capitão l\hLtneus Antonio; para vir iio .triesmo edifiéio das 
Imprensas fundir novos Sel\as; pof quanto a este h?bil MaéHinista he de"" 
vida .a ordem; arranjamento . .; ~ a in~eoção desta f9rm~t d~ tni.halbo ;, é ã 
8 Liâ fidelidade, zelo he confiadd este ramo importao te dà sala das im
prensas; 

VI. d mesmo Capitão Mattheus Ántonio ficà .~néatregado de fàúras 
vesitas competentes, ~ào SÓ.Para fisca,lizar á perfeição do serviço da sala 
da.s imprensas em tudo aquillo.,. i]lle lhe pareber inais i,itil; nüiis eco~o· 
ll11co; e mesmo de maior credito para a suá reputa~ão; e reconhecido 
€ogenho. · 

V I I. 'fodb o mais trabaÜw á e preparar os novos Sellos , ou ainda 
lnt>~mo algum . conc(lrto' e r~toque, qu~t necessite~ os Sello$ acfuaes, 
sera ff'ito por determinação do Cnpitão .Matth~us Ahtonid ho edificio do 
Sello debaixe da assiste.nci:t., . e re~ptínsâbilidl,lde do Feilbr. 

Ylli. No arri:uiria das Sell~s ~e .ve està.r h~ma caixa com chave) Il&l 
.l!.iee 
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qual existãà quatro Sellos de cada h uma das taxas, ··em que se tra.balhar.;,, 
e logo que o Fei'tor abrir ·a sala será conduzida a mesma caixa para h uma 
d-as b~ouicas existentes no meio das imprensas, e entregue ao Fiel para 
este fornécet aos Mestres qualquer Sel10 quandó algum se acha em r-ui
na, ou quando necessi le ser lavado, a fim de que o tráb•àlho clas imprBn
sas não esteja_ interrompido; e findas as horas da laboração será a dita 
caixa recolhida ao armaria, sendo primeiro aberta na presença do Fei
tor, e dos Mestres, a 6m de se conhecer clat·amente a quantidade, ~ 
<Jualidade dos Sellos nella existentes, e isto se praticará de manhã, e de 
tarde: a chave da referida caixa estará no poder do Fiel. 

IX. O Feitor destine o primeiro Mestre para hum dos lados da sala, 
e o segt·to~o para o outro lado, e quando lhe parecer conveniente deve 
t'rocat: _estas repartições dos Mestres, para que entre . elles ,_ é todos os 
operartos se observe a melhor discipl·ina ,., harmonia, e zdo do traba-
lho. · · 

X. O tempero das Machinas da imprensa, o das tintas, a perfeição 
do trabalho~ e bom arranjarnento das resmas, mãos, e cadernos nas im
prensas, sã-o objedos da responsabilidade, e do trabalho dos Mestres, 
debaixo da i-nspecção do Feitor. . 

XI. Em todas as horas, em que finda o trabalho, os Mestres cada 
hmtn na sua repartiÇã9 devem examinar as imprensas, e os Sellos nellas 
existentes, e cada .hum delles terá hum-a chave para atarraxar, e tem· 

' perat· ·os Sellos. O trabalho de limpar, e lavar os Sellos ' he da obtigação 
dos Mestres. · 

Xl.l. O Fiel estará na sala todas as vezes que se entrar pará o tra
balho, paL·a que os operarias se destinem aos seus competedtes nume
ros,. e serviços; e quando os operarias sahirem, e antes de se fechar a 
sala ,, o mesmo Fiel ná presenç·a do Feitor irá examinar os Sellos de to
da~ :as imprensas para ratificar a sua existencia, o que executat·á sem
pe .ao meio dia, e ao sol posto. Isto mesmo praticará o Intendente to
das as vezes que lhe pa,recer conven-iente sirnilhante exame, não porque 
desconfie dá fidelidade tios seus subalternos, mas porgué deve COCI_l o seu 
exemplo, e trabalho tnaR-lE~·~· a boa discípli·oa deste objeclo público; e para 
o poder praticar em todos os ramos· da sala das imprensas mesmo na oc
casião menos esperada, conservará eril seu poder chaves da sala, e do 
·arma rio, mas a chave iguàl á que conset·va o primeiro Mestre estará no 
Escriplorio 'de Fazt>nda em poder do Guardá-Livros. 

XII L O Fiel vigiarêÍ a exacção dos contàciores do Papel Sellado; para 
se e xecuta r perfeitamente o Regulamento dos operarias, e pat·a que nes
te Ar ligo não se comettão erros, e enganos corHrarios á utilidade do Povo, 
e da Fazenda Real, e em prejuízo do cred·ito desla Administração pú
bliea. 

XI V. O mesmo Fiel conservará bilhetes assignados pelo Feitor, para 
se en lregarém aos impressores segundo as resmas de Papel S'ellado, que 
fort>m conduzidas para as bancas dos contadores; e no 6m de cada hum 
dia deve conferir os bilhetes com as resmas selladas; e recebendo de cada 
impressor os seus competentes bilhetes fará .clareza deiles no ponto, ra
tificando-o com papel existente nas bancas dos contadores; e apresen
tando ao Feitor o número da! resmas selladas no mesmo dia. 

XV. Deve tambem o Fiel debaixo dàs ordens do Feitor fiscalizar a 
exacção dos trabalhos, e as obrigações dos Mestres, fazendo o ponto de 
todas as pessoas emprPgadas no serviço da sala, e assistindo nella ern to~ 
das. as horas de trabalho: Os sa!ario~ das pessoas, que trabalhão - no~ dL-: 
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'iersos r-am.os de laboração, devem ser regttlados pelo Intendente á imi.;,. 
~aç~o das Fabl'icas bem arranjadas. • . . 1 • • 

. XVL O Porteiro será empregado no servi~o da sala das Imprensas~ 
ou seja para sellàr o cordel das resmas, ou seja para contar as resmas; 
e as fq.zet• empaquetat, 10U para outro qualquer raàJO, de que O eno:trre" 
gar 'O Feitor; e conservara a cbave da porta da rua para a abrir; . e fe-
char nas horas competentes do serviço. . _ 

XVI I. O mesmo Porteiro deve acompanhar, .e dirigir as remessas d~ 
Pàpti Sella'do para o amiazem, é à conducão do Papel para a salà das 
imprensas, segundo lhe ordenar o Feitor, ~erifica.ndo as n]esirla_s entre..; 
ga;;; por -bilhetes do Feitor, e dos Escriptui:'arios dos ármazens. 

XVIII. Na sala dos cabides, e entradà existirá hum homem em to-. 
das as horas 'de labora '~ão para guar~ar os vestidos dds bperados' parà 
os f.:1zér consérvar nos seus cornpeten tes números., para levar re~àdos de 
qualquer pessoa, não deixando entrar hingtietrl seln ordem do Feitor, que 
lhe encarregará a guarda de Papel, e de outros gu~.esquer objectos, que 
seja necessario conservar por algum tetn po h a casa dos cal:)ides ; o; mes
mo güarda nãoeonsentid que pessoa alg·unia ,ei:ltre de capote na saladas 
1mpr€'nsas. Pa ra es te ln gcir deslirle o Feitor hum hotbem que tenha ser-' 
vido na tropa, que por moleslia, ou _longo serviço esteja reformado. 
_ XIX. Todas as vc.:.zes que para adiantartJeqto do serviço fôr necessa.=. 
rio maior número de operados, o Feitor dará prompta providencia, tom"' 
binandó sempre a economia com a promptidã<i dos trabálhos; e terá hutii 
homem intellig~ nte destinado para moer as tintas, e preparar (!,S balas t 
empregando:o no mais serviço que lhe pãrecei· util. . '· . . 
_ XX. O Papel, que se deve remetter parà os depositas das Prov1nciás $ 
sahirá empaquelado dá sala das imprensas para d arina:lem tio Sello ; )e.: 
v ando cada hum dos pàéot~s a niat•ca Heal; a t.~rra para que s~ tlldgir ~ 
o nt1mero de eesmás, e a qualidade do Papel~ <,1s quantidades. das ditas 
resmas serão determinàdas pelo Intendendente segundo o eohst.Hno; e 
Ç.orr,espond~nc ia dos depositarias ( de tenninadá nb Artigo XIL do Al..l 
vara. , , 
_ XXI. O Fe itdr .térá en1 séU poder hun1 iiVt-o pàra neíle esci·éver eni 

hu.t w. lauua o Papel; <ple entra na salá das imprensas, e na lauda em 
fr.e a te .o Papel Sellado, qu _A s<i.Üir da mesma sala para o armazem, cpm 
<leclara<(àO das suas qualidad Ps' taxas, e destino; e cada resma de Pa.:: 
pel Sellad-o levar é"Í escr i r> Lu na capa d número de foihas, e de costaneiras 
que contém~ a classe da taxa, e a sua irhpor'hmcia total' Je~uZido pri..: 
nwiro· o CtJsto do 'Papel segundo a Pàula da Alfandega, por ser a regu.:: 
~ç~o gt~ral dos seus preços, ,determinada nó Alvará. . . 

XXI I. . Pat·a sé observar corn exácção , e· clareza o que brdena o Ar
~igo IV. do Alvar:1 , pelo que pel'tence aos pápeis conimercfaPs ; que al
guma pessoa q·ut? it·a faz ér sellar, se observe a regulação segl.imt!=l por ser 
conforme á respon ~abilidatÍe do Intendente, e segúndci o êspirito, e de~ 
terminacão do Alvad. · · 

XXIIl. Os Conheéim éntbs., iet t'as; e Dutros quae~quer papeis impres.- · 
sos' que toda' e qu;dquer r~.sscia queira faz~r seJlar· ''serão entregues ao 
Guanla-Livros rio Escripto.rio da· Fazenda -çlesta tepartição, e o mesmo 
Guar.da-Livros faut1do COiifar o número de folhas formá.t'á hum bilhete 
que para maior cetleza, e íacilidàde dJandar~ o Intendente imprimi!' co~ 
a fórmula geral, e n.elle esc· re~'erâ o mesmo Guarda-Livros b número, e 
qualidade dos papeis impressqs; o ·noine . ~a pessoa, a qu~rn pertence~ f 
~ a somrna total d_as suas competenles taxas na conformidade dá Le1 g 

Eee 2 
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diminuind0 o valor do papel segundo a Pauta da Alfandega, e sinco por 
cento da quantia pertencente. ao Sello, tudo em beneficio das pessoa~, a· 
'luem pertencem os 1·eferidos papeis; o que se praLica:r~ igualmente ares~ 
peito do papel usado nos livros de commercio, quando alguma pessoa o 
qoeira ·mandar sediar em resmas, fazendo-se-lhe a conta das taxas segun
do a proporção, determinada no Artigo V. do Alvará . -

XXlV. O bilhete referido no Artigo antecedente, será entregue ao 
portador do papel, para e m virtude delle Íi· ao armazem da venda, no 
dia declarado no· mesmo bilhete, receber o Papel Sellado, e pagar o va.;. 
Jor das suas competentes taxas-:-

XXV. E porque muitas vezes se escreve, ou imprime em meia fo
lha de papel maior número de letras, e outros quaesquer documentos, e 
formulas, commerciaes, e o A lvará ordena, que cada hum dejles pague 
a taxa, co~peten~e ao Papel de Olanda, que deve ser. segundo o mesmo ' 
A lvara, v1nle ré1s em cada Sello gravado em meia folha de papel, sen
do a ta xa total da folha quarenta réis; -e devendo isto praticar-se pelo , 
modo mais favoravel aos Póvos, segundo o espírito, e expressá anoun
cia(:fio <.l o A lvará; o Guarda-Livros no desconto, que fizer do valor elo 
papel dete rminado no Art igo XXIII. , repute dois Sellos por hurna fo lh éL 
quando em cada folha se contem mais de hum documento impresso : o 
mesmo se praticará quando qualquer pessoa quizer sellar papel em bran
co com mais de hum Sello em cada meia folha. 

XXV I. No Escri'ptorio de Fazenda haverá. hum livro; hó qual o G~1ár
da"'Livros fará assentamento de todo o papel ·comn!eL·cial, ou de outra 
qualquer natureza, que alguma pessoa mandar sei lar, como se regula 
nos Artigos antecedentes ·' fazendo com simplicidade, e clarezà a ·escrip-
1uraÇã9 , de que dará o Intendente a formula a fim de se extrabirem com 
exacção as li s tas, a que he responsavel em virtude db A1;tigo IV. do Al
vará, e· será logo entreg.ue o mesnw papel ao Feitor do Sello coiTi hum 
bilh ~ te igual ao que determina.o Artigo XXlll: 

XXVII. O Feitor do Sello mandará logo sellai' todo o papel declara~ 
do oo Artigo antecedente, e no dia expresso no bilhete fará rem essa do 
mesmo papel pará o armazem do Sello, e o F.iel deste armazern entrega
rá 0 papel conslaate do bilhete ao portador, que lhe en tregar outro -s i
milhante bilhete assignado pelo Guarda-Livros, pagando primeiro o va
]or das taxas, exp1·esso nos bilh~tes, e praticando o ·Escriptnrario o com-
petPnte asse ntame.nto. . . . . ' , "' 

XX VIl L Os bilhetes refimdós no Artigo antecedente sE'rao arresen
tados ao In tendente pelo Escripturario do Sello em todos bs ba lan ços· , 
a 'lue deve proced.er no a!'mazem do Sello ·segundo ~.Lei, e nos m_ais· q11e 
Jhe nareceréltl ute1s para rrianter a exacta responsabilidade do mesm·o .Es- · 
cnnÍ.ural'ÍO; e o Guarda-Livws lhe apresentará na terç a fei'ra de cadase'
ma.na burna lista extrahida dos hilhetés, e livro; determinados nos Arti-
gos an tecede nte§. . · 

X X I X~ Todàs as re.messas de pápel para as P!'ovincias serão acom
p anhadas por guias impressas, assignaclas pelo fntenrlente , e dirigidas 
aos seus competentes depos·itarios com declara<(ào dos pacotes , das suas 
dimensões~ e número de resmas' que contêm cada hum' a fim de evitar 
qualquer abuso, que podesse acontecer em fraude das Alfande'gas; pois 
que os Juizes d~llas, e au tras qaaesquer Justiças devem dar pr_ompto 
auxilio, e exped1<(ão a todos os pacotes daquella natureza, cornbmados 
com a mencionada guia, e mandando sem demora fazer esta averigu ação 
sem entrarem os mesmos pacotes nas Alfandegas, para que os deposita-
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rios não sejão mortificados, nem detidos por ·qualquer motivá que seJa 
neste ramo público. . 

XXX. ~ogo que cbégar alguma remessa de papel de toda ; e qual
quer pessoa' que o queira vender para esta repartição' será ·a sua qua~ 
lidade-examinada pelo Intendente, ou por quàlquer dos seus Officiaes de 
Fazenda, que ·elle encMrega·r desta dilig'enda, e ajustado a seu preço na 
casa da praça com huma patente concorrencià de todos os vendedores, 
dará o lntendenLe huma attestação por elle assignada, a fim de se veri-: 
ficar a isenção de Direit'os, determinada no Artigo XVIf. dà Alvará; e. 
todo 'O pape} COmprado desta fórma será entregúe pelos vendedores á por
ta do armazem do papel simples, e o seu preço pago promptal.Jlente em 
a primeira Quinta feira seguinte na sala das imprensas, em observanc.ia 
do que ordenào os Artig'os IV:, V., e VI. do Regulamento. 

XXXL QualqueL' das Fabricas de papel existentes neste Reino , oti 
das ~ue ~e erigirem de nOvo, poderá remelter as aniostras do papel ao 
Escnptonú de Fazendà, para se examinar á sua qualidade, e segundo 
ella convencionar com o Intendente o preÇo, e quantidade de papel, que 
póde fornecer para o Sei lo~ dbrigando-se . o dorio da Fabric~ ao molde 1 
e marca, que o Intendente lhe détermihar, e não podend0 venclet· simi
lhante papel a pessoa alguma. Este papel será sempre prefer_ido ao Es~ 
trangerro, e o seu pagamento praticádo como ordena o Arttgo àntece· 
dente. · . 

XXXIL O Escripturario do ahtuiúni do papel sin1ples s~rá ericarre .. 
gado das diligencias, que forem necessarias para as reniessas do Papel 
Sellado, por mar' ou por terra; e deve estar no Escriptorio de Fazendà 
em todos os dias de serviço nás horas reguladas .pára o Guarda-Livro~ 1 
para se destinar para o armazem a rece9ei' o pape l , ou para outras qtJas.::> 
quer diligencias, e trabalho determinado rio Regulamento, e nestás Ins .. 
trucções: a chave do referido àrmazem se conservará no Escriplorio de 
Fazenda. , 

XXXIII. O àrmazertl dei Sello se conservará aberto pará à vêhda pú .. 
blica, nos niezes de Outubro, Noven-ibro, e Dezembro, Janeiro, e F·e .. 
vereiro, desde as nove horas da manhã até ineio dia, e de tarde das duas 
hot;as ate sol posto. Nos outros mezes estará aberto das oito horas até 
n1eio dia, e das .tres da tarde até o sol postO'. 

XXXIV; . No mesmo annàzem haverá hum Fiel, d qual estará ao bal
cão para entregar as resnias, Ei receGer o seu competente preço, tendo 
. ~um caderno ·pàra a$serítar a vendá diaria. O Escripturario ~erá outro 
Igual caderno · , . ~ no fim de cada hum dia lançàrá a venda no hvro deter
minado noArtigú VIII. do Regulamento, combinando o se.u caderno 
com o elo Fiel; e rhPttendo este no caTre àeterminàdo no Art1g'o IX. do 
Regulamento o producto diario da venda. A_ porta do armazem será fe
chada com duas chaves diversas; das qtJaes huma pertence ao Escriptu-
rario, outra ao FiE"!.' . 

XXXV. Os M.3ppas mezaes, de.terminaclos no Artig~ X . . do Regtll'a
rnento, serão reg1slaclos en'l num .Jivro, que deve cdnstderar-se o· livro 
n1estre desta rep~rti~ão no Escriptorio da Fazenda, para com elle com
binarem todos os mais livros, e doc~~nen~os desta repartição pública, 
segu_ndo as suas reg.ulamentares elass1bcaçoes, e para que esta regra se 
j)rat1q11e, serão os Ma:ppas configurados em doas laudas-, escrevendo-se 
na fr~nte de llas o mez, e anno, e em hnma das laudas se representará 
ern columnas: I. a importància dos jornaes' e despezas da imprensa: 11. 
o custo dos transportes, e a .commissão dos depositarias e a dos ver.de-; 
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dot·es pelo miqdo ~ 111. 0'8 ordenadps dos Officiaes _d'e Fazenda: IV. a. 
compra do P!lpel: V. as t·emessas para o Armazem do Sello: VI. as re-?1 
.p,il e~sas par:a o~ depositarios; ~ na lauda em frente· se representará com 
9 mesmo systerna : I. o .rroduçto da venda de Lisboa: li. o produc t_o .. 
~os deposi~'os externos: IH. o papel existente noar·mazem do Sello: I V. 
o papel existente no al'lnazem da compra: V I. a sabida do cofre por Or
dens Regi fls. O m e st)'JO Mappa se fe·chará da f6rma seguinte. Na primei
ra lauda irá a som ma to ta! de todas as· despezas, ·e sahidas do cofre 1 e · 
na lauda em frente se escreverá o' produ.cto, e valor mezal deste ramo 
de Fazenda, e em h uma só addição , que comprehenda ambas as laudas, 
se representara o dinheiro existente em cofre. 

XXX V 1. No mesmo Escrip torio de Fazenda deve existir hum livro. 
para cada hum dos depositarias, no qual escreverão segundo o systema. 
annunciado no Artigo antec~dente as resmas de papel, e ·~ producto da. 
sua venda, notando-se as remessas pela ordem numeríca; e destes livros , . 
ratiticados com os mais livros, e documentos de combinação, será dedu ... 
·zida a conta corrente dos deposita t'ios, determinada uo Artigo XI. do Alvará. 

XXX VII. Existirá no Escriptorio outro livro para registo geral das 
ordens, e providençias, f! .f'. pedic;las pela Intendencia para o bom governo, 
e a rreca d.ação deste ramo público. · 

XXXVIII. No edificio do Sello he destinado hum Escr iptorio, qo qu àl 
em hu m la do se conservará o arranj amen to de Fazenda ·deste ramo públi
co , e em outro lado a esari-pturação das estradas, pta ticada como orde
.qào os Al varás ~e vinte e qito de Março de illilse tecentos noventa e hum 
e de onze de Março de mil setecentos noventa e seis; e segundo a regu-. 
1Jiçào, que em virtude dos mesmos Alv á t'ás he deter•minada pela Secreta~ 
ri a· de Estlldo dos Neg0cios do Reino, a fim de que os documentos de 
responsabilidade des tes dois ohjectos estejão st>mpre promptos para qual-; 
q 1~e r averiguação , e exame determinado pelo Governo, ou em que inte
r esse ~ e que pertenda qualquer pessoa particular , visto que ao actual 
Int Pn.den te são con6a.dos cumGialivamente estesdois ramos públicos. 

X X X IX . O Es·crivão actual da Superíntendeneia das estradas, de 
cuja exacç<1o ha bastante prova coin o servíço de seis annos; e que pela. 
si111plici dade a que se acha reduzida a escriptui·ação da ~ u elle ramo tem 
muito tempo vago, qne pôde emprega r ·em o R eal servi ço, he dis·tinado 
por ord em do Excellenl issil'po .l.VIarquez, Presidente do Real Er,ario; _pa
ra se r. empregado em qualquer dos ramos do Papel Sell<'\do, segundo pa~. 
recer ao rn tendeu {e pará o bom servi<?o de Sua Magestade , e público; 
e em virtud e da refe,rida ordem , e da mencionada accumu l a~ão se ob .. 
se r ve Ó seg· uin te. 

X L O mesmo Escrivão t:leve éonse1:var a chave do Escriptbrio de F a-: 
zenda, no qu al devP- ·assistir com o Guarda-Livros ás mesmas horas re
guladas no Artigo XXXI{ I. para o Armazem do Sello, e fica responsa~ 
vel pela exacç.ão, bom arranjamento, e é lareza da escrípturflçfto des tes 
dois ramos p ~ b!icos, executando, e fa:?iendo executar pelo Guarda-Livros 
as fórmúlas, que pelo Intendente lhe forem ordenadas. 

XLI. Todas as vezes que ao Intendente pareçer util, para manter ~ 
exacta respons~bilidade dos armazens, encart'egará o dito Escrivão dty 
fazer as averiguaçõ.es, balar.Jços extraordinarios, e exames, qqe lhe pa
r ecerem conienientes , e çonformes a huma boa administração de F~~ 
zend a . . . 

XLII. Todos 0s Officiaes cle Fazenda desta repartição .devem coQSl-; 
der ar-se a~S t!·ictQs ~. hum3.J residencí~ 1ndisp~nsave~ q~~ . llua~ 99rig~~Çíes' 
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prescriptas nóÀl\rará, no Regulamento;e n~~taé .. Íns.~hú~Ç~es;_ e qu~só~ 
mente por molestí.a poderá ser substituída. Aos I:P.c~ffib.s Officiaes , e a 
toda, e qualquer pes_s·oa he permit,tidQ, e . louvâ.v~l ~ que ap_resen~ern, e 
·comlnuniquem ao Intendente qualqlier _provídenêlà;, que seJa ma~s acer
hâlá do que algul.n dos Art igos destas . lnstl:'ucções, para e.Jie seguir ó que 
fót· mais confurrue a hum a responsabi'lidade clara, e à bom serviço de Suà 
Ma·gesta_de, e público. Lisbva. 12 de Junhô de 1197~ = Com a Rubricá 
do Ex.mo Marq'uei Mordbmo-Mór P. 

D Jnt~ildente José ôiogo MâscarànÍuis Neto. r 

Regulamento 'dos Opemrios Empregados na Sala 'das Imprensas~ 

I. Cada hufua . d'a~ .Ma'chirias terá hrirri hó~~m pàra imp.rimir ds Sei..;; 
los, ·e hu·rn rapaz para dar tinta.. . . 

ll. Tod os os hJrne ris das irhpter:is:is ter.ãó veste de Sàrllgoçà, de fei· 
t1o, e cÔ!: tlniforme, ·e os rapazés :izul escuro; tod0s os mais .Operários; 
étnprégados 11a casa ~ e làboração do Selló, devém têr vesté tàrnbern uni
forme de 'panno júdo: Nos mezes de niaior calor usarão de vestes de cbi~ 
ta uoíforln.e para càda hum á das tres classificações; e s~gunUu as côres 1 
qtl'e determiúar o Feitbr. . . , 

I li. Os ·cabides da casá cla erHrada estihao riurherados segundo ãs M a:b 
'êhinas' e operariõs éhlpregadbs rici~ seus rárnos _de laboração' e antes dé 
entrarem pata u trabalho devem pendurar nos cabides em os seus compe« 
tentes nurríerôs as casadas qu e trouxerem' para vestirem as véste~ do s~ti 
üniforri1e, que se conservarão penduradas nos séus competentes hUnHitos 
em todas as hoi·as de vacancia dos trabalhos. . . . 

1 V. Nenhuma dás pessoas, empreg·adas n~ laboraçãd da sala das )in~ 
prensas' poderá enlbr riella serri o seu eo~petente iinifdrme' hem pode:-. 
rá sahir cbm elle á ·rua; pela prin~eira vei que ~ontfàviér perd.erá duzen.:. 
tos reis. do seu ~a l arib, pela segurida qllaU'ocen tds réis. , e pela terceira 
:Será despedido; -o, que assim ordeiio nãci só para a boa disciplina; e ordem 
dos t~alialhos; mas ~aQloem para_ que as pessoàs' empregàdas iia li:!bora
ra<;ão tleste ràrrlo pdblico, cooser~em os seus vestidos em limpeza, corno 
compete_ á decenCia do .serviço;. em que são e~ppregados. 
~ V; .. Pdr ser Jusip que ó. sa lario, .~ pa~êmi.o seja sêmpr~ á ,projwrção da 
aciividad ~ ' e serviço' e. depois de conhecer qual he o trabalho médio ' 
? dia rio de cád<i hurriã das._ ·Machi~às da imprensa, ordeno que tbdo o 
Impressor; que com Hum tapaz riitó s~llar seís resmas de papel em hum 
dia, st>jà ciéspedido ~ pagandq~sé- lhe prid1e.iro o seiJ ~on:ipé-tênte sa lada. 

V L O inq1t•f.ssdi·; qtie sellàt dia~iariieolê s~is resfuas; t~râ de salario 
trezerjtos reis' e o rlipaz centd e· siticoeota réis. 

VJI. Tudo b lmpr~ssot, .que vencer sete . resinas érii Hum dia, e da
hi pará .si ma, ganha bitPnta réis _de. cadâ t·esina , quándo se imprimem 
dois SPIIos en~ _ lulH:~ ;_ q_üa_rido.yorém_ se i?Jpri~e hum , ~ello na folha ga
nha setenta rels, _d1t'1dindo-se o ganho em tres partes 1guaes, duas pa ra 
o impressor, e h uma para o rapaz, e is to sómehte se praticará com os ím
pre "0n' s ' que PXE'C u ta rem cbm per fei_ção o Se !lo. . . 

Vlll. O imptessur, que erraroSello eri1 alguma folha, avisará aMes
trE> para se suppri1· com outra folha, ~ o que não praticar desta fórma, 
lllt-> Ltendu o SeJJo errado i1a resma, perde o preço estabelecido para o SeJ!..: . 
lu da mesma resma. 
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IX. Quando algum imprE>ssor depois de estar de : empreitada faltar ·á. 
perfP.ição, -e limpeza do trabalho, oFeitor o ponha dejornal hum oudois 
dias em pena áo seu descuido, mostrando-se-lhe primeiro a sua imp~r-
fei.ção. . 
· X. 'A!> ·horas do trabalho serão regu·ladas pelo Feitor, segundo a Es
t-ação, e como fôr util á Fabrica, e aos qua<es será annunciada toda a al
teração, que se fizer nas diversas Estações. 

XI. Quando fôr despedido, ou vagar algum dos impressores do Selim,.· 
o FPit.or escolherá para o di to lugar hum dos rapazes, que dver melhor 
comportamento: servi<(o, e corpo competente para este trabalho, não se 
admi ltindo para os lugares de impressores pessoas algumas em quanto 
existirem na sala rapazes, que mereção, e possão ser empregados naquel-
le trabalho. . 

XII. Dois homens serão destinados para abrir as bailas , desata-r as 
resmas, e conduzir o papel para as quat"ro mezas, que existem no meio 
das imprensas deixando ficar as capas, e costaneiras em huma das me
zas de entrada. 

XI H. Hum homem s·erá encarregado de contar as resrqas, e as suas 
~om peten tes .mãos, e cadernos nas quatro mezas · existentes no meio das 
101 prensas. 

X I V. Hum homem será empregado em fornecer o papel ás imprensas, 
e conduzir o papel sellado para as bancas da entrada segundo o número, 
que nas mesp1as bancas estiver destinado para cada hum a das imptensas, 
e quando recebe, e conduz a resma sellada, entregará ao impressor hum 
bilhete segundo lhe ordenar o Fiel. 

XV. Serão destinados os homens competentes ' para contar o papel de
pois de sellado, a fim de que as resmas vão sempre iguaes em número 
de folhas .~scolhendo-se para este set·viço homens de probidade , e con
tando cada hum sobre si em lugar separado nas bancas; e aquelle, que 
contar com erro h uma resma, perde cem réis do salario, e pela segunda 
v-ez que assim praticar seja despedido, e pago logo do seu competen_te. 
jornal 

XVI. Na imprensa de unir as resmas trabalharão dois homens , os 
quaes serão lambem empregados em encapar, ·atar, e sellar o cordel d~ 
cada resma. 

XVII. Serão, destinados dois homens para aparar as ~ resmas , empre
gando-se no tempo vago daquelle serviço ~m o ramo de laboração , que 
for ordenado pelo Feitor. 

XVIII. Não devo esperar que na Fabrica do Papel Sellado se com
meltão crimes, principalmente quando desejo por meio de huma boa dis
ciplina, e promptidão de pagamento fazer felices todas as pessoas, em~ 
]>rega das neste serviço público; mas porque he justo declarar as pena!il 
commi nadas, ordeno o seguinte. · 

XIX. Toda, e qualquer pessoa que occultar, e levar huma, ou mais 
fo lhas de Papel Sellado , ou algum Sello, será logo preza, e remettida. 
ao Mi'nis.tro do bairro para proceder segundo as Leis. 

XX. Qual·quer operaria, que fôr desatento, e desobediente, será Jo
go ·despedido pagando-se-lhe o seu salario. 

XXI. Todas as pessoas empregadas na laboração do Se1lo devem obe
decer aos seus superiores, á quem na conformidade das suas competen
~es regula<(Ões he encarregada a perfeição , e boa ordem do trabalho • _e 
harmonia , paz, e disciplina dos operario·s , de que muito depende a feh~ 
c'iuade, e contentame~to, que lhe~ desejo formar; e todo aquelle , quEt 
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se não quizer sujeitar ás regras estabelecidas- hestà reg~iaç~o ; poderá 
despedir-se, e _se lhe pague logo o salario que tiver vencido. 

XXII. O Feitor, a quem são encarre-gados totlos os ramos de respon.; 
·s:abilid1ade ., a di sei plína, e os trabalhos do' intéridr tia sala , das imprensas; 
faça observar ·exac_~ame_t?te esta regulação. Lisboa 12 de Junho de 1797•_ 
= O Intendente José Diogo Maréaranhas Neto~ 

Impresso na Q/ficina de Antonz'o Rodrigues Galhardo. 

D oin Fernando José dé Portugal &c. _Eu a ih1rtha vos envio rilüitd 
saudar. Sendo-Me presente a conta que desteis pela Secretaria de Esta.o 
do dos Negocias da Marinha, e Domínios Ultramarinds sobre o indigno 
compo~tamento, com que os Desembargadores dessa_ Relação; Francis
co Sabino Alva·res da Costa, e José i:rrancisco de Oliveira se recusarãc; 
a ·executar as Ordens; que _em Meu Rea1 Nome lhe intlrriasteis; e qu~ 
tinbão p.or objecto a Cagsa Pública, diante da qual deve cessar toda e 
qualquer consideração particulàt'; e igualrn_enle a resolüção que Lorilàsteis, 
ainda gue,. para isso .vos achasseis auth?risado; de ~uspend~r o r_eferido 
Desembargador Fran.cisGo Sabino, mov1do da heéess1dade absolütá, quá 
havia de ca-stigar a sua desobediencia em hum ?bjeclo tão essencia_l; e 
de que elle se não devia escusat·; sendo-lhe só livre, o recorrer a Mim 
no momento de obedecer, se se conciderasse escolhido contra fazão ~ ~ 
dit·eito, oil pata satisfaztit as vistas, ou vinganças particulares' E Ten" 
do Eu tomado na mais séri.a consideração todo esle faclo; Approvo tlido ~ 
o que vós praticasteis a ·esle respeito; e vos Ordeno; que chamãtido á 
vossa pre>se~ça o dilo Desembargado~ Francisco ~abi~o Alvares da Coso~ 
ta, o reprehendaes severam_ ~nte da falta de obed~encla, coti1 que se hou~ 
v~, e lhe assegureis; que fica no Meu conhecimento o seu pouco zt>l6 
pelo Mêu Real Servi~o; nlM que attEJndendo as sollcltàÇàês, que vós Me 
tizesteis a seu favor: Hei por bem perdoar-lhe estes desaéertos; ê o Man
do reintegrar no ~ugar dessá RelaÇão, que arilés _exe:ci.a i esperando, 
que elle se farta d1gno com huma melhor c0nducta da p1edad-e; que com 
elle ácabo de usar. Sou porém Servida reYogat e anullar os Avisos; que 
elle obteve; para se lhe conferir_ com pre ferencià alguma V ára, ou Com
tnissão lucrativa, que só deve dar-se áquelles a quem competir pela or.o 
gem estabelecica. O mesmo praticareis c<Jtri o Desembargador José Frao~ 
cisc-o de Oliveira, dando -lhe burila severa teprehênsão, e lendo tanto á 
hurn domo a outro em público esta Minha Real ordem. Sendo porém 0 
~~ais louvavel princípio de todo _o bom Governo, o premiar os bons; as
Sim como o castigar os m~os :, Fui Servida r~~ornper1sar o destincto zelo 
d.o De-sembargador ~osé ,Joaquim' ~orges ?

1 

maridàn?a, flue p_ela Se,creta
~Ja d~ Estado dos N~goGios do Re1,n~ se lhe e.lp~dJ~seJ~ os despachos ·de 
Merce, pára entrar logo em e~ercrc10, e ~ntlgúidad.e de hum Lugar da 
Re!a~ão do Porto, e o de Habito da Ordem de Chnslo, ficando na Mi-· 
nha len;brança o r.eç?mpensar coq~}iovas graças os serviços, que Esper.o: 
Me fara na Comnnssao, cle que fo1 enCaHegado . 

• Ao ~esmo te.mpo ' · em qu.ê S~u ,Setvi~a approvàr o_ pro~edim.errto ·3, 
que ü~este1s nt>ste caso e~traordmano. Sou Iguàlmente Serv1da manda·:r.
~~c!arar, oue só p,or ê~us·a Pública) e em casos de tal gravicla·de ,. ctHn0 · - · -~ --- ·- Fff ' 
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o présente j; he que _os Governadores podem usar de hum acto de simiJ 
lhante a-qthoridade ~ ~ que se algum o praticasse c0m o fim de violentar,. 
ou prevérter o naturál c-ursÓ "-de justiç'a, ou por vinganças particulares, 
seria responsav,el na Miriba Real Presença de hum tal abuso de authori
dade. O rdeoo..:vos, qne fáçaes públicar, e registar e'sta Carta Régia nes .. 
sa Relação, para que sej'ão ma'nifestos, e constantes, os inaltraveis prin .. 
c1p10s d_e jpstiça, que Mando obs~rvar. Escrita .n0. Palacio de, Quéluz -a. 
31 de Junho de 1797. C6m a Asswnatura do Prmclpe Nosso Senhor. == 
Para Dom Fernando José de Portu

0
gal. 

Nos Manuscritos de M. Antonio da Fonceca. 

EU A RAINHA. Faço saber aos que · este Alvará virem: Que ten;. 
do Cons ide'ra Ção ao' que Me foi presente em Cobta ; que o fnspec1loT Ge
ra1 do .~e rreiro, do ' Meu Conselho de Estado d'irigio á Minha Real' Pre
sen ça' sobre o computo1 das quebras' procedidas dos ·extravios' qll'e . do
losame'r'J te ' se .a e rão aos Generos sujeitos á I'n§lpécçàb dó mesmo -T-erre iro ;; 
sem q'ne .oo espnço de muitos ~nno~ seti've :se executaclo a" pe?~a ela Lei; 
qae os conêl emna, e que consiste no perdimento d-o v'-alor dos Ynesmos 
Genetos éx traviados, ou dolosamente substrahidos ·d'o Deposito do~Grãos ·, 
depois de nelie tet;c m dado a sua cofupetente en trã.Cia ; applicad~ pa ra as· 
Despezàs db Hospi uí l Real dos Enfermos desta Cidade, e isto pelas cau
sa's que subírão á Minbà Real Presença, e se achàõ expressas no Alva:.: 
rá, que Fui se1·vida' ~]andar publicar no Anno lde ~il' setecentos setenta 
e nove; e que posto que ellas merecêrão na Minhá 1Real Conside'ra·ção a; 
condescenclencia, que- Determinei se h,ouvesse de} praticar com \:Js Pro..:. 
prielario~ traosgressores ,da me'sm'a Lei, 'hão don'stára ' coJ'n tudo. a' dita. 
condescendencia de . mo~o que o Terreiro pode.sse ficar - oesóô-riglrdo ·<le 
não ·haver procurado promover a referida pena , po~ se não ter expedj·do 
Titulo expresso, que depois de ser anthorizado pela ]X/fi ·nhà Real ._ Assi
gnatura , ~?~v esse de i·egulaf e_ste ; ~rt i go sufficie~temM~~··; ~m1as··-~ ~~ é ~ 
constando-somente que ·Eu Fora ser.v1da Per-doar por então "à me 1cJOna
da pena aos - Propriel_arios arguidos_, e convencidos de ueHa ler~'rr1 inco'r
rido até áquelle tempo, nenhuma Providencia se dera quanto ao .Futum ; 
que determ!na~se o que s; de~ia o~s·ervar: 'Que n~o obstante ter 'O ~ohr~!.." 
ai to Inspeclor Geral do 1 'erreirb feltci a_p'Lll'.a<r o cálculo das mesmhs q.ue.: 
bras, é a imp~rtapcia, que resultava. do seu valor ; durante b p!·lmeirü 
Triennio, que servio ~aquell!l Repadição, -s·e não 'podiá ainda àssirn pro, 
mover a observancial àa ·:Lei·; lois q\ w logó rl~ pri~cipio da ' sua ~·u·blica .. 
ção não h~1via sido obsel vada1 pelas razÕes ponderàdas, e· por out as q'U& 
0P nóvo N'Ie. forã-ó ag i:lr,a)~i·esentes: .F'.ô~ taó'tlà : · 1T~n-do C~nsi?et·a9ão a eu·~ 
do que fic.a exposto , é~ a tuào o ma1s que a este respeito tem passado 
desde a nova Creacão elo' T éi-re':iro at~ aõ -pre-sente-: E Desejando A uxi· 
]ia1·, e Proteger ca'da Jez mais ht1m Estabelecirliento, ·cuj-o -fi in principal .. 
mente hé' mantet· esta Capital, e orlt'ras muíttis ''Póf o·a·t(Ões :do Reinb ern 
b e m reg ulada abundancia do Genero d_a primei ra ' rlece!s'sltlad<f; çohlb , fj J, 
0 Pão de todos os dias, e qae este se cbnserve são, e ·.beúi-1 acb'ndic.iona
do ·, nos quaes dois pon'tos se vê b'em evide,qtemeli(e- o· <Yúa nto 'i ~te-r~ss ~ 
'a saude pública dos lY,leus Vassallos : :E De~ej~'Ú'Üo 1oílt~o·sini" ProPegei· ·, é 
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Beneficiar aos Negociantes, que se em pregão neste Ramo de Commercio; 
pelos quaes çorre o Provimento de Grãos para estâ Capital, e para oú:. 
t_ras muitas Povoações, que della se próvem: Poi.· lódos est'és :respeitos: 
Sout servida Determinar o seguinte. . . 

I. Quanto ao Preteri to: Detenriiqo que desde a nova Creàçã.o do_Ter.:. 
reiro, a que Fui servida Dar nova fórma pelo Alvará de Regimento de 
doze de Junho de mil setecentos ~etenta e nove, áté ao fin) tio Primeiro 
Semes'tre do presente aono dé mil setecentos noventa esete, se nãopl'O
c_eda qontra os Donos dos Gêneros dolosamente quebrados, contra seus 
Commissarios, ou outras quàesq'uer Pessoas, que pelas sobreditás quebras 
dolosas tiverem incorrido na pena delle, e que nos Livros competentes 
se fação as declaraqões necessarias, para que a todo o tempo conste des
ta Minha Real Beneficencia, que Houve po1· bem Mandar praticár com 
os Transgressores,, e isto não obstante o qué determina o sobredito Al
vará de doze de Junho de mil setecentos setenta é nové, que nesta pal·
te Hei por derogado; o que com tudo se rião devé eátender com os Na
vios, ou Cargas, que se acharem em resto, posto que ainda p~rtençãd 
ao Anna proximo passado, eainda a,outros; porque com estes restos, no 
caso de se verificarem dolosos extravios, se praticará a Pena, que adian-
te Sou servida Declarar. . 

li. Quanto ao Futuro z Determino que os Proprietarios dos Generôs 
's_ejão obrigados a eotrégar per si, óú por ~et.is Commissarios no primeiro 
dia de cada J.Ylez humà Relação clat·à, e exacta! na qual dcvão declarar 
os nomes dos Navios, e quantidades aos Generos, assim corria as quebras; 
que os mesmos Generos bverão nós Alojarnentos no Mez antecedente~ 
devendo ~sta Relação ser sempre a_ssignada , e jurada pelo Proprietadd 
respectivo, a qual ficará servindo de regn para por ella sé escriptnrarerii 
segurai11enté os Livros clô Cálculo, e para cjue sendo separaâils ~ tomo 
se pratíca, as quebras nâtmáes, é ordinariás d~quellas, tofu qué debai
xo de motivos aparentes sé pei·lenderem encobrir o fraudolento extravio' 
se conheça Claratrienle a som ma, e impol'l,ancia das quantidades de Grãos 
extraviados, e como taes sujeitos á pena da Lei. . ; _ 

IIL _ Qu~ além das sobreditas Relaçõe~juradas cohlinuàrão os Proprié
~arios ~os Gedero~ a entrega,r às outras Rela~õr~ do~ Grãos existentes; 
ria conformidade do que se Orderia no r~fei·ido Alvará, a 5tH de que nuri
cil se possa ignorar o est.àdo actual do Deposito dos Grãos, tão necessa
rio, que sem esta ceri..eza s~ viria muitas vezes a cahir no risco de s·e 
expõ~ est_a Capital a huma fome não esperada. 
r · IV. Que a Pena, à que agora ficão resnonsaveis os Propriei.a~ios dos 
Generos pelas q aebtas ,, que na I nsr:íecção do Terreiro se ti verem por de" 
los as, e segundo a prática observada a esté. respeito no aí_esmo Terreiro, 
seja á da quarta parte do válor dos Generos regulada pelo preço medid, 
que correr no Terreiro, de qualquer qualidade que seja o Grão dolosa
ruerite quebrado, Ç>U extraviâdo, a qu~l pena será . stÚ'!Jtriariamente exe-
cu~é!-da,_ e applícad_a pàra o Cofre do Rendimento do Ter'reiro. . 

V. Det~rmjno finalmen_tf, que no-easo , ém quê por Denúnéia , ou 
Apprehensão feita pelos Officiaes do Terreiró se venha rio conhecim cn
t~ ~e que. os Proprietarios dos -~eneros '· ou s~us Co?tmis,sari~s reexpor
tarao furtivamente, e ~em as Jtcenças do eshlo ~lguns dos mesmos Ge
neros pdr. agoa, ou por terra, ficará neste câso _em todo o seu vigor a pe
na da Lei, que vem a ser o perdimento dos d1tos Genero~ assi_m reex
portados, e appreh~ndidos, ou do seu justo v~lor; com declaração porém 
que ametade da referida pena ficad perl~~cendo ao Cofre do Rendimen ... 

Fff 2 
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to do · rreneiro, e a outra ametade ao Denunciante, havendo· denúncia; 
ou aos OíEciaes do Terreiro, havendo apprenensão feita por elles. 

Pelo que: Marido àolnspector -Geral doTerreiro cumpra, egtlal'
de, e fa't(a Inteiramente cumprir, e ·g·uardar este Alvará, como neHese 
çontém, e assim se pr.atique, em quanto .Eu não Mandar o contrario, 

, sem embargo de ql!a<::!squer Leis, 'Ordenações , Regimentos, Alvad:s 7 
Posturas, ou Costi!Jmes em contrario; porque todos, e todas Hei por de,. 
:rogadas para este effei lo sómente, como se delles, e dellas fizes~e espe
cial menção. Dado no Palacio de Qué'laz em 29 de Junho de 1797. = 
Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist. nesta ·Contadoria da 1nspecçáo Geral do Terrei
ro afol. 4 do Livro li. dos Alvarás, Decr·etos, Re
soluções, e Avisos, e impr. na O.ffiàna de Anton-io 
Rodrigues Galhada. 

Eu Á RAINHA Faço saber aos que este Alvará vii·em: Qud 1\'Ianclan
do abrir hum Emprestimo de doze :Milhões de Cr.uzados com as Hypothe
cas, e Providencias do Decreto de v.inte e nove de Outúbro de mil sete
centos noventa e seis, é Alvará de treze de Mar~o do presente anno de 
mil setecentos noventa e sete: Sou ora set"(rida 'Declarar, e Ordem~r e1ú 
beneficio do giro do Commercio, que se lavre h urna porção de Apolices 
de menores quantidadas q~e ~s de sincoenta mil reis, até 'á quantia de 
Tres Milhões de Cruzados, que devem incluir-se dentro dos doze do dit01 
Empres~imo; para que por meio destas Apolices âe pequenas quanlida~ 
des se f:ação os pagam~ntos miudos, como Tenho ordenado, e regulada 
da maneira seguinte. . , _ . 
_. , Mando que no Meu Real Erario se fabriqneüi os ditos Tres Mi-

, lhões 'de Cruzados em Apolices de menores quan·tias que as de sin
coenta mil réis cada hmna, levando de Impr.ensa, ou ile Cháncella as 
mesmas Rubrícas, e Assignaturas das que actu álmente éorrem, nume
ras, e mais cau1.ellas, que parecerem necessarias ao Marquez Meu Mor
domo Mór, Presidente delle, as quaes A polices serão consideradas, e 
comprehendidas na somma do referitlo Ernprestimo; terão as mesmas 
_Hypothe.cas delle, sem distincção i e servirão para pàganiento elas divi.:. 
das, que a Minha Real Fazenda tiver contrahido no presente Reinado, 
e para satisfação da.s despeZas áctliaes de qualquer natureza que se-
jão; · -

, Mando outrosim que estas Apolices girem livré'mente sem endoço,, 
ou cessão, e se· acceitem em todas as Estac~ões, e recebedoriâs da Mt
Jllia Real Fazenda, no Meu Real Erario; e em todas as Acções en lr'e 
os Particulares, sem excepÇão alguma, como se fossetn dinheiro de me
tal, pelo seu valor numeral, e sem atlenção a Juros, e em atnetade do 
pagamento total das me~mas Acções ,' . proced~tJ~o-se contra os que du,~ 
viciarem recebellas, na forma que está determmado contra os -que enget-
tarem Moeda . do Rei. . 

Mando que nas mesmas A polices se conte o Juro de seis por .cen-
1o, que para as outras se acha estabelecido nd Alvará de treze de N.f~·r.
ço, no caso que se 'élemorem nas mitos das parte:s,'e estas por ' seus ' J.n~ 
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teresses não fação com e]Jas pagamento naquell~s . ~~p~rtiçõe&; e as Pes• 
soas, que com as mesmas Apolices se apresentál'ehl .no Me~ Real E ra7 
rio ·, passádo hum ànno das suas datas-, serão pâgâ'é dos seus Capiláes; 
ou em dinheiro de metal, ou em outras Apol'ices 'de igual natureza, sen
do-lhes mais pago ne·sse mesmo acto, e sempr·e em dinheiro de meta.! li
vre de Decima, ou de quaesquer outras Imposições, os Juros de hum 
anno sómente, aindaque por muito mais tempo ·se demorem nas mãos das 
partes, por ser assím necessario para evlla'r a demora no giro das mes
mas Apolices, qu·e facilita a inlro·ducÇ~o das falças, e Yíci!ldas : E~ 
Thes'oureiro Mór do Meu Real Erario ,haverá o _que assim satisfizer do 
Cofre es'tabelecido no Alvará de t reze ele Março do presente anno.. . 

Ma ndo fi nalmente que a consi·gnâÇão de quarenta e oito contos de 
réis, que no sobredito Alvará de tr-eze de Março do presente anno· Ha
via estabel-ecido para o distl'ale de todas as Apolices em geral, se aug
mente com a somma de siocoe:nta .ê dois contos de réis, para ser o dis
t rate de todás de cem contos de réis án nu.aes. 

E porque este Es tatielecimei:Ho póue excítàr a dépravaÇão, e co,
biça a introduzir A polices vicíadàs; ou falças: Ordeno qne contra o~ 
'culpados tenhão lugar as penas impostas aos que fabricão, e introduze~ 
~oeda falça, para o que Hei por muito recommendada a Ordenação, ~ 
Extravagantes respectivas, eru CLija execução haverá toda a exacção, â 
vigllancia. , .· . . . . . . . . . .. 

1 
Pelo que: Mando á Meza do Desernbargo do Paço; Presidente da 

Meu Real Era rio; Regedor da Casa da Supplicação; Mesa da Consqien.:: 
ela e Ordens; Conselhos da M inha Real Fazenda, e do Ultrarnàt; Reai 
Junta do Cornmercio, Agricultura, Fa.bricas, e Navegação dêst~s~ ~êi.;; 
DOS' e s'eus Domioios ; luspectór Geral do Terreiro; Governador oá Re~ 
ia cão, e Casa do Porto; ou . quem seu lugar servir; e a todas ás pessoas~ 
a quem o conhecimento; e execuçào des te Alvará, que o. bÜmprlio, e 
guarmem' e fação cumprir i e guardar; como nelle se cbnt~rrl; sêiij dú..: 
vida, ciu embargo a lgtün qLiálquer que elle seja. E aà DóütoÇ .Josê Al
berto Leilão, do Meu Conselho, Desembargador do . Paç_d; .~ Çhancellér 
Mó r destes RPi nos, Ordeno que o faça publicar na Charicellaria, regis~ 
tando-se em lodds os Lugàres, onde se costumão regisbir s imilhantd 
Alvarás; e guardando-se o !Original deste no M~u Rê~l Archivo ti ~ 
Torre do Tombo. Dado nu Palacio de Quéluz em 13 dê ;Julho de 1797 
= Com a Assig·na tti rã do Príncipe com Guarda. 

Re_q~'s t. na Seer;Íaria de .Es.tado dos #e.rJocios do Rez"no 
no Livro 9. 0 das Cm·tas, .A.lváfá$ , e Patentes. , e 
inzpr; na O!ficina de A.ntoni~ Rodngues Galhardo. 

o Desemba.rgador José Oiogd Mascãrenhas Neto' Superintendenté aas 
Estradas, e Intendente do Papel Sellàdd .. Faço saber em todos os Áudi
torios, e lugares públléos. desta Çôrte, Rei{lo, e do Âlgarve, que no 
dia primeiro de Agosto priticipiárã â. ter todo o vigor, e effeito o Alva~ 
rá de dez de Março, por sé áchaf . pública a venda do Papel Sellado no 
.Armazem de Lisboa, e nos .Dep_o§ittis geraes do Porto, eoimbra 1 Eve10: 
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ta, e F aro, no di-a 15 de Julho , em o qual he aflix:ado o presente Edi· 
tal. = José Diogo Mascarenhas Neto·. . . 

Impr. na Officina de Antonie Rodrigues Galhardo. 

Eu A RAINHA Fa·ço saber aos que este Alvará virem, que deter
minando o Senhor Rei D. José meu Senhor, que e.stá em Gloria, no .A 1-
'Vará de vinte e hum de Outubro de mil setecentos sessenta e tres, que 
os crimes dos Militares fossem sentenciados dentro dos seus_ respectivos 
Corpos; dec·larando qu·e todas as Causas Cíveis dos mesmos Militares são 
exclusivamente pertencentes ájurisdicção dos Tribunaes, e Magistrados 
Civís; E representando-me Pedro José Consseiro; filho de Francisco Xa~ 
vier Cousseiro , Proprietario que foi do Officio de Escrivão do Juizo da 
Accessor ia do meu Conselho de Guerra, que por mo t i v o do dito Alvará 
ficnrá o mesmo seu pai excluído de exercitar o referido Officio, suppli
cando-me concedesse continuar na Propriedacle; e serventia delle, pelo 
que pertencia sómente ás Causas Cíveis dos Militares; avocando 9s Au
tos pendentes dos Escrivães, que as continuavão na Relação: Tendo con .. 
sideração ao referido, á utilidade qm1 se segue aos Militares de t.er~m 
hum Escrivão nas suas Causas, sem o iocómmodo de vagarem por di
versos Escrivães, e ao mais que Me foi presente em Con·sulta do meu 
Conselho de Guerra; e querendo benignamente compensar por este modo 
ao Supplicante o prejuízo que tem experimentado na falta do exercicio 
do sobredito Officio: Hei por bem que no mesmo Supplicante Pedro José 
Cousseiro continue a Propriedade , e serventia delle , sómente pelo q_ue 
-toca ás Causas Ci v eis dos Militares ~ que em observancia do referido Al
vará se julgou na Casa. da Su pplicação; assim; e do m~smo modo que se 
exer·cia, quando as ditas Causas se julgavão no meu Conselho de Guer
ra, avocando a esse fim os Autos pendentes dos diversos Escrivães em 
que existirem. O qual Ollicio terá, e servirá em quanto Eu obouver por 
bem, e não mandar o contrario: com declaração, que hav endo por meu 
serviço de lho tirar, ou extinguir em algum tempo, minha fazenda lhe 
não ficará por isso obrigada a satisfação alguma. . . 

PPlo que: Mando ao Conde Regedor das Justiças da Casa ~a Sup· 
plicação , . ou a fJUem. seu ca~go serv·ir, lhe dê posse da Propriedade do 
dito üffic 1o, e lho deJXe servir, e JpJle usar, e com elle haver todos os 
emolumentos, proes; f' precàlços que direitaniente lhe pe-rtencerem; e él. 

todas asmaisJ11sticas, Officiaes; epessoasaque tocar; cumprão, e _guai·
dPm f'ste Alvará tão inteiramente como nelle se contém, o qu~l valerá 
como Carta, Sf'rn embargo da Ordenação do Livro segundo, Titulo·qua 4 

renta em contrario. E elle dito Pedro José Cousseiro jurará em minha 
Chancellaria aos Santos Evangelhos de que bem, e verdadeirailiente sir
va o reff'rido Officio, guardando em tudo meu serviço, e ás partes 1seu 
direito. E deo fiança a pagar os novos flireitos que se determinar dever 
desta mercê, como constou por Certiâão dos Officia~s delles: Lisboá 20 
de Julho de 1797. = Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Regist. na Chancellaria Mót da Corte e Reino ; no Lz
v7·o de Of/icios e Mercês a foZ. 303. verso. Regist. na 
Secretaria da Guerrà; a fol • . 306 . e impresso avulsso. 
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Á os 21 de Julho de 1797, em Meza grandé da Casa daSupplicação, 
na presen<(a do Illustrissirno e Excellen lissimo Senhor José de Vascon~ 
cellos e Sousa, Conde de Pombeiro , 'do Conselho de Estado, Capitão 
da Guarda Real, e Regedor das Justi~as foi proposto , se os dotes pro
f t>cticios, e doacões, que os Pais fazem a seus filhos, ta nto de bens a llo
diaes, como de 'rrar.os, buos e outros sój eilos á coll:tçãD decretada pt>la 
Ordenação Liv. 4. Tit. 97. no princ·. ·?e ' §§. 3. 4. e 22., para acaulé'lar 
'O prejuízo dos outros filhos nas suás legitimas, e que se hãude ver·ificaé 
·nas Ter<(as dos mesmos Pais, na mari€'ira disposta pela mesma Orden a~ 
çãu no fim dos §§. 3. e 4 . são compr'enendidos no preceito geral tia Lei 
de 25 de Janeiro de 1755, para devérem ser insinuados ; Assento u-se pe
Jo maior número dé votos des Ministros abaixo assignados, qde havendd 
'a sobredita Lei por comp ilada na Ordenação Liv. 4 . Tit. 62 a onica 
excepçao das Ooa<(Ões Regias ·, qúesómente forão re.servadas na sábia Or~ 
denação do Se nhor Rei Dorri Manoel do Liv. 4 . Trt. 54. §. 2. , e orde
nando igualmente, que todâs; é qbaesguer outras cl~ações, de ql.r.alqtier 
·qua lidade e natureza qué séj<1ó i 'excedendo as quanlras, que na dJLa Or
denação se declarão, nãó sendo insinuadas, sej ào nullas, ficão por co o~ 
sequencia cornprehendiclos na sua disposição os dotes profeclicios, e rlua:.:. 
ções, que os Pais faz em a seus fi lhos, tanto dos bens nllocliae~ -' como dê 
Prazos, no uni co caso, quanto a estes, de ser logo em viela elos Poi:s lrans ~ 
ferido por elles aos filhos o ozo fructo dos mesmos P razo_s ; para no ex.: 
oesso Jas legitimas, e quantias declaradas pela sobrédita Ordena4 ii<J Li v . 
4 , Tit. 62 . deverem ser insinuadas as mesmas doações, aindà !]ué l:l ejaó 
ff'ilas por causa de dóte. E para que não venha mais eli.1 ,dúvi(.fa ; se'fez 
eshe Assento' que b <tlild S t> nhor Régedor- ass i g~lOll com --~~ M ínis lros' 
que nelle voLéÍrão . Regedor. Gomes Ri bei ro. G ocl inh ... Y. idal. Ferreira. 
Castello. Azeredo _Coutioho. Seabra Borges. Gama e Fre ilas. Caldeira. 
Mello Brt>yner. -Fonce>ca Coutinho. Ribei ro Godinho. 8 ;-llt er . .J.Vlirarida. 
Doutor Faria. DolllClr Guião. Costa , Pina. Albuqnetqlie1 F'ája:rdo. 
' r 

Em o L1·v. 2: da Supplicaçáo afol. 181, e impresso 
tta Collecçáo dos Assento·s. 

Á os 2i dg Jui·ho de 179·7; em lVÍPsa Grande da Ca~a da SupplicaÇãd; 
na pres-eh'ça · do lllustt·issttrlo e E x:cellenlissin1o Senhor José de Vascon
cellos e--Sousã, Oonde de Pombeiro, _do Coo~elbo de .Es tado, Capitão 
ua Guarda Real, e Regedor das J ustt-ças , fo1 proposta a dúvida, se a 
Lei de 20 de Maio de l79S, · que inst~urou_ , e addic1ouou a Lt>gislaçã<> 
dos §§. -·1 a. 19·. e 21. id.a: Lei de -g dE! ·Setembi'O d'e- 1796' que havia sido 
t~~spéns~ pe1o Decret0 ·de 17 de lluliio de 17?8, êomprehend e os Te ·ta-· 
lhE:>ntos t:·em, a instituição d'almà por l:ierdeira, feitos e consum :. dos com 
a morté•dos Tes(adorês no tempq; ,e_trl que pE>lo sobredilo D ecreto eslê-' 
\>e ·suspensa a LegislàÇão. novissimàmente ' ih-sll-aurada. Assenteu-se peit! 
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maior número de votos dos Ministros abaixo' assignados, que a sobredí~ 
ta Legislação se deve entender da mesma maneira, que já foi interpre~ 
tada pelos Assentos de 29 de Março, e 5 de Dezembro ·de 1770, pois 
que não constituía, quanto aos Testamentos, com a instituição d'alma 
por herdeira, Direito novo, mas sim roborou o que já estava disposto 
pelo §. 2L da Carta de Lei de 9 de Setembro de 1769, po,sto que sus
penso pelo dito Decreto de J 7 de J olho de 1778 pelas pretextadas dúvi~ 
-das, que o Alvará com força de Lei de 20 de Maio de 1796 no seu pre
ambulo declara inconsequentes; sendo por consequencia o mesmo Alva
rá huma Lei decJaratoria, que respeita ao preteri to; e por isso são çom
prehendidos na sua disposição os Testemunhos feitos, e consumados no 
tempo da suspensão ordenada pelo sobredito Decreto em tudo, em que 
não estiverem cumpridos e executados na maneira declarada pelo refe
rido Assento de 5 de Dezembro de 1770. E para quenão venha maisem 
dúvida, se fez este Assento, que o dito Senhor Regedor assignou com 
os Ministros, que nelle votárão, Regedor. Gomes Ribeiro. Seabra . Vi· 
dai. Fel'feira .Castejlo. Azeredo Coutinho. Godinho. Boi·ges. Gama e Frei ... 
tas. Caldeira. Mello Breyner:. Fonceca CoUtinho. ~ibeiro Godinho. Mi
randa. Salter. Doutor Faria. Costa. Deutor . Guião. · Pina. Albuquerque"! 
Fajardo. 

., .. Em o Liv. 2.0 da Supplicaçáo afol. 182 vers. , e 'lm
, pressa na , Cutlecçáo dos· Assentai.. . 

Á os 2.l
1 

de ,Í~lbo de ·17.97, em Mesa grande da Casa da Supplicaçi'la·; 
na presença do Illustriss'irno e Excellentissimo Senhor José de Vascon
ct:>llos e Sousa., Conde de l?omheiro, do Conse'lho de Estado, Capitão da. 
Guarda' Real, e Reg.edor àas .J usticas, foi proposto a dúvida, se pas 
Com missões, em q.Qe Sua Magestade .ordena, que para a decisão das 
Çausas votem os Juizel!l por tetJções, acontecendo 0 caep, qe · estar im
p,edido, 70U ausente q J L!ÍZ Cotnrriissario dado pm· sua Magestade, e d~ 
se lhe ter nomeado Su bsti tu to pela Mesa do O sem bargo do I? aço, -na fór .. 
ma do §. 96 do seu Regimento, e de ter tencionado no tempo da ausen
cia, ou i r.n pedimerüo da Juiz C.ommissario, sendo fec.ha.tilas as Tenções.,. 
para se fazerem algumas diligencias nee~sl;lal'Ías para a s.0lemnidade dos 
processos, ou para instrucção dos Juizes, devem voltar os proc.essos ao 
Substituto, estando já presente com exerci cio na Casa o Juiz Comm.is
sario, para reter, 011 alterar as suas Tenções, e assignar as Sentenças. 
como Juiz competente; e se como tal deve ser reputado para o conheci
mento e decisão d0s embargos, com que na Chancellaria forem empedi
da;s as mesm:a~. S~rJtenç-as. ,, .ç\~!jeptoH-s~e pelo maiÇJr.,nút.n,euo q,e vetos d'ôs 
Ministr.os. abaixo assignados, que. coq1 a prese!\.ça 1 do Jui:?:, C~mmis~ario 
fica cessanclo a jurisdicção do Substitut0, pt~r lhe tf.:...r. si,9o. 9oncêdida pel~ 
tempo limitado da ausencia, ou impedimento do_ Coqu!l#sªrio •t.·e~ q~e ~ 
este devem voltar o·s prqcessos, para .suste,n tqr .,. oq alterar a~ t ,'rttn~õ.es. d(!) 
Suhstitut9, que tiv.essem si-d0 fechadas, p0st0 ,que escriwtas em tempq 
competeo1te; não só porque-os Juiz~~ {não. co_ntt:;'!;h~m certe.za .. n~s .fei-tos, 
antes de a~sigl')arem a.s Seb te-nças, . pois em qlil:a,Q~o es,~~s . s~ não~ ~scrf?.:
vem", e ass1g.não, não tem . uJtímado a ,o.brigaç}Jo ~·clo píq~io· de \Julgador_, 
çomo se_q.eclaJ:OU pel~ A~~e_qto do].:·· d~)~la~<to.c- ~e: lZSª: ; m.~~ .t~1n~em. 
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porque a regra das certezas deduzida da Ordenação Liv. I Til. 1 §§. 1 o. 
e 24 . Liv: 3 Tit. 65. §. 6. no versículo Porem, e Tit. 87. §. 14, pa
~·a os Ministros da casa, estando presentes, julg-arem os embargos, coni 
que forem impugnadas as Sentenças , que proferirão, tanto interl'uctorias ~ 
como difini ti v as, ou in lerpretalas, não he cong·ruente, nem applicavel 
ás Causas de Comrnissão 1 que ne te artigo devem ser regidas pelo ~sli!o 
analogo longamente usado e praticado nos Juizos das Capellas da Coroa, 
e das Fals idades, que são de Commissão, nos quaes os Substitutos, pos
to que estl'jão pr·esentes, não se re pu ·ão certos, para julgarem os em
bargos oppostos á Sentenças gue pl'Oferirão no tempo das suas substitui
ções , sem que possa fazer varia r e~le estilo o fundamento, de ordenar· 
Sua Mageslade em algnmas Comm1ssões, que os Juizes deliberem por 
Tenções; porque esta cil'cumstancia não altera a natureza das mesmas 
Com missões , tanto porque, não sendo assim e-xpressamente determinado 
por Sua Magestade , se despachão por conferencia as Causas cornmelti
das; como porque nesta qualidade de Causas os Juizes vencidos, posto 
que votem por Tenções, assig·não as Sentenças, como se fussern de con_; 
ferencia, e volão na de isão dos embargos, o que não acontece nos Fei
tos, que tem distribuição na J.Vl esa dos Aggravos; e por isso o Estilo ,. 
que se pratíca na certeza de Juizes nas Causas da cornpetencia desta. 
Mesa , não faz regra para as de Commissão., E para que não venha_ mais . 
em dl'tvida ·, se tomou este Assento, que o di lo Senhor Regedot· as 1gnou 
com os Ministros _, que nel-le votárão. Regedor. Gomes Ribeiro. Seabra• 
Vídal. Ferreira Castello. Az redo Cou inh'J Godinho. Borges. Gama e 
Freitas. Caldeira . Mello B. e\ ner. FoocPca Coutinho. Ribeiro Godioho 9 

Salter. Miranda. Doutor Far1a. Costa. Doutor Guião. Pena. Albuqu~r-: 
que. Fajardo. 

Em o Liv. 2." da Supplicaçáo a foZ. 184 ; e tmpressQ 
na Colteccâo dos Assentos . .. 

~-·t.o->•--* 

A Rainht Minha Senhora Querendo evitar qualquer dúvida, que pos· 
sa _suscitar-se com detrimento dos Póvos, e do Cornmercio a respeito dos 
papeis, d0cumentos, e fórmulas annlinciadas no Artigo IV. do Alvará. 
de dez de Mar<?o proximé passado: He servida Mandar remet~er a V. m. 
a Lista, que será com esta, e na qual se especeficão as negoCiaçõe~, que 
se devem escrever em Papel Sellado com a taxa estabelecida no mesmo 
A~vará para o papel de Olaoda; o que igualmente se deye entendei', ou 
S~Ja na sua fórmula manuscripta, ou impressa em toda, é qualquer qua
h.dade de papel: He outrosim servida, que V. m. faça imprimir a ref~ 
l'lda Lista, ~ernettendo-a depois de impressa a todas as Réparlições pÚ· 
biicas, para desta fórma, e com esta especificação se evitarem quaes
quer nullidades, que do contrário possão resultar. Deos Guarde a V. m. 
Palacio deQuéluz a 22 de Julho de 1797. Marquez Mordomo Mór =Se~ 
nhor· José Diogo Mascarenhas Neto. 

- Ggg 
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Lúta das Negociaç6es , ·que p{)Jm .serem validas em Juizo devem ser escrip~ 
tas em Papel Sellado com a taxa determinada no Alvará para opa

pel de Olanda , ou ·estas sejáo rnanuscrzptas, ou impressas em 
toda, e qualquer qualidade de papel. 

L ·etras de Cambi0. 
Letras da terra. 
Letras de risco. 
Conhecimentos. 
A polices de seguro., ou de outra qualq·uer naturezao 
Affretarnenlos. 
Protestos. 
Manifes tos. 
F acturas. 
Atte.stações das Fabricas. 
Recibos, Obrigações , e Contracfos d·e Commercio • 
. A rrendarnentos, e Recibos de Casas. 
Provisões, e Alvarás. · 
Letras de ordem , cautellas, que servem para segurar, remetter, e eb'" 

tregar dinheiro, ou encommendas pelos Correios, Estafetas, ou por 
outra qua lquer pPssoa. . 

Palacio de Quéluz a 22 de Julho de 1797. Marquez Mordomo Mót. 

Impr. na . O !fiei na de Antonio Rodrzgues Galhardo. 

Para que nas diversas Repartições de Fazenda; e Justiça clesta Cort~ 
e RP ino se pratique validamente a escripturação usad a em pequenos bi
lhetes, tenho dado as Ordens necessa rias ao Intend ente do Papel Sella
do a fim de se gravar em cada folba de papel o número de Sellos, que 
fôr conveniente, e conforme a prática das mesmas ~epartições, regulan
do-se a taxa como está determinado no Alvará de dez de Mat·ço proximé 
passado a respeito do papel ordinario, e segundo as lnstruc~ões de doze 
de .Junho; e todos os Officiaes de Justiça, ou de Fazenda, que escre
ve m, distr ibue m, ou authorizào os referidos bilhetes, gui:as, e outros 
quaesquer papeis av11lsos de Fé Pública, poderão haver das partes inte
ressadas o valor expresso no Sello, por ser deduzido de huma imposição 
l egiti ma , que deve verificar-se, e recabir com igualdade em os negocias . 
da .Nação em geral. 

Pelas mesmas razões os Contadores dos Juizos de toda, e qual• 
quer Repar tição dev em conta r como custas legaes o valor do Sello, que 
cons tar dos Processos para se haver das partes convencidas nas causas co!1'" 
t enciosas, e das partes interessadas em todos os Processos, e Escriptu
r acão de outra qualqu er natureza; e nesta conta se devé diminuir o va
lor' do papel em toda a Escripturação do Processo, em que os Escrivães' 
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~ Tabelliães são obrigados pelas Leis do Foro â diir o mesmo papel, a 
fim de que esta prática legilimameole estabelecida se não Í?verta com 
<iam no dos Póvos. E para que esta opet·a~àd dó Foro se pratlq ue debai~ 
xo de regra certa' e invariavel será o papel rept.hado no Pr<?Cesso com o 
valor determinado na Pauta da Alfá.ndeg·a de quatorze de Fevereiro de 
mil setecentos oitenta e dois. 

O que tudo Su a Magestade .manda es.tabelecer em virtude do Ar
tigo XVI. do referido Alvará par,a se executar em todas as Repartil(Ões 
públicas, a cuj!Js Chefes, e IIJagistrados he incumbid a a fiscalização, e 
prática zelosa deste objecto público, fazendo realizar a validade de todo, 
e qualquer Negocio escripto, segundo a regra estabelecida no Artigo Il. 
do dito Alvará, e ná conformidade das taxas nelle declaradas, e das CJUe 
especifica a Lista de vinte e dois do. corrente, impondo, e vpfificando 
em os seus competentes Oiliciaes de Fé Públ.ica de toda, e qualquer gra
duação) e pena com minada no. Artigo Vl. do mesmo Alvará. 

A presente Ordem, e Provitlencia será impressa, e remettida à 
todos os Tribunaes, e Repartições Públicas. Lisboa 26 de JuJhode 1797 ~ 
Marquez Mordomd Mór. 

Impr. na Of.ficina de .Antonio !Jodrigues Galhardo. 

Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem, que ~endo-1\'Ie 
])resente a absoluta ne9essidade que havia de hu~ Regulamento Ecbhô~ 
mico para os Hospitaes Mili Lares do Meu Exerci to em tempo de Cám
panha, que não só regulasse as obrigações, e responsàbilidades dos Indi
viduas nelles empregados, mas que igualmente fixa'se regras impreterí
veis para a policia, administração, e economia dos mesmos l:lospitaes, 
em beneficio do prompto soccdrro dos doentes.; que s.e achareri:l nas cir
cumstancias de gozarem dos pios effeitos da Minha Real Beneficencia: 
Fui servida mandar crear o referidó Regulamento Econornico, que baixa
rá com este; e mando: gue os dezoito títulos deque elle secompõe, te
nhão toda a validade, e cumprimento, a fim de que se observeril li lera!; 
-e inviolavelmente, sem diminui<kào; ou interpretação algl"ima, qualquer 
que ella seja. 

Pelo que: Mando á Junta dos Tres Estác:los; Marechal General 
dos Meus Exerci los junto á M inha Real Pessoa; Presidente do Meu Real 
Erario; Governadores das Armas, e de ,Praças; Officiaes Generaes; The
soureiros Geraes das Tropas, e mais Pessoas ? a quem o conhecimento 
delle pertencer, o cumprão, e guardem, e fação cumprir, e guardar pe
la parte que lhes toca; e este valerá corno Carta passada pela Chance!
laria, posto que por ella não ha de passar, e ainda qqe o seu. effeilo ha
ja de durar hum, ou muitos annos; sem en:ibargo das Ordenações em con
trario. Dado no Palacio de Quéluz aos 7 de Agosto de 1797. (1) =Com 
a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

• ~ o I 

Regút. na Secretaria de Estado dos Negocias Estran
geiTos e da Guerm db L-iv. de Registo das Car~as, 
Leis, e Alvarás , a foZ. J 9 vérs; 

....__ _______ _ 
(I) Vid o Decreto de 3 de Agosto .dé 1803, r: o Alvará de 91,7 de Março de 1806 

· Ggg 2 
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Regulamento e~on:om~·co para os Hospitaes Militares de Sua Magestade Fi-_ 
deltsstrha em tempo de campanha. t Anno de 1797. 

TITULO I. 

Da s1'tuação , salubn'dade , e poliáa interior dos Hospitaes. 

. Art. I. A .s situações para a formação dos Hospitaes Militares ,dao 
Ca1:npanha serão detf'rminadas por ordem do General, segunciQ o parecer;. 
e dJCtame do Fysico Mór, ou daquelles Medicos Inspectores, por quem el~ 
]e em caso de impossibilidade mandar examinar as proporç·ões do local, 
e sua salubridade. 

II . Qvando ns situações designada'S pela necessidade não tiverem nem 
a extensão, nem a salubridade que se requet'em, o Fysico Mól' o parti
cipará de officio ao General, para e~pedir as ordens necessarias, para que 
se abarraquem os doen~s 

III. Tou:-lS' as ordens concernentes á disposição interior dos H ospitaes, 
como a graduação do ca!Gr nas Enfermarias, a sua limpeza 7 os perfumes, 
a divisão, e distribuição das Enfermarias, a posição das privadas, e as 
precauções necessarias para prevenir a influencia das suas emanações, 
serão dadas pelo Fysico Mór, e executadas pelos Almoxarifes dos Hos• 
pitaes. 

IV. O Fysico Mór requererá ao Commandante em Chefe do Exerci
to, para se fazerem todas as obras que se carecerem nos Conventos, 011 

edificios , onde houverem de se estabr lecer H ospitaes, cujas obras serão 
feitas pelos Engenheiros, e Arquitetos, que elle destinar; satisfazendo
se as di tas despezas na Thesouraria Geral do Exercit0 pelas RelaçÕElS das 
ferias, que elll"s apresentarem. 

V. Depois da creação, eestabelécimentodequalquerHospital, ol\lle~ 
dico Inspeclor não poderá innovar cousa alguma , qualquer que seja 1 sem 
que a esse- respeito sejão consultados os Facultat ivos de medicina, e Ci
rurgia do mesmo Hospital; e o seu pat·ece.t· , assim como @ do A lmoxari
fe, depois de assÜ;nados por todos, serão rem e ttidos ao F ysíco Mór pa
ra os man dar pôr. em execução, s.,_endo conhecida utilidade para a saude 
da Tropa 

V J. Cada Enfermaria será alumiada de noite: os candieiros ser·ão co
hPrtos com hum capitel, cujo vertice termine em h11 m tubo de folha com~ 
prido para conduzir os vapores. 

VIl AM privadas serão conservadas no mais exacto asseio, e quanda 
seja impraticavel, que haja entre. ellas, e as Enfermarias hum vestíbu
lo in!erm ediario, com janellas, oU frestas latf'raes, e correspondentes 7 

terão sem pre du as portas; e a interior terá hum polé com hum pezo pen
dentP para se conservar sempre . fechada. 

VIII. A di stancia de huma a outra cama nas Enfermarias será de dois 
pés e meio pelo menos . ' 

IX. H averá em cada Hospital h uma guárda, que executará fielment~ 
qu an to lhe determinar o Fysico Mór, on os Me·dicos Inspectores, rela
tivamente á policia dos Hospitaes, e regularidade nas Enfermarias;- e o 
O!licial Commandante da guarda castigará exemplarmente aos que con-
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travierern as ordens que aos mencionados respeitos se intimarem ás sen-. 
1inellas. 

X. O Porteiro do Hospital não deixará sahir doente algum, ferido, 
'ou convalescente sem alla, ou hum a licença. por escripto do lnspeclor, ou 
primeiro Cirurgião do Hospital·. Igualmente fiscalizará com a maior exac
ção, que nenhum Enfermeiro, moço ou camarada dos doentes, que al
cançarem licença para os vesitar, inlroduzão, ou exportem alimentos, 
ou remedios: para o que ficão os Porteiros authorizados para fazerem os 
examPs necessarios em todas as pessoas desta qualidade, sobre quem re
cahir al g uma suspeita. 

X I. Prohibe-se que os doentes coocervem armas, fumem, joguem H 

cart as, otl fação motim nas Enfermarias~ 
XII. Nenhum doente se poderá deitar na sua cama estando calcado, 

e de maneir3 al g uma nas dos outros. • 
XII I. Em caso de violencia, ou facto em contrario, o Official inf~

rior Commaod:wte da g uarda ser:i authorizado a prender provisoriamente 
0s perturbadores, e dat· conta immediatamente ao Fysico Mór, ou a() 
Inspector, e ao üfficial, que estiver commandando o de::;lacamento, pa...; 
ra lhe arbitrarem o castigo. e a sua duração, sendo c~u~a meuor; mas 
sendo culpa grave, se dará parte ao Genera~ para dee1d1r como lhe pa~ 
recer• 

'l' I TU L O I I. 

Da retepçâo dos Doentes, e dos Feridos. 

Art. i. Nos Hospitaes Militares não ser:Í recebido doente algmn sem 
baixa, que contenha o seu nome, e sobrenome; g radu ação, ou empre
go; o lugar do seu nascimento, o dislricto, Correição, ou Concelho em 
que be situ ado, o numero; e nome do seu Regimento, e Companhia. 

I r. A ba ·xa será "assignada pelo Com mandante da Companhia ; Oli 

destacamento, e pelo Cirurgião, o q\}al indicará sumrnal'iamente a doen
• a, o seu principio ; e os remedio já applicados. Esta baixa será es
cri pla em bil betPs impres~os para Pste fiUJ, com letra legível, sem raspa, 
e com as datas esc ri pias por extensb. . ' 

Ill. As baixas dos outros IudiviJuos não Militares, empl'egados n(} 
serviço do Exercito, serão assignad as pPlos seus respetivos Chefes. 

lV . Não sendo compativel com a promplidào necessaria do serviço à 
formalidade das baix as em hum dia de acção, O(> fe ridos serão recebiJos 
sem ella: os Almoxarifes, ou por elles os seus fieis, trabalharão, quan. 
to lhes for possível, para conseguirem as noticias 1requisitas dos que fo
rem entrando; e farão frequentes chama mentos até os conferi rem, e re
conhecerem bem. 

V. Os prizioneiros de guerra serão tràtados nos Hospitaes Militues 
com ·o mesmo cuida do' e exacção, q ti e os outros. doentes, e feridos : e 
em qvanto :i sua recepção; se observarão, o mai que for possível, as 
formalidades prescriptas no Artigo primeiro deste Tit ulo. 

Vl. Nos primeiros trcs, ou quatro dias immedialos á Acção, os Che
fes dos corpos mandarão ao Hospi !ai Ofliciaes competentes· para reconhe
cerem os seus doentes respectivos, e passat·-lbes as suas ha·ixas. 

VII. O mesmo se prnti cará com os bilhetes de entrada dos prizionei
ros de guerra, os quaes serão assignados pelo Inspector, primeiro Cirur .. 
giào; e Almoxarife do Hospital. 
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VIII. No Hospital volant~ não será recebido doente, ou ferido algmn ; 
que esteja em estado de poder transportar-se ao Hospital fixo. 

IX. O primeiro Hospital fixo será collocado o mais perto possível do 
Exercito, ~sendo a sua di ~ ancia ( o mais ) de ·hum dia de jornada. 

X. O Almoxa rife man·dará escreve1· pelo Porteiro dos lfospitaes no re
verso da baix'a as armas, vestidos, dinheiro, e effeitos pertencentes a 
cada doente, para lhe serem restituídos á sahida, ou em caso de morte 
ao Official, ou outra qualquer pessoa legitimamente @carregada de os 
r.eceber. 1 

XI. Haverá hum rt-gisto destes eífeitos, nos quaes; depois de dobra• 
dos, e atados , se . l11es porá hum bilhete .com o nome do doente, Regi 4 

menta, Com·ran bia, e dia de entrada; e serão guardados em hum arma
zem párticular, debaixo da responsabilidade do Almoxarife. 

· XII . Pois que nenhum doente deverá conservat· comsigo o seu unifot·
me, ou vestidos, o Almoxarife será obrigado, depois de lhos fazer des~ 
pir, a dar-lhe immediatamente o seu capote, ou ropão, e toda a mais 
roupa, e utencilíos 11'ecessarios pa~a o seu tratamento, até ~o nwmen to da 
sua sabida; e destes effeitos, e sua entrega ficará responsavel o E nfer..: 
meiro Mór. ·I . 

XIII. Acabado que seja de despir-se o doente, o Almoxarife terá cui
dado de fa:zer ajuntar a roupa çnjá, que elle depoz, e a que tiver na 
mochila para lhas mandar lavar; depois do que a manclará ajuntar á trou
xa daq uelJe, a quêm pertence, afim de evitar toda a confuiàO , e demo~ 
ras, qaodo se tratar da entregâ• . 

XIV . Entrados os doentes no Hospital, serão recebidos pelo Enfer
meiro Mór, que depois· de lhes tomar o seu nome, e do Regimento, e 
Companhia, os mandará lavar em agua morna, e os entregará ao Cirur
gião; que .estiver de guarda, a quem toca distribt.iillos pelas Enferma-· 
ri as, des,tinadas aos differ~ntes generos de doenças; designando-lhes as 
camas, onde devem ficar; e tendo a mais escrupulosa attenção em sepa
rar os que tiverem daenças contagiosas. · 

XV. Em todos os Hospitaes do E:xercito cada huma das camas será 
nu merada 'P~ta facilidade das visitas, e para prevenir todas as equivo
cacões 03 distrib•úçáo dos alimentos, e dos remedios. 

XVI. Os Doentes de febres mudarão de camisa duas vezes . na serna.;, 
na, e de lançóes, quando os Medicas o determinarem ao Enfermeiro Mór.: 

~r I T U L O 1 Í J, 

Das obngaçóes dos CapeÜaes dos Hospiiae$; 

Art. I. Sendo o principal objec.to do cargo dos Capeilães dos Hosp(.; 
taes confessar, e administrar os Sacramentos aos doentes, e a,os feridos :· 
estas acções se pt·a ticarão com todos, log-o que entrarAm nos Hospita:es i 
e se alguin por indisposição que o im_possibilite no moi11ento, ou por ou
tra alguma razão que occorra, ficat· sem ser con.fe~sado; o Capelão toma ... 
rá o nome, e o da Enfermaria para o confessar no dia seguinte. 

II. Além desta occasião confessarão, e administrarão os Sacramentos 
aos do~ntes, e feridos, todas as vezes que ou os Medicos, e Cimrgiões 
o ordenarem, ou elles mesmos o pedirem: assistirão aos moribundos, e 

'-c- aj udallos-hão com a maior caridade, e devoção a bPm morrer, lembran
do-lhes Sfl tem alguns encargos; OU declarações a fazer a beneficio da sua 
alma' ou dos seus parentes~ . 
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- Hl. A' excepç-ão do serviço dos doentes, sé prestarão a confessar td
do, e qualquer individuo ·da obrig-ação dos Hospitâes, a quem recornmen
rlarão mui LO ·a -repitição dos Sacramentos; o zelo, e a caridade com os 
enfeTmos. 

IV. · Nos d'las de obt·igação de Missa, os Capellãés regularão as horas; 
em que as dev·erão celebrar, de maneira, que o·s empregados nos Hos
pitaes possão onvilla sem faltar ao cumprimento das suas respectivas 
obrigações. 
- V. O n·umero dos Capellães será proporciônado aos dos Enférmos, qde 
receber o Hospüal, não havendo menos de dois em cada hum : elles são 
immediatameote subordinados ao Capelão Mór do Exercito, para serem 
reprehendidos, ou despedidos, em caso de omissão nas suas obl'ig<!((Ões; 
logo que forem communicadas ao dito capelão Mór pelo Fysico Mór do 
Exercito, a quem deverão paiticipallas os Medicas lnspectores dos Hos.; 
pitaes. 

t I T 1J L O I y, 

bo transp(}rte dos doentes de hum. Hospital pará ouird; 

Art. I. Como os doe-ntes, é feridos são admitidos nos Hospitaes volaii.i 
tes sómente para receberem os primeiros soccorros; os ditos Hospi.taes se~ 
rão evacuados diar.ian:i'erite para o mais proxirno Hospital fixo. 

ir. Para obviar que se enchão demasiadamente os Hospitaes mais vi .. 
zinbos do Exercito, os doentes, e os feridos susceptíveis dê transporte irão 
passando de huns a outros até chegarem aos Hospitaes da segunda; oti 
terceira linha, se necessario for, _ , . , 

IIL Os Medicas; e Cirurgiões, que estiverem de serviço hcis Hospi
taes volantes, ou nbs Hospitaes mais veziohos do Exercito, dPsigoarãci 
-eada dia por hum a Lista nominal os doentes, e feridos, que de\·erão ser 
trasladados no dia seguinte. . . .. 

IV. Toaas as disposiçõs relativas ás partidas de doentes se farão na 
vespera, de maneira' que ao outro dia nada haja que possa retardar a 

' jornada: o Almoxarife dará a3 ordens precizas para se effeituar o trans
porte, e segurar aos doentes a subsisteneia, e os soecorros necessarios 
em caminho. · 

V. A Partida será sempré ácotnpanbada por huni ? bu mais d;osi 
Cirurgiões, ê Enfermeiros para o serviço dos doentes, e para remediar os 
accidentes que possãd sobrevir. . 

VL O Almoxarife· mandarâ aprcimptar huma cavalgadura p'ara cáda! 
hum dos Cirurgiões , e Bnfermeiros, que acompanharem _a Partida, aos 
quaes dará a quantidade de dinheiro; que o Fysico Mór lhes mandar ar..:: 
bitrar para seu sustento diario em tempo de jornada. 

VII. A Partida dos doentes, e ferido~ marchará acompanhada por h ti
ma Escolta, commaodada por hum Official subalternO'; o qual ficará res-
ponsavel pela const>rvação da boa .ordem. . ' 

VJ U. Quando os doêotes, e feridos puderem chegar eni hum só dia 
ao Hospital deslinadô, ds al imentos, e mais sbccorros lhes serao minis
trados p_elo A_l mo~arife ~o Hospital donde sahem; quando porém forem 
necessanos dois dias de JOrnada; estabeleçer-se-ha no meio do caminho> 
hum Deposito com carna:s, e alimentos' fornecidos pelo Almoxarife d() 
Rospi tal, para onde forem remettidos os doentes. 

IX. As Partidas dos doentes sahirão de dia; d Aimoxarife lixará ~ 
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hora por conselho do Inspector, que determinará as desposições, segun.:;. 
do o tempo '·· lugar e estação. 

X . Não sá-hirão de h~Jm para outro H ospital os doentes de pequenas 
indisposições; e para cujo restabelecimento bastem só alguns dias de 
descanço. . 

XL Não serão designados para mudar·em de Hospital, os.que estive
rem em estado ta l de m oles tia agu.da, ou chronica, que lhes possa ser 
damnoso o abalo elo t rasporte , ou a impressão do ar. 

X J I. N ãn cJpvem ser tr ans portados os feridos, que estiverem nas cir
cumstancias seg ui ntes: Com frac lura de craneo, ou das extremidades in- · 
-feriores ; ampn tação gran.de , particularmente feita de po-uco tempo ; as 
feridas, onde se possa suppôr lesado, ou aber·to algum vaso consideravel, 
ou de que se possa recear hetnorrag·ia grande; as feridas acompanhadas 
de ae cidentes ,in.flammat<:>rios, e curjos symplomas graves, e perigosos se 
pos8ão aggravar com o rn'ovimento; ultimamente, as feridas que se jll!li-
garem mortaes . · . 

XI U . Devendo marchar o Exercito, 0 Hospital volante não conserva
rá doentes, nem feridos. 

XI V. O mesmo se executará em dia de acção, no qual ficará o Hos- · 
pita! volante reservado para as feridas mais graves. 

XV. P ara o transporte dos feridos haverão paviolascom fundo de br·im, 
ou çarros de co1~strucção propria para sérem cenduzidos por hüm só ani
mal: destes haverá huma reserva para a conducção dos doentes, de hum 
a outros Hospitaes, á ordem, e res1wnsabilidade do Almoxarife, o qual 
nem isso poderá dispôr delles mesmo para o serviço, sem ordem por es
cripto do Medico lnspector do Hospital. Os carros applicados ao trans
porte dos viv'eres nunca ·devem servir ao dos doen tes, nem feridos . 

XV f. Deve preferir-se como mais com modo o transporte dos doentes 
em Barcas. , 

XV ll. Em vespera de acção, o G eneral, que a commandár_,_ a par
ticipará ao Fysico Mór, e em sua ausencia ao Inspector d0 Hospital vo
lante, para q ue não falte soccorro algum aos feridos. 

E o Almoxarlfe prevenirá ao A lme>xarife, ou A lmoxarifes dos ou-
t ros H ospilaes, para onde deverão ser enviados os feridos; a fim de q ll1e 
ao momento que entrarem nos seus respectivos Ifospi laes; nada lhe falle 
do n t:>cessal'io. 

XVIII. O Almoxarife mandará formalizar as guias da mesma fónna 
estabelecida para as baixas; com o augmento da de'claração do dia, em 
que entrarão os feridos no primeiro H ospital. 

XIX. Estas guias serão duplicadas: huma, servirá de justificação da 
sabida do H ospital; e a segunda da entrada no outro: ambas serão con
-firmadas. com a Rubríca dos lospectores, e de hum, e ouLro Hospital. 

/ 'f I T 15 L O V. 

Mal venereo. e sarna. 

Art. I. Haverão nos Exerdtos Hospitaes destinados e-xclusivamente 
ao tr:Hamento dos doentes de mal venereo, e sarna. 

I I. Sendo por~m i mpraticavel a separação em razão de circumstancias 
occurrentes, ou ba,vendo edificio ass{ls espaçoso, que possa receber huns, 
e outros, o local se disporá de maneira, que não possa haver communi
cação entre Q'S doentes de sarna, e os de mal venereo. 
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, IH. O Físi-c-o Mór confiará a inspecç~o, e :o tr~tamento destes doen .. 
'tes a hum Medico ·de conhecimentos, e experíeo'êlá aprovada. . 

IV. Os Cirurgiões- do's Regimen't0s rnan·dàfko iú:Hnediat~mente para 
estes Flo-spita·es a todos ·os ind-ividu'os, em qué ·observarem s1goaes vene
reos, ou de sarna; nem os deverão deter no campo debaixo de qualquer 
pretexto que seja; e serão obrigados os ditoS Cirurgiões. a t~_mar todas 
·as .medidas para evitar a c'ommunicaçãó 'dá sarna, que Jámais deve ser 
'considerada 'cot:no huma doença Je poucà 'conse'C}I.lenc'ia. 

V. O Inspector terá a mais esc·rupulo~a atlen'tão em que 9s doent~s 
de ·hum, e outro ma! tomem os reQlediÇ>s internçs; e que se lhes ·apph
'quem todos os topícos receitados: fis·calizará. a administração dos banhos, 
·e graduará o calor de cada hnm dl?l:les ~ 

VI. Igualmenre determínará o Inspedor o gráo de 'calor qiue deverri 
ter as Enfermarias dos sarnosos, e dos de mal venereo; e fará que se con.: 
servem no mais exacto asseio, e limpeza. . . 

VII. Os doentes, de que trata ,este Titulo, mudarão de camisá ; e 
hal'l'et-e ·de ·quatro em quatro dias~ e d·e lançóes; e fronha Cle quii1zê eni 
quinze. , . . . 

VIII. Para evitar a confusão da roupa dos sarnosos com as dos outros 
doentes, mandará o Almoxarife que tenha lixi~ia sep~rada ; e as sua~ 
camisas assim como bs láncóes serão márcndas com s1gnaes; que fação 
(iistinguir as roupas, que .p~tte~~e~n. a c~~a h~rna das enfe1:midades. ·-

IX. A mesma separação de hx1v1a terao os pannos desllnados ao cu~ 
.l-ativo~ 

TiTULO 

Da Vi·sil'a dos doentes, e feridôs: 

~ Arh I. Às visÍtas de manbã se f~rão reguÍarmepte do 1. tié Abril à 
ao de Setembró; ás sete horas dâ manhã; e do , 1. de OUtubi·o aô liltiood 
âe Março ás oito horas; e antes mesrilo, se assírrt o pedir b tiümero dos 
êoentes' a fim de prevehir qualquer demora nás dis(ribuições a~ reme-
dias; e dos a!imenlos. . 

A visita da tarde se fará cada dia á hora que os P'ácultalivos jui
gareni mais, converii~n~e ao estado dos doentes, a que ell~ fôr destinada: 

I I. No Hospitál volari te se fài-â à vis i tà de íri~nha rn·eiá hora antes da 
sabida dos doentes .( havendo-a); e a da tarde sêrá sempl·é tneia hora de..:, 
pois de chegarem do ~arripo, e depois de estarem acéommodados. 

III. A determinação da Diêta precederá setl)pre ~í dos remedios: hu~· 
ina, e outra serão em Portuguez ; nem se iis~li-á de abl:ireviatí.lras parà. 
se evitarem equivocações: . 
, I V. Os Medicas; e. primeiros Cirurgiões; que curarem nos Hospilaes 
Mililáres, terão hum liv~o em . branco .riscado expressamente , em cujas 
folhas numeradas com as camàs, escreverão os nomes . dqs doente$, os do 
seu Regimento; e Companhia' ~ o~ dia~ de ~entFada na Enfermaria; nel.: 
les irão os Facultativo~ marcando diáriamellte as alterações. que houve.: 
rem da doença, e seus sym ptomas, na Dieta, . e nos remedios. . 

V. Os Eófermel r.os segundos; e Ofi Pçâticantes .de Cirurgia terão tam.: 
bem O seu éáderoo de VÍSÍ tas, oodà h_ayerão f,lOtado~ SÓJlleri te OS. npme.: 
:ro~ das_ camas, e ao lado irão esctevendo, o Enfermeiro à qualidade· de 
ahmeoto, e o Praticao te bs rernt::uibs ; tanto internos, éomo externos, 
e os auxílios cirurgicos que carecerem. Cada hum destes empregados se.; 
rá obrigado a fazer dois é:x:tractos diàtiQs do que se lhes dewtJtíiiló'lii ; o!i! 

Hhh . 
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quaes depois de confronl~dos pelos Facultativos, que lhes ordenarem; 
serão apresentados ao· Inspector, o qual mandará fazer dois Ma~pas _ge~ 
raes: -hum do numero das rações, e •suas qualidades, e extranrdwanos, 
que depois de rubricado enviará ao AlmDxarirfe, par-á. dar as J'Hevidencias 
necessarias ; e outro ela quantidade de remedios, que se ca~:ecerem se~ 
gundo os números do Receituario, que se mandará ao Boticario, para que 
tt:Jclo seaprompl~ nafórma que sedeterrninará ne seu Titulo competente. 

VI. O Enfermeiro Mór assistirá, quanto lhe f8r possivel, ás visitas 
dos Medicas, e Cirurgiões, parlicular.menle nas Enfermidades, onde hou
verem doentes em perigo, para zela&, e. cuidar com assiduidade no setl 
tratamento. 

VJI. Se no intervallo de huma visita a outra entt·nrem muitos doen~ 
tes, ou feridos, ou houver algum accidente grave, o Medico, ou Girul'~ 
gião, que · estiver de dia, o fará saber ao Inspector para o providenciar. 

VIII. Quando as circumstancias pedirem, ou permittirem, que -a:l-. 
g·uns doentes, ou convalescentes fação algum exercício fóra do Hospüal, 
os Medicos, ou Cimrgiões, que I·ho ac0nselharem, designarão nominal
mente, e por escripto os doentes, que carecerem deste auxilio, o IBgar ~ 
e a hora: e esta faculdade será apresentada ao Inspector, para encar.te
gar ao que elle nomear para os acompanhar, o que devem fazer, e e vi~ 
tal' a bem do serviço. 

'r 'I'rULO VII. 

Dos alimentos, e sua distribuição. 

Art. I. As determinações para o alimento dos doentes serão sempre 
para o dia seguinte; e os que entrarem de novo ficarão a caldos, até que 
na visita immediata á sua entrada se lhes arbitre o regimen. 

H. Para evitar-confas()es na dispensa, as rações dos doentes, e feri..; 
dos se dividirão da maneira. seguinte. 

A ra~ão inteira (ou de convalescentes) deverá constar 
De 18 onças de carne, que depois de cozida, e sem ossos, li ... 

quidará doze onças. 
De 24 onças de pão de farinha de trigo, entre alvo , e rolão,.. 

bem lêvado' e cozido. 
De hum quartilho de vinho de boa qualidade, e velho. 
Além disto darão aos doentes algum vinagre, se o pedirem. 

Tres quartos de ração constão de 
Nove onças liquidadas de carne, seis para o jantar, e tres pa

ra a cêa 
Dezoito onças de pão, doze ao jantar, e seis á cêa. 
Meio quartilh0 de vinho para ambas as comidas. 

Meia ração contém 
Seis onças liquidadas de carnes. 
Doze ditas de pão. 
Meio quartilho de vinho. 
Destas quantias metade ao jantar, e metade á. cêa. 

Hilm quarto de ração consta de 
Tres onças de carne} . t · 
Sel·s d - ao Jan ar. e pao - - - -
Caldo, com duas onças de pão á noite 
Em sôpas , querendo-as. 
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-Dietà. ·- Oaldos sómenté feitos dé vacca ·, ·c·alirei·ro ~ :ê ·galHbhà; de ma..
·neira, que a cada oito doentes 'C'Oriespondão ·para ·o ·dia in~ 
teiro. 

Huma J'ib'rà ·de vac·ca. 
Huma :. düa de ·ceTn'eiro·. 
Hurna - gallinha·. 

. Os Facultat'i'vos 'o'r'debarNo além clis'to., ·que ·se làn.cen'J 'na liÚt·tni'l'â 
'dàs dieta·s dos doentes ·, que assim o ca1·ecerem ·, alguns vegeta'es, como 
·cevadinha, arroz, azedas, cerefolios; ·c-e'riouras, -et'c. 'o qu'e o Alinoxarii'e 
{tendo primeiro r'eceb·ido aviso do Insp·ector) mandará gue seja executa
·do pelo mestre da ·cozinha ; de quem i;eceberá cauç·ão .dás quantidade·s 
extra·ordinarias, que lhe v-em da disp~'nsà para ·este fim. O mesmo se pra'... 
ticará, se os Facultativos ordenat'etn a alguns d·oent·es ·chocol·ate, ovos, 
caldo d•e subs ta ncia de ·pã'ó , 'arh)z; ·ou a mexas ·cozidas. 

Ilf. A Dieta rios Officiaes t erá de àccr-es·céntamentó hiJn1 qüarto d~ 
gallinba; ou meio frango assado 'é'om molho de vinagr'e a'Ojantár, estan::. 
rlo a meia ração; ·e mes·mo á tloite em lllg·at de 'carne 'cornpet'enle com 
duas frutas maduras, tanto a·ojantàr; como á cêa: e almoço; duason~as 
de chocolate com alguma torrada de pão da sua ração: 

Os tres quartos de raÇão, ·e a ráção inteíra terã·o só de acàeséen· .. 
tamento o seguinte :::::::: A!!l 'duas ·on·ças de chocolate para almoç'o: tres ort.:. 
ças de arr·oz para o jantat· ~ as duas frutàs, tanto ao j·antar bomo é\ cêa; 
e a li herdade de poder mandar assar toda, ou pa rte dá carne des~ 'à ra.:.. 
çiio: ó que o·s cozinheiros ex'ecutarão á risca na conformidade do li\ rti gd 
I I. deste Ti tu lo. . . 

IV. o Almoxarife bül'dar~ por s1 ; oll pôr sêus agentes imm€clÍa tos~ 
qt1e a carne para o êohsúmo dos Hospitaes seja de boa côr-, bem sangra
da ; e de boa qualidade; heni cons'eritirá de maneira algoma; que au pe..:. 
zo entre cabeç a ; cbhição, fressui'a ; nem pes ~ . . 

V. O Official Com mandante da guarda .db Hóspi ta l assistíd .. infálliveP. 
in ente âo pezo da carne pela màrlhã ; e de tarde; ~ 4epoís He pezada , 
nomeará nümâ sent i.neqa' que a acompanhará a cozinha com 'ordern de 
não deixar tirar hádá da inármita até á hóra tHi distribuicãó, 

VJ. A distribuição de manhã será ás dez horas e mei'a; de tarde áS' 
quaüo e meiâ : Jtlas o Almoxàrife poderá alterar esta hora; sendo àvisa.:.. 
do pelo , Inspectoi". . 

V I I. O I ospectot; e o A lm oxii.rife provarão os alimentos, e ,bebidas 
}1ara conhecerem das soas qaalidade.s, e assistirão amiudadas vezes á~ 
distribuições, para se certilicarerrl da suá regularidade i , 

VII L As proporÇões córnpetentes ; deptjis de _sáem pezadas ha cozi-' 
nba etn preseiiqã do Official da guardá, serão _levarll:ts :18 Enfermarias 
i·espectivàs pelos Enfermeiros ' que as distrihuirão erh j)resençà dos Ci.:. 
rurgiões das ffinf~rtnàrias 7 QS quaes designàrão em voz alta os alimen tos 
determinridos. . . . , , , ,· . . ' 

,IX. Não se poderá fazer distribuição alg·uínâ sein àssistericia do Me
dico, ou Cirurgião~ que éstiver dé dia, t5 qual terá na mão o caderho 
das visitas. 

X . Este .Facaltativo pôde, e devl3 ptbliibiL' o alimento sôlido áquelles 
doentes, qu~ depdis da visita tivéttiitl algum accesso de fevre ou ouLrd 
(jualquer accidente, que exija di ~tã t.~ífue; com a obtigação porém d~ 
fazer sa~er logo ao Medico erdiiUUld tlà Enfermaria os h10tivos que teve 
)!ara assim procedt:m · 

ilhh ~ 
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XI. .Os doentes, que estiverem a dieta tenue, terão. o número .de Qal
dos por dias, que ·lhes ' determinar -o seu Assistente; e o ' Cirurgião .da 
Entf.rmar i.a lhos fará dar ás horas presc:·iptas·. 

XII. O doente, a quem se ordenar a ração por inteiro, não deverá 
ter outros alim entos> mais que o qu·e fica determinado no Artigo li. des-
te Titulo. . ' 

XIII. Os E nfermei ros, e moços dos Hospitaes serão sustentados por 
,conta do~ mesmos H:ospitaes .. ; a sua porção quotidiana será a r·açao intei
ra : a q uan tid ade de ca_rne, que lhes compete, ·será co:úda na marmita 
do Hospita l; mas se r·ão !?e.mpre ·seryidos depoi~ d0s doentes, e dos conva
lescen t es : e st" por acaso vieL' a fa lt at· alguma cárne para o pezo deter
minado a cada bum, te r;Jo em substitl:Jição da falta huma igual quanti
dade de c arnE' tirada da marmit~ das Dietas, a lgum arroz, ou ou tro qu a l;, 
quer genero de a lim ento . 1 

XIV. Nos Hospitaes volante~?; e destapamentos reri1otos dos sitias; 
dond e cada hum se possa provêr para a sua cozinha, os A lmoxarifes dos 
H ospita('s, . oú seus Commissarios, serão ob.rie- ados a fornecer aos Medi
.eos, .Cir urgiões, e Boticarios, que estiverem destaçados, as quantidades 
de pão , vinho, e carne, que pedirem por sens .reci bos , os quaes resga
t ar;'l.o por din heiro corren te na primeira rece pção dos se us ordenados. 

XV . A 'exe cpç.ão des tes casos de n.ec essi d ade, prohibe se expressa
mente a todo a Facultativo , qualquer que seja,, de exigir a slla subsis:.. 
tencia qos Hosp.itaes ; assim como os agen les da administra<~ão de lh a 
fornPcer, ainda mesmo pagando-lh a. 

XVI. Para conservar a. exactidão do serviço nos Hospitaes volantes, 
e para que os doentes, que de hum instante a ou t ro podem chegar dos 
pampos , achem sempre caldo prolllpto ; o A lmoxarife se rá authorizado 
por escripto dp Inspeétor para mandar l~n~ar di ar i am~ote na marmi ta~ 
de precavç~o, a quantidade de caro~,. que lhe indica r, a qual. será pro
porcionada ao número dos doentes; qne regularmente entrarem no Hos~ 
pita L 

•r · I T U L O VIIL 

Do Despensaio1·io geral do Exerc·ito. 

Art. I. Estabelecer-sB-ha em. distanci ~ com mod a pàra: o transporte· 
das provisões para as Boticas dos Hos pitaes M i·Jita res hurp armazem de 
re.medios s'mplicf>s com hum làboratorio, onde se prepararão os compos
tos : este estabelec i menta ~erá da inspecção do Fysico M ór·, e terá o nome 
de Des pensator io geral . do Exercito. . 

11. A extensão que poderá ter a linha do Exercito, e a .difficuldade 
de transportar de hum só pon t~ para todas as boLicas dos Hospitaes o da
d0 número dos remedios, que nunea deve ser excessivo, obrigará talv ez 
a que se faç.à outro a rmazem; sende assim, a sua situação i n.d icará don
de deverá ser ,provído , se do Despensa to rio geral, ou de alguma Cidade ., 
que fiqu e mais pro:xima . · . 

H L H averá no Deswe nsatorio geral hum número sufficien te de Boti
carios de dil:ferentes graduações, habiluados a trabalhar em grande as 
Gperaç.ões farmaceutÍcqs, e a fazer as remessas. , · 
, 1 V. O Oespe nsato ri0 será provído de medicamentos simplices, e cqrn

postos, conforme ao receitwario dos H ospitae$, e já nas, proporções regu-
ladas para a provisão das Boticas. · . 

V. Não será admittido no Despen:satorio do ExeFcito medica-mento 
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algum simples, sem qne antecedentemente tenb~ sido examinado pelo 
Commissario, ou Commissarios nomeados pelo Fysico Mór ( etn caso de 
impossibilidade pessoal) para presidiren1, e fiscalizarem todas as opera~ 
cões do laboratorio. ' , 
• VI. Todos os mezes se fará hum inventàrlo do Úespensatorio, cujô 
extracto se enviará ao Fysico lVlór, pat·a julgat· se as provisões correspon
·dem ás precisões do Exercito, e de que remedios, e em que proporções 
se ·deverá provêr o Despensatorio. . . , 

VII. H averao no Despensatorío algumãs divisões, e s_ubdivi~ões de 
remedios sPmpre promplas a serem remeltidas , . e reguladas conforme as 
"direcções do Fysico Mór, onde se espt'cificarào_ as quantidades~ e ases
·pec"ies. 

VIU: Independentemente do Úespetisatorio haverá em cada Exercito 
hum Deposito de medicamentos sirnplices, e compostos, destinados a pro· 
vêt· as boticas fixas, e volantes dos Hospitaes da sua repartiçao. 

IX. Os medicamentos reunidos no Deposito st>rão tirados do Despen
satorio Jo Eúrci to ' úU comprados' e preparados nos . mesmos l ugares~ 
seg-undo os reeursos do Paiz; mas sempre pedidos por h uma lista forma
-da pelo primeiro Boticario, e revista, e assigriada pelo Medico Iospector, 
e primeiro Cirurgião do Hospital. , , 

X. Cada Deposito será confiado a h ~m1 Botic~rio da pri!r1eira class~ 
debaixo da sua responsabi li dade, e da inspeççào dos Hospi tàes "que con.,. 
~ervarão com o Fysico Mór huma correspondencia activa sobre esta par 4 

te do servico. 
XI. As listas para as novas provis5es de rernedios serão dirigidas ad 

Fysico Mór sempre huh1 mez antes de se finalizarem os. que ha ~ .- e parjt 
tres m "Zes; as quáes devet·ão ser feitas pelo Bolicario Chefe do Dl?j:wsi· 
to, e assig-nadas pelos Inspectores ·dos Hospilaes, recebet·em delle os seus 
medicamentos. . 

XII. Os Boticarios (seja qual fôr a sria graduaÇão) não poderão, de
baixo de qualquer prete~to que seja' f~zer com'pras de rem edioe ; e as 
suas funções nesta parte se limitarão erri dirigir os Almoxaófes' oti seus 
Commissarios, á respeito das qualidades, ·e quantidades: 

TITULO IX . 
. .. 

Do Fys-ico JJ!Iôr do E~r:ercito , e sua§ obri'gaçóés. 

Art. I. Incoú1be ao Fysiéo Mór do Exercito á distribuição, vigilan.: 
cia, e responsabilidade de lodos os in.d i viduos, a quem .tocar o curativo, 
e tratamento dos doentes; e assim mesmo dá policia dos Hospilaes .em 
to<.Jbs os Artigos ele huma imrnediata connexão com á saude da Tr0 ... 
pa. 

I I. He igualmente ~ncarregado da fiscalização, e direcç~o sobre to
dos os Almoxarifes, fie is, agenlt>s, e encarteg·ados de 'qualquer das re
Partiç_ões econo.micas dos mesínos ~ospitaes, _aos quaes confiar qualque~ 
deposito, il'ansporle, ou outros obJectos relativos ao estabelecimento dos· 
B:ospitaes: para o que se conformarão todos, não só ás di~posições . do' 
P__re.sente .B.egulamento, mas tamb:-m ás ins~rucções particulares, _que ihes 
forem dadas, confotrnes àos principias do mesmo Regulamento e aos di 
sua organização. ' 

lii. O Fysico .Mór em tempo de guerrâ he authorizado a proceder; 
selll consultar' em tudo áquíllo que fór de hum a prompta execução .,. é{ 
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elo immediat-o serviç.o de Sua Magestade', BOS Hos.pitaes Mil·i tares do :Exer~ 
cito. · 

· IV. Repar>tirá os Medicas, Cirurgiões, e Boticarios para os diversos 
estabelecimentos, segundo as suas gradua~ões. 

V. Elle póde mudar os hspectores, Medicos, Ci-rurgiões, e Botica
rios, etc. de huns para -outros Hospitaes, suspender-lhes os seus e:xerci
ci.os, substit·ui.l!os, e reptehendellos das omissões, ou erros que commet
tNem ; e em caso de doença, ou morte· d·e algum, nomeará o que lhe 
p.arec~r a,pto p.arà .a continuação das respectivas Íl:mçõ~s do anteces
sor. 

VJ. O seu posto ·Ser·á no Quartei GeneraL . . . 
VIL Visitará o Hospitnl volante, e quanto lhe fôr possi'vel os Hospi

taes fixos, para observar se em tudo se procede conforme o Regulam-en
.to relativameute ao asseio das Enfermarias, roupas, etc: fiscalizará se 
as diversas corpora~ões vão coherentes ~ e ~xaminará se os doentes são 
tratados deviclamente. ·~I; 

V Jll. Sendo objecto .princi pai das funções do Fysico Mór a satide ge
r.al do Exercito, elle tomará por si, e por huma correspondencia segui .. 
da com todos os Inspectores, Cirurgiões do Exercito , prime·iros Cirur
giões ·d-as Hospitaes, e Boticarios, hum cnnhecimento exac(o, não só da 
<JUalidade d-os ~omestivos, mas ainda da Topografia Medica das diversas 
posições d-o Exercit-o, , a fim de indicar em tempo , e de htima maneira 
p1·ecisa as precauções proprias, a prevenir os inconv.enienles de que po~ 
derá se1· ameaçada a saude das Tropas, em razão dos lo~aes; dos alimen
tos , e das estações .. 

IX. Todos os Inspectores dos Hospitaes clo Exercito enviai'ãel ao Fy
sico Mór -os Mappas diarios de todos osdoentes, eferidos, que entrárào, 
sahírão, morrêrão} e ficárão existindo nos seus respectivos Hospitaes ; e 
designando os seus nomes, Regimentos, Companhias, e genero de mo-
]estias; 1 

X. Pertence ao Fysico Mór formar o seu juizo, e attestar a respeito 
das feridas, e impossibilidade dos Militares para a continuação do Real 
serviço, a fim de que segundo os seus lugares, e qualidade, se lhes de
termine a sua refonna. · 

XI. Publicará o Fysico 'Mór todas as insttucções; que forem da sua 
competencia; a saber as que forein relati'V,Gs á salubridade dos campos, 
e ás caulellas, que devem haver pa !·a preservar a saude dos combatentes 
nas marchas; e mais posições de hum Exercito. 

XII. Comporá hum formulado de remedios; que convenhão nas cir
cumstancias da guerra. 
· Xlll. Em consequencia do formularia, ordenará quaes devem ser as 
provisões de femedios relat1vos ao número do Exercito, e suas divÍ$Ões: 

' determinará as quantidades; especificará, e verificará por miudo todas 
·as remessas de medicamentos , ou os mandará verificar ·pelos Medicas 
I nspectores . que bem lhe parecer nomear , no caso que as provisões se 
~ação nos lugares onde existem os Depositas, ou Boticas, ou proximos 
a 'estes estabelecimentos. 

XlV. As mesmas determinaçõPs, e exames, e verificações se farão 
para as caixas dos instrumentos destinados á Cirurgia, e para ligaduras. 

X V . O Fysico Mór· conservará com os. Facultativos responsaveís e~ 
cada huma das l'f:'pa·rtições da MPdicina Militar, huma correspondencli 
se~uida sobre todos os objectos, que interessem a sciencia, e a experie.n- · 
c_iâ da Arte, e a .con?.ucta dos que a exercem. 
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< XV'r. Os Tnspecteres ·, primeiros CirurgiÕes; ê pririleit·os Boticarios: 
-dos Mó·spitaes fixos se rão ohrig arlos a corresponder-sé todos os quinze dia s 
eom e P'ysico Mór, enviando-ibe cada· hum délles huma _narração exacta 
do estado das ca usas, immediatamente' a seu cat·go; a fim de p0der àarr 
ao Minist ro da Guena, ao G eneral do Bxeréito, ou a quem legi t ima
merJte. compBt ir, buma conta circomst anciada da manutenção dos Hos
p~ taes, e de p ropor tudo o que pnder contribuir ao melhoramento do ser.. 
'\7J.cà. -

X VI( Independentemente dest a correspótldéncià dos Ch·efes cla tl'es 
r epart ições, Medica, CirUl'gica-, e Farmaceutica, os bu tros em pregados 
-das mesmas rer arb ções se c01·responderão tambem com o Fysico Mór, em 
art igos do servi ço , tod.as as vezes que -D julgarem conveniente. 

X VFJL Em todos os casos de epidemia, e 1lo.das as vezes qtie o Fy
sico Mór jol~· ar a proposito empt·egar hum, oli má is indivíduos _para a. 
~nspecção dos H ospi taes, campos, ou quarteis, estes se conformarão ás 
i n-st r ucções, qu e lhe forem dadas; e serão obrigados a appresentar ao Fy-+ 
sico M ór, ou mesmo a inviar-lhe durante o d-ecurso das suas inspecções 2 
a s memorias circurnstancia~as das suas visitas, observações, e juízos 2 
que a esse respeito t enhão formado; 

TITULO X. 

Dos inspedores , e JIIIedicQS dos llospitaes; 

Art. i. O Número dos Medicos empregados em hum Hospital cle V.~ 
ser reguJa,do, de maneira: , (}tJe hum trate de cem doentes febris, outnais i 
hão comprehendendo os convalescentes·; dois tratem de duzentos a tte.t 
zen tos , não incluindo. tambem os convalescentes; seguindo assim paràí 
ó maior número nas mesm as proporções. . . 

II. · Dos M ed1cos nomeados para o serv iço dos Hospitaes ; bs de tbais 
reconhec·iclo zelo; aclividade? e coóhecimentos práticos seri'(ci escolhiuos , 
e nomeados para Inspectores dos Hospitaes; e o Fisico Mór lhes dará as 
ordens, e todas as noções tendentes á conserva~ão do asseio, policia' 
manutenção da boa ordem nos seus respectivos Hospitaes, pelos quaes 
ficarão desde logo absolutamente rrspobsaveis. 

III. Aléh1 dos Mediêos 5 qlH~ devem havei· êm cl:i.da Hôspital própor-· 
cionados ao número .dos enfenüos, haverá outro, sem exercício certo;· 
para stíprir al gumas faltas ; qti e poderão occorrer. _ 

IV. O I nspector será lambe m Medico effectivo de hurria Enfermaria.-: 
. V. A' excepc~ão . do encargo das visitas das Enfermal'ia's, cada hum 

dos Medicas, e dos Ciru rgiões , incluindo o -lr:ispectot, e J)ritneiro Cirur..:. 
giào do Hospital; guár.darão os dof'utes buril di à por turrio alternado, da 
maneira seguinte: O Medico g uardará o Hospital das seis da manhã atê 
ao meio dia; o Cirurgiàd do ~l)(~ io dia até ás seis da tarde; segunda véz; 
o Medico desde está ·hora até á meia n.oite; e o Cirurgião velará quantd 
"ai da meia noite ás seis da manhã, que será tendido por novo turno. 

VI. O Medico, e o Cirurgião .extranumerario fará a visita do Medi~ 
c?, ou <?i~urgião effe.ctivo .da Enfermaria daquelle .Facultativo, que es• 
tiver legJllmamente Jmpc~Jdo de a fazer; se ~ horá em que dever set fei.., 
ta corresponder a:o quarto de descánqd em dui. ele guarda . 

. VII .. A sua occupação em dia de gu ~rda s~:>ri ~scalizar as obrigações das 
~nferrne1ros, soccorrer os doen tes, cuidar em. que se lhes dem os reme"" 
d1os, e alimentos no tempo determinado, e que as Enfermarias se con.~ 
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~ervem no exac·to · asseio possjvel; e faltanà~ algl!ltn, des Enfermeirp~ ao 
cumprimento· de> que dév·em bbr-ar, serão pel,a .primeira vez advértídos' 
e pela seguurda· despedidos do <serviço.; o qu.e· atcDntecerá ·, sendo a p.ri~ 
mt>:ira omissão ·de grande ccmse€ju-encia. . . . ., L • 

· VIII. As funções p-roprias do 'Fys-ico Mór, relativamente a general_í .. 
d:ade dos Hos.pi La·es ., -h<>cão em:- particular ao iospec.tor, pelo que re$pei ta 
á disciplina, e hoa ordem ·do .Hos.pita3, que -lhe fôr co'mmetli~do; ,par_a o 
que o Almoxarife do mesmo Hospital observará tudo quanto lhe ordenár_ 
G I t'lspector .pertence.r:Jte a estes obJectos para os fazer e;x:ecutar. . 
' 1X. }lara bem ·ct~m.párern :com ás sHas ·ohr·igações .facultativas, .os los..,.· 
pector.es dos Hospitaes do Exercit(j),, ··e das ·Praç-as vis·ita·rão frequente:.. 
mente os Ca!'I'Ipos, Barracas, e -A-ca·nt<:mamentes. ·Jontar-se:-hão q'úaht() 
fôt· possi-vel :com ·ospl'imeá-ros Oirurgiões dos Hospitaes -, e com os do's Re::. 
giment?s, que QUVir:ão ·em todos 0s artigos ., que quizerem e-x-aminar; 
tanto sobre as c'ircumstancias do local, como dos cos:turrres do 8qldado; 
e das qualidades das doenças ·, que po-derão curar-se nos quarteis. 

X. E todas as vezes que estas visitas derem occasiã-o a ·observaf(ões 
in~ressantes., os Inspectores, Medicas, OI~ Cirurgiões, que as fizerem, 
as participarão por escripto ao Fysico Mór, para oecof!1er ( <!Jlilanto (]) 
permittirem as circumstancias ) aos inconvenientes; qtie poasào resultar 
em detr.i·mento da saude da Tropa. . . . 

XI. Quando houverem de sabit• doentes d~ hum Hospital para obtro, 
o· Medico, que presedir ao Hospital volan_te, ,ou fixo, mandará fa'zer por 
hum praticante de Cirurgia huma Lista exacta dos doentes, ou feridos, 
que deverão ser trasladados, . conforme. aos cade.rhos das visitas; e na co.
lumna das observações escreverão os Medicos, ou Cir-urgiões; que os ti~ 
verem tratado, ao Jado dos seus notnes , os prínc·ipaes sympt01tlas, e q;Na-' 
lidacles dos remedi'os, que lhes tem app.licado, quanoto seya bastante pLi!ra 
instruir os Facultativos, que hão de· continuar a <wrallos; do estade·, e. 
caracter das suas enfermidades. , 

Esta·s Listas serão cotrfladas ào Cirürg-ião, que acotnpanha,r a· par-' 
tida, e são absolutamente independentes das dos Alinoxarifes; bem qu-e 
humas, e · outras deverão ser assignadas pelos lnspectores. Os. M-edicas 
conservarão estas folhas; para as apresentar quando se carece'reill; e 

·para facilitarein as suas correspondencias; e ' a cdntinuação das suasofu" 
servaçóes. . , . . .\ _ 

XII. Os Inspectotes não pennittirão que . sejão recebi·dos nas Enfer
marias destinadas aos doentes de febres nem feridos, nem &arnosos,1 nem 
de mal venereo. 
• XIII. Os Medicos s~rão authorizados a fazer, e mandar fazer a aber .. 
tora dos cadaveres, quando as circumstan_ciás o exiglrern; 

XIV. Os Inspectores; e Medicas. do Exercito, além da cdrrespon: .. 
deocia que devem conservar com o Fysico Mór re'lativamerite a todos os 
objectos tendentes á policia; e disóplina, que interessão o serviço dos 
Hospitaes, terão o maior cuidado em especializar o caracter propri6 da 
coDstituição epidemica, o seu méthodo curativo, e terminação, . 
· X V. Para fae.ilitar o serviço dos doentes,' e feridos no Quartel, ha
verá alli ho~ ceTto número de Medicas, e Cimrgiões á ordem do Fysi
co M6t• par!i Gs empregar, segundo a multiplicidade de casos occur
rentes. 
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· .. {. 
TITULO Xr-. 

. 1 . Dos Cirwcg~'ôú. 
/.. t " ' . ' 

' 433 

. . ' .. 
Arl. 1~. Haverão nos Exercitas ae 'Su~ Mágestade Fidelissiràa tres 

-classes de CiríH:giões: os mais babeis, e d~ eX'perie1icia, e est~dos c~
nheciâos ·serão da prime·ira classe ·; ·e se 'és'coiherão de entre . elles os CI
rurgiões ·do Exet·cito, ·e os p'riméiros Gir'urgiões dôs Hospivaes: a segun;
da classe será a dos Oí-r-u'rgi'ões Aj'udantes; é os 'Praticantes de Ci~urgia 
formarão a terceira, que d.e·ve-rá ser numerosa', em razão üa iíiultiplíci-
dade ·de súvi·ços que deve fa:zer. . . . . · . , . . : , 

li. No Quartel General haverá sem'p.re hum Ciru'rgião 'do Exercito i 
cuJas f unçõe·s se·rão ~ assistir a c·u1r.ar ·os feridus do EstarlQ maio"r.· do Exer
cito; e em dia 'de aoção a assi~téncia ·do CampD, como. se dirá.: te r~ 
p~r·a o ajudarem hum Cirurgião :Ajudànte' ·e do'is Praticantes da Cirur .. 
g1a. . .. · . 
• 1'11 . No Hos~)ital volànte ha'v'àrá nu·.~ Cirurgião d'a pr'im.ei:rá. cl'asse ~ 
hum da. segunda, e ·quatro da terceira.; e tànto ~ primejró Cirçrgião; 
como o seu Ajud·ant e, terão :hum dia .fixo. no Hospital, acol'npanhados 
por hum Ciru-rgião datereeira 'c1asse', alternando ós quartos, como ~e .dis
se rro Artigo V·. do Tituiú X. ~ e por nénJ1úm p\etexto; os que estive-
rem d'e guarda, se áusenfarão ~lo .Hospital \rolante. . . . , . . 

IV. Cada Hospitai 'fixo te~·á p,oi' priine.iro . Cirurgião a hum da pr]m~i
ra c'létsse. H~ verá igualmente hum, ou ~ois da segunda ·, . _e da terceira e~ 
maior quantidade, .na proporção que se següe. D número dos Cirurgiões 
empregados em cada H ospital, comprehendenclGl os . da prirrieir3::, e se ... 
gunda dasse ' será det·etminado na razão ·de húrn para vinte é 'c'incó 
doentes. . , . , . . . . .. 
- V. Os Oiru1·gi'ões das differente~ clàss~s nã~ ~mprehenderão . ·opera: 
-ção alguma, sem ~e consultarem reciprocá mente·, .a cujas 'consultas ÇlS!. 
sisti'rá sen1pve oú o. FysicoMór; existindo ·nO lugar da c·búsólta ~ oú o Me-
-dico lóspectoi' do Hospital. . . . . 

VI. Para evitar toda a especie de contestaÇão; e güeiX&s reciprocás 
'€ntre os Cirurgiões; 'e Almoxar1fes .relâtivamente a. ligaduras, paiinos, 
fios, etc. o prímeíro Cirurg;iã6 não fa-ll,ará de huma, maneira vaga; . e in
determínada ua rece.pctão de bL11i1 pàngo, Bu.ma Jig·adura ~ etc. ; mas es
pecificará as dimensões do compl'imento, e Jargura .d6 pai:mo, ~ ligadu
ras que receber; assin1 com0 o pez.o dos fi,os, que lhe forem entregues. 

VII. O Alrnoxarife .do H,Ospi La! entregara por hum recibo; passado~ 
e assigna'do pelo primeiro Cir urg ião d~ Hospital, .e rubricadti pelo lns
pector do mesrnb, hum a têa' oú porção. de têà' que fôr n.ecessaria para 
~e fazerem ligádurasde todo bgenero, dos quaes os primeiros Cirurgiões 
terão h uma provisão proporcionada ao nt1mero dos doentes, e aos succes'-
sos que devem pri:lvenir-se :. . , · . . , .. ·, . . 

VIII. ' Todos os Cirurgiões dá segundà. ê lassê no intervalló, das furi,_ 
ções do seu curati~o se oc ·uparão eii1 fazer estes apparelhos; debaixo dà 
direcção dos primeiros Cirurgiões, que sei·ão responsa"eis não só da ne
gl1~eocia do~ seus Sub. !ternos, comd tambem da suíl inaptidão riesta par.: 
te wter~t:::sante da Arte; . . •. . 
. IX. Depoi~ das operações~ em que .. s~ usar de alguns Instrümentos; 

tirados das cautas do trepa no; . oti .da amputàçãó, hum Cirurgião dà se::: 
guncla classe .ficará encàuegádô; e h~sportsa vel. do cuidado de os rest{J 

IH 
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tuir a seu lugar, depois d_e be~ limpos, e de ·estar certo que não care.:; 
cem de reparo. . , 

X. Todos os Sabbado~, depois do cUL·ativo da manhã, os primeiros 
Cirurgiões dos Hospitaes farão ·em presença do Inspector a revista ~os 
Instrumentos de todos os seus Subalternos, qué devem consistir em hum 

·estrojoclie' se'lslan~cetas ., ~~ ·buma de algim,eit"a com os· Iasüo,mepto~ 'u.s·u~es; 
e oas0 qn:e n.ãp a~Jftenh . e·Hil bom .-~~stacilo, ªr-paellés :Cirurgi-ões, cujos ipSto 
trmlil.ent os não, e.s ti v.-erem ped'eita1nente êQns.er\!àdos, s,erão obrig.~dps ~ 
apt·.esen:ta l:lps ta\es QJJJaes cie\lem s•ér <J..entne> clé htHn mnto e~paço de te.rq· 
pó, que lhes f&r détEnmi.nado pe1o.s G~rfes dq Hospital. · 

XL QMdo s:e pres.tn~lir huma ac,çã.o, re Fysico Mót· a.v.is -~rá àP prÜJ'lfJi.;. 
ro Cirurgião do Quartel Genet·al 7 pat·a qlile com ·os seús Sil!lbalterjles s;f; 
\lna aos cdo Hospital volat1te . · · 
- Xil . Nos .e·asos .em qüe o · Jii~rn~i:'€1 desi Cirurgii5es do$ Hospita~s n~ 
fôt· suffi€iente pam a mu lti·plioidade .del seniço , 'O Fysico iVh)}· ll:ljiiJdgl'á 
~hatnàr dos CHt:trg~õ@s M.@.res rl6s R.egi.ment~s- , e seu-s Ajudªntes tSl q.t:l~l.:. 
le, on ague ll es, que carecerem , segundo a exígencia dns cas'os. , 

·XI JI. . . Em dia d.e ac .çfi~; o .tilysi.co Mór, e em sua falta ·o MedicO ln~.;. 
pe.etor, e_o AhnoxaFife doHGJS)llital volante; e dispwsi~ões do cqmpo, rn.an:. 
darã0 es úali>®lece.r em hum l·ugar ce~tral na ·re-ct-aguarda, legua e rl111)ja, 
eu duas, lo.nge dl1l ~xer•cito ; huftl. OeJ'>Osito , oncle haverão <Os objec ~~s 
1'Hee_essario~ p.arq Õ é_ura(ÍVO <!1•00 fe-rid@S, CQffi0 fios l êompressa•S, J-igádl!lra; 
vinho, vinagre, sal; agua-ardentt}; pão; e c.aldo; Deste Deposi!u de s~G.:. 
eorros sahirão ·tres d:ivisões, gué s.erflo posta-das; homa -no c.el'ltro; à _se'
gunclà á direita; e a O!ltra á esqufi'vda, de fll<meir.a ~ que póssão d.epoi:s 
adiantar-se, aproxirnar-se; ou reunir-se todas; segutHlo a oeceBsicd·acle, ~ 
as ordens ri ue ~e deten~ . 

XLV: O F}isite® Mó.r fq.rá s•àbéf rrlo ca1tlpo ·os h]gápés ~.m i:ft!liil dever~ 
a char-se ca·da hurüa desl as di visôes, nas quaes mandarâ arvoràt; h uma 
ban<.\eira branca, . para que ô.s que conduzirem os feridos conhe~_ão os si..: 
ties .para tmcle os deveo~ condl!lz,J,r: alli se achar.à.d r>a.viola!i; e os cani ,.. 
nhos, <ij·ute,. se jul·garem necessat los Flara tránsp0,rta·r os Feridos ao grande 
Deposito, donde serão successivalílenl!:l -copduzido·s oorn a bre~iqade pos,;. 
siv el ao,. HQspüal fix:o mais r>roxime. 

XV. NAstes casos, assi-1tilíl cotil10 qo à; nelo sê verificarem grând~s destà.; 
cainentos. t.le guerra, ou que os córpbs de reserva marcheni a incorpà.;.. 
·rar-se âot E.x?t>rçit:o _, o Fysico Mór, olli em··1slla ause.ncia b primeir(!) Cirur
·giã@ dio Q.uàrtel- Gene-ral, @U o daquelle d·epàttarúento, ord•!i'riará o nú..
rnei"o dos Ci,urgiões neeessario&; às caixas ,de i nsüuinent0s' e em gi?rai , 
tt>.dms os obje·€tos c&iJvenientes á cuwa d0s feridos. . 

X:VJ. No aet·c<'> de hurm~ Prraçà, . á hora de .i;ender as. güardiis, o Fy.:. 
si .co Mót: , r~·n o pi·ime~ro . Oirutgiiio do .Exercilô qw·e coiubatet , rioínearél 
caJa dia o ni!Í•mei·o dos Cirurgiões nee,essarios eüi rázão das bircmnsléin.-
ctas r.J,Ccl!l·trenlt=>s. J. _ . . . • 

XV J l. A correspondencia prescripta . entre os lnspectores, e .Medicos 
dos. Hos pi~atf's, e o Fys-iee Môt· se verifica.tá igualmen te a respeito dos 
Ciro-rgiCJes das· diierentes classes, encarregados de algúni serviço parti~ 
e.l!llai' cmm o .nwsmo. FysiC.o Mót·. , . , . . 

X V li I. Ttbt(h:t o. qme fica ·ordenado aos .Medicas nos A rligos ôo Titulo 
precedente, será igualmen te e:.::ecutado pelos Ciru.rgiões -de diversas elas.:. 
ses nos Hospitaes cle q tle fntem errCiirregàrlos, 

XIX. A' excep~·ào dos Praticantes de CirMrgia, àestinados ao servi
ço dos fe·ri.dos , -e mais doen~es de queh;as cirurgicas ~ haverão outros pro:. 
priamente a'djuntos ás Enfermarias de Medicina~ 
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~X·: O~ Cirur-giões; ou Enfermeiros ·encàrrégados de !lê?mpanhar os 
lVledicús, e Cirurgiões nas suas respecli v as visitas:, irão duas horas an
tes da de manhã, para dar aos doentes os rein'édios que lhes forem recei~ 
tados na v'esper'a. , .. . 

XXI. A distribuicão dos remedios ·se fará êo'ffi o cadet·rio ria mão; ca
da Praticante, ou En.fermeiro; os verá tomar ao-s seus doent~s, a fim dé 
evitar ·erros, e de poder dar conta a'o Assistenté rloque observou, ou de 
'eX pôr as razões, por que de concerto com o Facultativo de guarda sejúl:O 
gou â proposito suspen-der o seu uso. . . . , . 

XXI I. Nas enfermarias destinadas .á Cirurgia sérãó recebidos sómen
te os feridos: os que tiverem doença interna, sarna, ou mal venereo, se
rão remettidos aos estabelecimentos' que lhes forem e·specialment~ dBs~ 
ti nados~ 

XXIII. Os Cirurgiõ~s dos Regimentos visitarão todos os días os se'us 
·respectivos abarracamentos, ou acantonamentos; e enviarão sem perda 
de tempo para os Hospitaes a todos os que carecerem; nem conservarão 
nos qllarleis, nem no campo ·' se não os que tiverem alguma ferida, bú 
disposição de nenhuma consequencia. 

XXI V. Os Cirurgiões trabalharão para conhecer todas as causas clãs 
doenças, qae reinarem na corporaÇão, a que pertencem; e darão parte das 
suas dbservações aos respectivos Commandantes, e ao Fysico Mór, com 
quem conservarão huma correspondencia em tudo o que disser respeito á. 
saudé dos Militare~. . . . . 

XXV. Sãd tambem obrigados os Cirurgiões dos Regime.ntos a ir aos 
Hospitaes assisti!· ás curas, e visitas dos seus respectivos doentes, pará 
dar aos qne tratarem d.b seu curativo, algumas noções uteis; e tatnb:eirl. 
para particip'átetn ao C~Hilmandabte dos Regimentbs as reJa~ões eXElCta!;! 
do st>lJ número, e estado tle saude; , . 

XXVI. Os Cirt:irgiões de qualquer classe, e gnduaçãó que sejão, sé 
comportarão exactamente no cumprimento de suas respectivas obtiga
ções; faltando porém a e lias; serãb advertidos; pela st>gonda \rez silspen 
sos temporariamente; ~ . pela terceira exclusos para sempre do serviço de 
todos 0!5, Hospitàes de Sua Magestade. . . . . . 

XXVII. Os Cirurgiões das classes inferidres guardarão h.i.unaobedien.: 
cia cega em tudo qüanto lhe deterrninareii1 os das classes superiores, re· 
)ativamente ao bem do serviço~ e todos ao Fysico Mór; o qual setá res..: 
ponsavel pelo bom, ou 111áo compdrtamento de cada hum dos empregá~ 
dos no sel'viço dos Hospitaes. 

TI 'r U L O XIV;: 

Dos ÉoÜca1·ios. 

Art: 1. Ôs BoticàtÍbs das differentes cÍásses' erli~regados no Exetci~ 
to, recebel'ão, e executarão as ordens do Fysico Mór.~ não àómeríte pa~ 
ra o serviço das Btiticas, •mas tambern J)~rà o Depbslto. 

fi. Os remedios que na acçãg da visita forem receitados, para já · se~ 
rão immediatamente feí tos, e applitàdos. . . ' 

III. Os I;emedios reGeitados na visita de manhã, para serem applica·· 
dos rio Olltrd dia, serão sempre preparados na vespera. 

IV; Para maior regularidade di:j setviço; o Fysico Mór, ou b In·spec-
tor de cada Hospital, nomeará pm turno a hum dos Medicas, ou Cirur ... 
giões para assistir na Botica á horã da preparaç~o dos remedio13, e e.x-a..

Iii 2 
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minar s:f'l.se fa~em nas devidas quantidades, e com as proporções das d·ro.:. 
gas relativas a cada hum. 

V. Os BeLicarios cle todas as dassPs se conformarão em tudo 0 mais 
com o que fica determinado nos differentes Artigos do Titulo das Visitas., 
e dos Reme<dios. 

V I. O Fysico MiSr exigirá que ~he dem. frequentemente conta do es
tado ·de todas as Boticas, e Depositas do Exercito: para o que todos os 
primeir(i)s Boticar·ios respol'ls.aveis por similhaotes estabelecimentos, con
f>ervarão huma e:xacta correspondencia com o dito. Chefe; e em sua au
sencia, com· o prin1eiro Boticario do Exercito, seu immediato neste ra
mo, como. a.o pri~eiro Cirurgião, no que respeita á Cirurgia, que lhe da
rão parte 1rhmed1·atamente á sua chegada. 

V I I. Nos Hospitaes fixos, e volantes, o Almoxarife escolherá hum, 
ou mais EAferrneiros proprios para o serviço das Boticas, os quaes seni
r.ão el:fectivamenle, sendo approvados pelo Fysico lVIór , ou lnspectorPS 
dos Hospitaes, em que houverem de s·ervir; e não só estes, cotno todos 
os Enft'rmeiros do ser:riço dos, Hospitaes ~ faltando ás suas obrigações, 
st=>râo castigados, ou e;xclusos do serviço pela simples ordem do Fysico 
Mór, ou do InsJiector doHospital doAimoxarife, quenomeal'á immedia: 

, tamente outi'O em seu lugar, adv.ert.indo bem que esta exclusão por mo
tiv0 censeqtJent-P de infidelidade, _ou inaptidão, o excluso não terá mais 
accesso a.o s.erviç'o nos Mospjtaes Milit11res lie Sua Magestade. 

VIII. Todos os Medicos, e Ci-rurgiões, e Boticarios residirão o ma-is 
pertq possi vel dos Hospitaes da s~l!la rep·ar>tiç·ão. 

'F i T U L :ó XIII.. · 

Das Boti-ca!:. 

Art. I. O Primeiro Boticario de qualquer ·Hospital se haverá com o 
Almoxarife, para- lhe man.dar corlstruir _a Bàtica de maneira que fique 
em hum local beai claro, sec.co, ventilamo, e comrti0GG com ás suas, dif
ferentes Oflicinas accessorias, nas proproÇões possi~eis, e conformes ao 
número dos d-oeroltes. 

I I. Pois que o servâç.@ das Boticias deve ser contín.uo, s.e conservarão 
sempFe abertas: . O primeiro Bot.icario. , ou, e'm cailo de embaraço d0 ser .. 
vjço, ou mol)estia, hum; da segunda classe·; residirá. sempre na Botica; 
dura!1te o tempo das visitas, das distribuiç0es, e da composição dos re• 
medias. . · 

lll. Pr(lhibe-se muito e~pressamente q.ue ·os B~ticarios consinLão nas 
Boticas jogos succedentes, ou ajuntamentos de qualquer qu~_lídade de 
pf'ssoas . 

IV. O primeiro Boticario designará para ficar de guarda., durante vin
te. e, q.l!atr€l boras, o n6mero d.os .B(j)flic-arios necessarios, 'e cada hum pa-
r-a , as . suas clifft=wentels occupações. · 

V. As provisões para as Boticas serão sempre calculadas, segtmdo a 
consumo; de maneira que as, ·drogas, 0u simplic.es sO:sc.e.ptiveis de alte
ração, se renovem ao menos no decurso de. hutn anno. 

Vf. Y.,alt·~ndv· nas Boticas a•lgum remedio, os B,(i)ticarios não substitui
rão outl'o, nem me.smo com, q.uthoJidade dJ> .Medico ,. que ass.i'stir á sua. 
manip:ulaçà0, UH!..~ ® fadio saber ao . qu~ o receitou , para indicar outro 
que o poss a suppl'lr. .. . . . . .., . 

1 VIL , O FysJco M·ór, os Inspec.tores, e pnm:.eli.'os ... Caur.gwes, d.o~ :H os~ 

I 
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p ita·es visitarão repetidas ve·zcs Ós Depositas, ~ as Boticas , para exam i
nar o es tado, e a natureza dos objectos quec"Ontém ; ecertificar-sese t em -
·as qual'i<J.ad'es dos sirnplices na ~azão dqs seus consnm9s. . .. . 

VIII. ·Os medicamen'tos simp1ices; ou ·compostos , não sahirão das Bo
ticas, senão para os doentes marcacto·s nos cad~rnos das ví_sit as, ou , p~ua. 
'out ros , precede ndo bumaordem por escripto, ass-ignada pelo F ysico Mór, 
ins pt'·ct or, ou pri1p eiro Ci rurg~~o d~ HosJ)ital, e pelo Almoxarif~-. . : 

IX-. Esta ordt>IõJ.l por escr ipto te~á lugM sóme~te quando se 'V erJficar 
'·doe n-çtt de Of5cia·es Genet·aes, Chefes de Reg ime-ntos , ou Cor-porações, 
-ou daquelles Officiaes , a q'ú em o GeG'é ral em Chefe permittir a e peéia
iidade de s·e curare m fóra dos H ospitaes Militares. '1\>nd<? os Botic a rios 
-en t endido 'que não se1ido de maneira àlgürna auth·oriza rlos ·'pílra dar reme
dias_ a pessoa al-guma ( aind_a Ii)ésmo pagando), 'pois qu e s ão hun s meros 
administradores da Real Fazenda D.:i'q\.iella reparti_ção ,_ serão pel a primei 
ra vez que con tra ri arPrn estas d'isposições as·pera in ente rep rehendidos, e 
pela seg unôa e:x clu idus 'do .setvi<('o para S'E{mp1·e . _ 

X. Se em caso d_e reti.rácra ho~l'verem de ficar_ alg uns doe~tP s no Hos~ 
pita!, o Boti'-carío entregará por hum recibo ào C1rurgião enca rrega ri a de 
os t rata r, os re rnedios que julgare_m a proposito o Inspect r , e p rimeiro 
Ci_rurg ião do mesmo Hospi tal; os quaes Uevérào assignar o di to reei bode-
pois de o h à verem verificado. . . -. . . , . 

XI. Quando as cü·cmbstanbiils requeirão a m_udabça de algum Bos
pi t al, o primeiro Boti-cário , e Sf'OS Subaltemos · arru~a rào os remecl ios , 
e utensílios nás caixas ; que se conservarão com_ cu~dado parà este fi m; 
e fazendo inventario do que. IPvâo, formarão _listas, que se deverão con~ 
ferir, quando chegarem a~ lugar do ~<?VO estabelecimen to. . .. . . 

XII. Os Bolicarins de qualqt.ier Ho'spital vblante n ão se separa.r~o j íi~ 
mais, s'en ão no caso d~ buma subdivisão necessaria; e nas march as acom
panharão as partidas j nem perderão de vista os caixões, em que se üans
portárem os rernedios' t: mais pertenças da botica volaute . 

xnr.. Os Bdticai'Íos, tanttl para u tilidade dó se_rvit,o ; ctimo para SG 
exercitâre m em limpar , seccai·, e cónserva t· as plan t:J s, se occupa rão eni 
fazer a colheita clellas em t empo proprio, permtltibdo-o as so as ob ri J)'a
ções, para O qt1 ~ fál'ão dig ressão botanica 01\S est àçÕes mais favora v e is 7 
para applicar os reclirsos locaes ao serviço do q~e estão eric~ rrf'gados: 

XIV. Nenhum Farmacetitícd poderá aspirar ào_lugar dê prirn f' iro .Bú
ticario de bom Hospital fixo; sem ter hum estabelecimento no lúgar dá 
sua residencia . 

T I 'Í' u i o :kiV; ' 

Dos Enfermeiros' e moços dos Ho8pÚaes. 

Art; í. Todos ns Enfermeirbs de qualqúer gráduàçãd qüe . séj ~o, e 
tnoços . dos Hospitaes, l>s tarão ás ordens; e. debaixd cfa policia immeclla..l 
ta do Fysico Mór; e se conformatãéi etn tüdo q,uaíilo lbes for dete rminá"' 
do, relat ivam Pnte ao serviço dos doentes pelos Inspeétores ' primeiros Ci -
rurgiões, e Almoxari fes. . 

H. e>s Enfetn'l-ei,ros setiÍdimniediátâlfi~nte subordinàclds ad· Enferinei~ 
to M6r; que se rá responsa\r ~l peio seu serviço. 

I II. O E:nfermeiro Mór dis tribuirá os Enfermeiros peias Énférrn a rias 
á proporçao do n { mero dos dôehll:ls; e dà gravidade das soas doetl c as :. 
e se houverem mui-tos EnfermeifM fi' üma ruesina Enfermaria ; rep~I~tirJ 
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.a cada hum delles hmn·a determinada quantidade de eamas de ·tal a tal 
DÚmero. · r 
· ÍV. Os Enfermeiros servirão osseus doentes, dar--lhes-hão aguaquan~ 

.do lha pedirem, e no gráq de calor que lhes for determinado: Jembrar
)hes-hão quanclo deve.t;ão tomat· os remedios que lhes forem confiados , e 
conservarão os seus utensílios na maior asseio. 

V. Varrerão as Enfermarias duas vezes no dia; a saber: immediata
.mente depois da visita da manhã., e Jogo depois do jantar, e á excepção 
deslas as que se lhes ma!ildar, occorrendo cirGumstancias que o exijão. 

VI. O Enfermeiro Mór será encarregado com particularidade de fazer 
observar exaclamente as ordens a respeito do asseio geral: fiscalizará es
crupulosamente que os doentes sejão tratados com o maior. carinho ; e 
cuidado, e que se lhes renove, em tempo a roupa do corpo, e cama-. 

VII. O Enfermeiro Mór determinará por escala hQm nümero sufficien• 
· te de Enfermeiros para fazerem guarda, e velarem nas Enfermarias; es-
te número será arbitrado pelo lnspector, e primeiro Cirurgião do Hospita:l• 

VIII. ~ As faltas relativas ao serviço serão castigadas pelo -Aimoxarife 
lla conformidade das ordens que receber do Fysico Mór, para a conrec
ção dos Indivíduos empregados nos Hospitaes Militares. · 
. IX. O I~ysico Mór em e0nformidade d~s Í•nfor~naçõ.es , . e attestações 
que lhP env1arem os lnspectores, Almoxanfes, Cm.irgiões, e · Enfermei
ro/ Mórf<ls; sobre o cuidado-, e boa conducta dos Enfermeiros ;o maiJ!dará 
fazer huma folha, e_rn que se declarem os mais benemeritos :, 1e a cad-a 
hum dos que desempenharem as suas obrigações, se lhes. da.rá. per ca-da 
treme&tre hum a. gratificação pecuniária; esta folha depois d:e assigaada 
pelo Fysico Mór, sení. paga pelos AlmoxarjJes. no tempo p.refixo para os 
pagamentos ordinar.ios das pessoas encarreg~das do serv·iç;o dos Hospi-
taes. . 

X. · Os Enfermeiros; e mais empregados serão sustenllades· nos HGspi• 
taes, segundo o que fica regulado no ~fitulo; dos alimen tos.- . 

Debaixo _do nome dos Empregados se c0mprehende•m os Portei'ro·s, 
Cozinheiros, moços decozinha, das boticas; dalenha, dosbaBhos, etc. 7 
e em fim todos . os ·mais destinados ao serv·iço das di versas ' Officinas. 

XI. Os Enfermeiros; e empregados; que adoec.ereJill nQ serviço,. se
rão tratados nas Enferma;rias· como-) :>s soldados. 

XII. Nos Hospitaes fiNQs, o i1Yule;to dqs Eafe'rmeiro& se reduzü·á a 
lfum ro.r cada doze doent~_s, não inciui'ndo o Enfermeirç> M<!S'r ; ' mas no 
H ospital volante o seu número será determinado pelo Fys-i·eo Mw; ou 
pelo lnspector, e primeiro CirUl'gião do Hospital, segundo a necessidade 
caleulada sobre o mímero ,proporoior:tado dos ·doente~ que entrão; vin:d1o 
porém estf's a diminuir em .conseqúe11ciâ dos transportes para os Hosp-i..:. 
1aPs fixos , não ~e diminuirá: por tanto o t)Úmero dos Enfef.mei_ros, ·os 
quaes nestes interv::dlos serão occupados pelos Almoxarifes nos objeclos" 
dE' asseio, e salub-ridade, geralr , segun-do as ordens dadas pel.o Fysico 
Mór, e p,elos lnspecto-res. . 

• (I .,, ' - , d, ~' f t • ... 

T . I . T U L O . XV. 

Do que deve pr:a~l:car-§e depois da morte dos doentes, e rtos seus 
enterrarnentos. ' 

' . 
Art. I. , Logo depois do (aJecimeriio de qualquer doente, o seu respee~ 

tivo Entermeiro a fa'rá saber ao Medici!>, ou Cir·t'ITg'Í~o de·gttarda, os qua·es 
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6rde,f.lar1io o .trawpo~Le ~do .eorpo ~par.à .o .Iuiar, ·o~ ~~M·a a~c-retada para o 
seu deposito até ir á sepultura' a qual deve ter absoiutariient.e separada 
-d . .D ' fí . . 

as EJD errnan_as. . . . , . : . . . . ·. , ~ .. .. . .· ., .. . , \ . . . . . 
-. H. A ca@·la que s'ÚYÍO 'áó 'rn0rto se re.vaMa;~á 'llnn~edt~L~men'te paril 
Se 'varrer, e lavar o tngar '.em que ' esl~ve j ~ às 'su·as ·pert~D<taS não tor
narão -a servir s.em as ·c.autelàs ·ú.ecessàrjas, parà não . detertorar, a salu
-bridade geral, e pá.rlicular: 1lor. tanto, lrans·portado que se:ja o, cada ver, 
o seu ~~fermeiro ~n treg·3.<rá_ os 1a,nÇ<?e.s, . :e 'flro~'ba de _q.tle 'se 'servio_, (l~ 
Enfermeiro Mór, que os mandara ao qu·e guar~ar a roo.pa: a capa do 
·enxergão, ou cdlxào ·s·ef.á lavada; e ~ lã ·depóis de layada '· e secca, se
rá cardada ,_sem o qu·e não poderá se'r\l 'ir, . e a pa'lba ~erá queimad_a . . 

IH. Os mortos 'não SPrão enlerradà~s. ·anles das vint~~ e quátw ho.r:as:, 
rnenes 'q'ue 'não haja i_oc'onvenien)te g'rave de sauqe ·públi'ca, que faç~: aLl';' 
'teci par esta ·acção; eis casos em qu'e se de'verá' al.tE>ra r esta ordem ·, serãó 
'decididos peJo fospector, 'e p'rimei'ro 'Cirurgi_ão do HospítàL 

IV. Os ·eoterrament os se fa'rãó 'todos áo amanhecer . , 
v. Os Aln1oxa.r'ift''s 'cuiditrão mui(o em qu.e às eov~s' on,de ho'l~V~r d~ 

'~epult~r-se hum só 'iocliv'íduo, t enbão qu.atro pés ·ae fuodo, ·e sejão ·exac:. 
taniente cobertas de terra, 'e hem cal'cadas·. . , . · 

V I. As dimensões que . 'dev'erão ter as covas, onde houver de e en :. 
terrar maior nú.rbero demoHos ·,serão determln1adas pelo Al·rnoxarife,, ~ot.i':"' 
yindo pri 'meí·r0 'ê 'coliÚ;E?lltlo -cl'(j) bspector; nem s~ proced~rá ao ~nterràmf'n.:. 
to, sem_ ·qu·e a ó'rdeüt para ~a. gl'andeza das dim·ensões re·nha sido pont ual .:. 
lneote execütada. . , , 
: v li. ' o~ cerniterio$ ·s=e'r~o s:et~pre distantes _dos ~~srü:ae~, ~ íg~.âl7 
m ente dos campos, e das poY(!ayoes; o s~tm local sef'iil determJrJadó .. i~elo 
Almoxarifi:! , pre~e'dendo sempre o vo.t<Í>, e .o parecet· do Iuspector; ~ màls 
Medi 'cos do Hospital, ~s quàes índicà:-ão à posição menos desv·a otajosa 
á saude ge'ral. .. . . : . : , , . , .. . 

VIH. O_ A ln}oXàrife de cada Hospi t al terá st>n)pre hum regi$tó ~ço~ 
·as paginas nutnerádas ~ e ruoricacfás .lfelo Fysico l\'Jór ·, or~d·e est(everú os 
nornes dos . doentes, e fei·idos, qúe morrer,~ m no H os pital ~~ ~uá r.ep_arti
Ção ~ com todas as circumstancias dt't,Prminadas _ par~ ~.s ~aixas no . Arti
go I. do Titulo li.; e às 'datas da eiürad·a _no Hospilál, e do falecimen
to serão, escríptàs pur extenso'. . . . . . . .. ' ' . . . . 
. IX. <! . Fysico _M~r terá Liút\bern búm registo geral llós q!Je ,.f?oi'rerem 
~m to~os os Hosp1~a'es , pára b que Lodos os Medicas ;, e Cirurgiões, que 
forem t>ocàrregados â~ insp ec'?ão de qualquer Hospi làl .volante, o_u fixo, 
lhe eovia!'fio todos o~ <J.~IÍ!JZe di~s buma Lista dos. qti e t-iverem falecido~ 
~eclai'ando o seu óoine, i Jade, _ j)at~i a , . e es.r.ádo ~ Regi in~!) lo, Compan bia~ 
üià da _eritraôa no Ho~pl tal, cáracter .Ha doen~á, e o dia dq falecimento. 

X. Etn .caso tle bàtalba, c~rco ; ou qualquer acção, tOUQS os Cirur
giões dos Regirrietitos ., OQ Destacámen tos ·' serão obrigados a mandar ao 
Fysico lVlór ~uma Lista dos. que morrereii1 - ~0 campó' COU1 os . reqbis.it.o~ 
~xpostos no ~rti~o an ,teced~nte 1 p<:ira c;.s ii1anâar e!)c~~v_er nQ seu registro : 
estas Listas serão yerificadàs; e rubricád<is pelos Com mandantes dos Re-
gimentos, ou Destaêamt>nlos. . . : , _ 

XI. Nos _primeiros dois di ás (]e Ciida iliez o Al_moxarife será obrie-àdo 
~ enviar ao Chefe a~ .cáda Regilnenió Certidões do obitq d.e todos os . in ... 
oividüos ·' que f~lecêr~o rl\) meZ prbiih1ô passado, pertencente ao seu r~s ~ 
P;ctiv~ corpo; e h_uma li~ta gêt·ál; qüe depois de assignada por elle, ~e.: 
ra ~nv1ada ao Fys1co Mor. . . 

XII. As Certidões de obitd serão passadas pelo Ahnoxarife do Hbspl~ 
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tal, onde falécer o ·deente; ·e só t<erão vigor em Direito, sendo· ·assi:gna~ 
das ·pelo Pysico Mór;. J - • • " • - _, • -. ,, 

XIII. Imme4iatamente depois de hum a batalha , o F~sico Mór ,· ou 
Ins,pectores '·dos I1ospitaes·· volao'teS', ·requerer-ão a·o-General .para fa7er ex:.. 

·pedi•r com ·a maio,r brevrdade as ordens para serem sepultades 0s· mortos 
·de profundura tal, que ·d•a super'fieie dos cor.pos ·á do terreno medeem a~ 
-men0s sinC'o pés. · . ' . .:: . ) - . T .J 'I' U L O XVI. · ., 

• o 
( 

Da ol.ldrninistraçá.o , e responsabilidade Gerat 
\ . 

• !-:. 

.. , 

Art. '1. 'J1odo~ os ramos da ad·nlin4stra<i(ão dos Hõspitaes volànte's , e 
-fixos serão coBfiados a hum· Contador F-iscal,. debaixo qa inspecçãe do Fy
·sico Mór, ao qual deve'rã0 obedecer em te~dn o que fôr co·ncernenne ao 
seu respectiV.o s~rviço tod·0s os· Almo·xarifes dos Hospitaes, Fieis deis Ar
mazeos, ou Commissarios, Artifiices, e trabalhadores, e em geral todos 
os ·empregados applkatr'os ao servi•'to economic·o d0s Hospitaés do Exer~ 
cito·. 

II. () Fysico M6r :ficará encarregado de disüibuir os empregados pa.o· 
ra os dive·rsos estabelecimentos, segundo a capacidade clos indivíduos, 
·tendo semprre o ctddado de deixar no Hospital volante . hum número con:.. 
veoienlie de 'empregados , para que o ser,vi<io não s'Offra demoras:, nem 
·difficuldades. . . 

IIl. O Contador Fiscai formalizará de dois em dois mezes h uma rela,. 
·ção das provisões existéntes, e igualmente hum Mappa de todos os em
'pre,gados ·no ·serviço dos Hospitaes da sua repartiÇão, com humá noticia 
circumstandada -das mudanças q•ue hauverã'0 durante os dois proximos 
·f.la8$ados . .:. . . r ' • • • 

1 V. O Contador Fiscal terá hum Agente principal éhi cad.a divis.ão 
de :Exercito, homem escolhide>, de probidade; e aodnado, o qual se êha· 
mará Contador tio Exercito; v. g . da Beira, ou do Minho; ms quaes se"' 

·rã® rcs•p0nsaveis ho Artigo das contas da ~eceita, e despeza geral os AI.:. 
·moxarifes de cada Hospital fixo daguella divisão de Exercito; e estes Cqn
·taàeres imúw'diatos ~o Contador Fiscal servirãa de Almoxarifes dos 
Hospitaes volantes dos seus respectivos Exerbitos. . . . 

v. 'fanto o Contador Fisc<.~. l; como os Almoxarifés fiscalizarão inces..;: 
saptemente todos os Arrnazens de effeitos; utensil·Íos ., e geralmefHe to.o 
das as pa1·tes do se1·victo econoinico, para se cer~ifiearern da conser.vação 
dos effeitos, ou prover com os supprimerilos nec.essarios1 

. V!. Todos os Almoxar.ifes, ou Fieis encarregados de qu&l<juer ramo 
de Administração, serão obrigados a enviar a-o Con.tàd0r Fiscal todos ds 
·mezes Mappas da receita' e despe'za em effeitos, e ern consumos de ou

. tros ~eneros; e estes Ma;ppas serão conforrnés aos motlêlos, e instJ:ucções 
dadas aos <ditos empregados, e autborizados com attestações dos Inspec.:. 
.torr~s; gue ctlmferirão primeiro com as listas das enfermàrias. 

VH. O Cootad·o,r Fiscal observara á risca ilos artigos relativos á sau
de da T ropa, e á disciplina dos Hospitaes, tudo quanto lhe ordenar o 
Ji'ysico Mór ,' ooin. quem consel'vará corresp0ndencia sobL·e · os menciona
dos objectos; assim como · a deve conservar cbm os outros Almoxarifes 
seus sub alternos .sobre os que el]e · por si mesmo nã0 puder fiscalizar~ 

VílJ. Os .. Airnoxarifes de càda huni dos Hospitaes i',eceberão do Con • 
tador Fiscal p0r ordem do Fysico Mór os dinheiros .para os gas•tos neces"' 
sarios para o servi~e~ dos Hospi laes da sua reparti<tãc,> i e quando por qual-
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quer ·razão alguns· dos ·empregados nos Hospitaés hõúver de m.ódar o lu~ 
gar, o Alrnoxarife lhe passará Certidão do tempó ~té . que foi pago-, a 
·(jual ··será confirmada pelo lnspe'Ctor do Hospit:a}-; ·ou pelo que suas vezo.s 
Jlzer; e faltando-se a .esta fo·rmaiidaàe ;. não .. poderá ·em prega c\o al·guu1 re:
c~ber salario no novo lugar que exercer; s-enão o que se contar desde o 
~h a que começar à servillo. 

. . .· ' . " 
TITULO XVII. 

Dos Almoxarifes dos Hospl:taes, .seus Fieis ; e da sú~ 1·espon~abilidadê. 

•' Art. i. H a ven\, co~o .fica cli"to, e~ t~dos os Hospi taes do Exercito 
hum A lnroxa rife , · que em. cons·e:quencia das .orden-s do : Cóntad.ór Fiscal; 
será encarregado ( debaixo da sua responsabilidade) da administ racào, 
e econ'im!a, Lanto pelo que resiJdita ao se rviço directó dos doentes':, é 
feridos ·como á conservactão de tudo o necessario ·para o seu sustento~ e 
lramento·. . , . .. , . . 

1 I. Os Almoxarifés se~ão ajudados no·s di versos ratnos das suas obri~ 
gações~ ~responsabilidade por subalternos~ que com ocáracter de Fieis 
de Armazeos , despensas, etc., PL1rteiro\ , . ou Commissarios ~e entradas t 
serão revar tidos propor-cion-ahnente ao serVIço d~ c.ada Hosp1tal. 

111. Os Almoxarifes ·, caso de J.he fa ltarem dinhe!ros, ~:Jffe itos, uten~ 
silios, et'c. o farão saber ao.Contador Fiscal, represFptando-lbe por hurd 
lVIappà exacto, e 'autfiorízado pelo lnspector o consumo que houve nos 
Artigos que çarecer. , 

IV . Os .Alt'noxarifes s·erào obriga<los estrictamente . a fazer apromptár 
para o serviço dos Hospitaes ás alirn e.ótcis; e bebidas determinadas neste 
Regulamento; e assim mesmo a conservar corri o maior cuidado o ass'eió 
em todas as partes do HpspitaL . · 

V. Se por motivos .imprevistos; e éaús:i> imperiosas acontecer que ve.:. 
nha a faltar nos Hospitaes algom dos objectos referidos, o Almdxarife ó 

fará sabe!-' de officio ao Ministro principal dà jJovoação en:i qué estiver o 
Hospital, ot.i ao da mais proxima; p.ara su.ccorrer immediatam en te á ur
gencla do momento; para o que encarregará, e ordenará Sua Magestade 
a todos os seus Mil)istros que assiin o executem; e n~o o fazendo; o AI
tnoxarife dará pa t·te ao Fysico M.ór para manJar prover; e proceder como 
-~he parécer ·conveniente. . 

VI. Os Almoxarifes não poderão coniprár cdtisa alguma para o ser
viço dos Hospitaes, sem que sej ào para isso aulborizados pot· ordem dos 
Inspectores; depois de se verificar a necessidade dos objectcís qDe se c a..: 
recem; e as pessoas encarregàdas de armazens :l ou despensas ;. onde de.:. 
rem entrada; passarào os recibos competentes, que serão tâm bem veri
ficados pelos Inspectores; e sem os quáes as compras se não levarão em 
conta aos Almoxarifes. . 

VII. Nos primeiros dias d.e . cada niez ds Álmoxarifes dos Hospitaes 
remetterão ao Contador Fiscal hum Mapp!i dos gastos diarios rlt> todo o 
nlez proximo passado, em virtude das folhas das ~isi tas , assignad as pe
los Facultativos, e Inspector; como fica recoinuiendado no Art iD"o V. d<'> 
Titulo VI. as quaes lhe servirão de .documento para a sua resalv

0

à. 
VIII. Os Almoxarifes farão vei'iqcar; e assignar pelos Iospectores . 

nos principias. dos me;:::es bs regist.fç>~ tl~s dias que os doentes es tiverão n'~ 
Hospital ; ass1m como todas ás folhas de despeza, e pagamentos qu e se 
fizerão no mez precedente 3 a édescendo além . d~ assio:natura do lnspec.:; 
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to r a d:o iBnf~rrneirG M6r n.as foilhas clos -gastos ordina·ries dos Hes.:pi taes, 
como a,ze'ite para as }urzes das Enfermarias, corredores, e entrada~, e 
CapeHtas do Hospital , cê ra pa.ra a mesma, e vélas de ·cebo para af;l re .. 
vistas d.as EHfermarias , .para as c·uras, e ·para a exhibição dos remedios , 

. ·botica, €~G. _ . . 

XI. Os Almoxarifes dos Hospitaes volantes cuidarão que haja sempre 
prompto huma provisâo sufiiciente de pão, vinho, e carne, e que f'St es 
obje ctos exi's lão sempre nas proximidades do Hos.pital, para que se não 
falte ao serviço nas occasiões mais urgentes. 

T I T U L O XV I Il . 

. Dos Utensilzos' ·e 1~oupas' 'e do S'eU respect·ivo Armazem. 

Art. I. Nos Hosp-itaes volantes, e fixos do Exercito, eregidos JilOr 
occasiões de guerra até á segunda ~Ü1ha exclusiva·mente para 'o enlerior, 
usarão os doentes, e feridos de camas singelas, que devem constar me 
hum enxergão, e hum travesseiro cheios de palha de aveia, oú centeio , 
dois pares de lançóés, ·e h uma cuherta farta, ou duas em tempo de In
verno. 

li. A' ex·ce.pção desta ro'upa hav·erão alguns colxões de res.erva para 
os doentes , ou feridos :mais graves, a quem os Medi·cos, ou Cirurgiões 
o julgarem ül<'lispensaveis : o número destes colxões será na propo·rç.ão de 
h!Jm para vinte camas ·, atteHden,do ao nútnero total das que o Hospital 

. pócle receher. . . 
IIL Nos 'outros Hospitaes fixos serã·o as carrias completas, e terã·o de 

mais que as outras, tre8 pares de laoçóes, e travesseiros irmãos, d:o pari-
no dos lanç6es, e barras. · 

IV. C .... da barra de cama para Officiaes con·stará d·e dois bancos de 
ferro, tres taboas, e huma cabe·ceira, todas oJ·e·adas; o total do es tr:-~ du 
ter,á de largo tres pés' e seis de comprido; e altura do estrado da cal11a 
ao do pavimento será de vinte e quatro pollegadas. 

V. Os col~ões serão oheios com vin t e libr-as de là hoa:, bem lavada, 
e cardada, e dez de clina ~ mas de maneira que a camada declina fi que 
superior. O enxergão, e fronha como fi cão detennimados Artigo I.; dois 
travesseiros de panno ignal aos dos lançó,es , qtJe dever.á ser tie melhpr 
qua lidade que O· dos Soldados, ass im como os cuberiores ; e não os ha
VE"ndo bons, sup.prir-se ha a fal.ta com os da qualidade dos Soldados ., com 
clJbertas de xita escura para lànçar por cima. 
·. V I. As barras de cama pàra bs Sold·ac!>os serão de dois pés e meio de 
largo, cabeceiras in.ais baixas que as dos Officiaes , e no resto se obser~ 
varão as mesmas dimensões que para as ' dos Officiaes: a di ffe rença q ué 
ha na largura das barras dus Sol<àaolos se deve igualmenle 0bseuv;ü nos 
seus enxergões, e froohas,, . 

VIL Em casos de I•nc:llestias de evacuações repetidas os dmentes não 
·Usarão de colxão; mas · haverão nos Hospitaes para este fim en-xergões 

- cheios com trinta e seis libras de palha de aveia, mrn centeio, ou mime
ro, e prop0rções estabelecidas no Arti•go li. deste T itulo. 

V II.I . Cada cama te rá pelo menos hum ·provimelilto de quatro lam.~óes, 
como fica dito, que ter.ã:o na largura <!l•ois pannms, ou ..dois e meio , segun
do a do panno., e de colllpri•do nové -pés, ~ois bar.re.tes, e duas camizas; 
á excepção destas haverão mais em cada Hospítal vin1le e cinco , todas 
;abertas p0r dian~te, e com tres cadarcinho13 (le linhe eii\ cada lado . para. 

·' 



se atarem: usarão dellas os éefer.idos·, e ·doentes graves ·, ·que não pud-e .. 
teín com facilidade mu'dar . de roupa. . 

As camizas de·stina·das para os : de maf vene're'o, e sarna, serão de 
·panno mais grOSSO •po'r c'til'aL·, e com ahertura ru·aior que a do ·ordi•nario. 

Haverá mais para cadá enfermo hum capote, ou roupão; e q·uan
tlo se levantar, te'fào tamberi1 a sua veste, ·e hu~n par de paotalonas pa
ra se vestirem; ·é os Alrnoxarifes cnidar~o ·em que nos H ospi-taes fixos\ 
e vola'ntes haj'à hu·ma quantidade de todas ·as roupas strfficif'·nte , e pro
porcionada àõ número dos doentes, de maneira qu·e nunc·a lhes falte cou;. 
t>ã alguma para a cons,·rvação do asse'io 1 que fanto se recommenda. 

IX. Em todos os Hospitaes fixos haverão tinas para se la~arem os 
doentes quando entrarem ': nos mais considerave'is se·rá huma po'r ceulo' 
e 'vinte doentes, hu'tna para cadas'incoenta sár'oosos, ehuma vint-e esinl. 
co de mal venereo. 

X. PoL· c·as"o nenhum a tina res"E·r·va.da para ós sarnoso·s s·ervirá pari 
os de mal venereo, nenJ reciprotamente; e nem h uma, nem outra será 
empregada 'no serviço dos outros doentes. 
· XL Ot-pois de se lavarem os doentes, as tinas ·s·erãó evacuadas, ha
vendo sido primeiro raspadas; e esfregàdas antes . de se esf1-iar a agua; 
e ·o Enfetmeiro Mór responderá pela falla de execução neste Artigo. 

XII. Pia verão ·nas proximidades -de cada Enfermaria lavatorios de fo..:. 
l'ha·s de flandres cóm tumeir~s, e bacia e'm baixo para r·eceber a agua i 
~ todas as manhãs se lançará fórá a agua que tiver cahido nas bacias; 
e se mudará ôe toalha. 

XIII. Nos H nspitaes voian ·~es ~ paviolas ~ _.e ·c~rros necessar!os para. 1 
transportes dos doentes, e fer1dos : e todôs os obJectos de que ti'ata este 
Titulo serão coofiaJos âo F'iel do Armazem debaixo da sua respobs'abili~ 
de , e da iosp'ecção irrlrbediata dos Almoxarifes. 

XIV. Os Armazehs geraes, onde deverão existir os fundos, para sê 
proverem os Hospitae·s, serão co! locados na re·cta-g'uarda do Exercito; 
mas em distância tal; que possão for'nec 'er-se com brevidade das cótisas 
necessarias. . . 

XV. O Armàzem ge·ral, assim como os particulares a cada Hospital, 
se conservarão na melhor -ordem possível; todos os fardos, caíiões, pi
·pas, etc. qtie tivereLh eífeitos. , I'OUfJ'aS? e Utensilios ~ terão 0~ S8US nú.-
meros, e letreiros competehtes. . 

XVI. O Contador Físcal, e os demais Agentes seus subalternos te.:. 
rão ó mais vigllante _cuidado ein que os Fieis dos Armazens conservem 
na maior exactidão os seus registros de entrada, e sahida. . 

XV li. Todas as remessas que se fizerem serão ~onferidas pelas suas 
gni as , ou relàções em presença do~ I nspec tt>res, e A I rnoxarifes , e aquel
les rubricarão os redbbs que passarem estes, ou os Fieis dos Armazens. 

XVIII. No momento que chegar a qualquer Armazem geral, ou De
posi lo parlículat alguma remessa de viveres; ou ou,tros ~uaesgues effeHos 
o Fiel antes de lhe dar entrada nos seus livtbs, t!ará parte ao Inspector ~ 
e não havendo Hospital no sitio, ao Ministro oa povoação onde residir' 
para assL,tirem com o Almoxarife se são; ou não as ineSmàs as quanti~ 
dades, e qualidades dos generos que constào da folha, oll lista da remes:.. 
sa; do que se fará h uma ·declaração por escripto, assignada pelos quê 
assistirem; para que etn caso de falta se possa vir no conhecimento deJ.:. 
la, e fazer pagar o perjuizo ao que o tiver causado por negligencia ou 
por infidelidade. ' 

XIX, Acabada a meneio nadá formalidade, o Fiel do Arii1azeJ11 - da-rá 
Kkk 2 
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eJ)trada dos effeitos n®s s.eus. livros;· ·ê nó decurso· das primeiras vinte ê 
quatl'O horas. enviará o seu recibo rubricado .pelo fnspector ao Fiel do Ar
mazem, que ·lhe e.nviou a remessa, acompanhado de duas cópias da rle
clat·ação do lllue se _examino.u -, e acholl, das quaes ·huma se remetterá ao 
.Contado,r Fiscal. . · 

XX. 'ü Fie'l de qualquer Armazém não far'á remessa alguma, sem que 
tenha para isso ordem ·por escripto do Fysico Mór do Exercito. 
- XXL Os Fieis dos A.rmazens, tanto ger:a~s, comd dos Depositos, 
.enviarão a.0 menos duas vezes no n1ez huma Lista do 6JU8 contém os seus 
Arm;:tzens, aos Almoxarifes respec'tivos, para que estes recorrão em tem~ 
:po ~o ·Fysico Mór, a 11m de qt1e ell-e dê as providencias necessarias. 
~~XII. Os Almoxarifes, ou as pessoas, a quem elles o encarregarem, 

.VISitarão as cozinha!'l, e examiflàrão s.e os utensílios se conservào em bom 
estado; ·para o que farão estranhar com frequencia os vasos de cobPe, qüe 
se ' lhe fação as re~arações ·necessarias; ol!l estando incapazes cle servir, 
!llandarf\10· vir. novos·. Terão a mesma aiJtenção, com 'Os utensílios cle folha, 
a fim de evitM-lhes a fer·rug-em, e se coas.ervarem sempre ljmpos . 
. , XXHI. As provisões, de qualquer qualidade que sejão; serão forne
cida'S pelos Intendentes da Repartição dos viveres, ou seus Feitores; aos 
Almoxarifes dos HoSJil~ taes, em consequencia das ord·ens que estes tive
rem ~:ecebi ·d0 do Fysico M6r, ou dos Inspectores dos mesmos Hospitaes. 

XXlV. A üulhoridade, que tem nesta parte o Fysico Mór se devolve 
aos primeirps Medicos closontros Exercitas, ou.Inspectores ·dos Hospitaes 
seus . delegados, e subalternos, os quaes todos por isso me·smo ficarão res· 
ponsa veis a Sua Magesladª pela negligencia, e pouco cuidado com que 
sé prestarem na arrec ·ada~ão da Real Fazenda. 
, XXV . . Qs Jnspectores, ou Almoxarifes ad·vertirão aos que forem in~ 
cumbidos do forneciment,0 do pão, que a massa seja bem trabalhada , e 
leveda; que a forma ·do pão appl'Oxime omais que fôrpossivel á.oblonga; 
e que seja he t:o cozido: e estes exames se farão repetidas vezes para se 
evitarem logo os descuidos, e abasos que s-e poderH introduzir. · 

XXVI. Igu~lmente he o Almoxarife obrigado a fiscalizar que nãolla
jão misturas nas fai·inàas, alé1t1 daquellas que ás circumstancias obrigurm 
a determióar 1 nem que st>jão de qualidade degenerada; e por todos os 
,abusos quP-houverem, Latflto .neste ra·mo; como em todos os ci::)sua repar
tíçt'.lo de factos em contrario ':lo que ·fica determinado, serão severamente 
reprebendidos, e exc]usos do servi((à, assim como todos os rnais Adjun
.tos desta iri1·portante Repartição, deiXando d'e cu·in:prir com as su~~ res
pectivas ob·rígações. 

Eu· A RAINHA Faço. saber aos que este Alvará virem : Qüe sendo· 
Me fH'esente a grande utilidade, que deve resultar ao Meu Real Serv1çó 
de serem governados os Arsenaes da Marinha das differentes Ca.pitan:ías 
.da America pot~ Intendentes, que sejã0 Officia.es do Meu Real Corpo da 
Marinha; e de estabelecer neJles o mesmo sjstema de . Administração,_ 
e Com,ptabilidade, que existe no Mett Arsenal Real de Lisboa, por rneio 
de hnma Escripturação methodica , e regular : S0u servida estabelecer 
huma nova fórma pa,l'a o governo dos ditos Arsenaes, cr.eando para cada 
hnm de·IJes o ·lugar de Intendente da Marinha com voto nas . Juntas da 
Fazenda, do mesmo modo que foi estabelecido p_ara. o Arflenal daJ3ahia 
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··pelo Alvará d~ 3 de Março de 1770, e Carta ltegia ~~ ~1 de Março do pre:.. 
'sente anno: OrdeaaHdo a respei~o dos ditos 'Intenà·$'iltes o seguinte. 
· 'I. Logo que os Intendentes entrarem . nê>s. ,~~·às 'Empregos, 'forma.rãó 
'hum exacto Inventario de todos os gene'ros ', ·~~tetiaes, e mais aprestos, 
·que ~'xistirem nó Arsenal; não só para sua ·inlelligenci'á , m~s ·para po
·derem formar hum justo cálculo ·do qu~ nell'e :se ·pt·ecisa pa1;a as obras oc-
~orrentes, e serviço ordinario do ~esmo Arsen?l. . ~ .· 

JI. Formarão ·em c'ada mez hum Mà.p'pà da uespezá . do Arsenal, das 
·obras qu~ se fizerão, dos gen'eros que nerlas se consamhão, dos que re
'cebêrão, e dós que ficão existentes ', que deverão apres·entar ·na Junta dà 
Fazenda da res.pectiva 'Capitanía ; e. l'emetterão, en1 tod·as as occasiõe~ 

··que se lhes olfere·c\erem outro igua1 Ma:ppa 'á Re·àJ Junta da 'J.fazenda dà 
'Marinha de Lisboa, e ao Cons~lhó 'do A lmi'rantado: · . 
· UI. No fim de cada semestre r'emet'terão á Reàl Junta 'dà Fazenda 
·,da l\'Jarinh·a de Lisboa as Relações 'dos geoero~ nec·essar'íos no Ars.enal, 
que devem ir 'deste Rein"o, as quaes Relaçõe·s serão feiras em ·conferencià. 
'com os Cons!rucLores, e · Mestres das d'i.fferentes oflici'nas ;' e regufada~ 
em coqsequ'encia do qu~ se pre·cisàr. essenciê;ilmente nesse semestre, por 
hum ciílculo o 1:nais ·con form·e ào tPn)po , e circumstàncias , e principal:" 
mente ás Ordens, que Eu fô'i· servidà p~escrever-lhes pela . mesma Real 
··Junta, ou pelo Governador ·, ·~ Capitão General da Capitania ·, a queni 
·serão obrig ados a dar hun'la cópia das refP. ri c,las . Relações, assim (!orno ~ 
J unta da Fa"ienda respec.Lí'vâ. , para sobre ellas Me represe o tàrem o qu~ 
for mais convenieóte ào Meu Real sen•ico. . . . . . . 

IV. Pelo me$mó 'i.iwthodó formarão ·o~tt·as ·igua·~s Relações dos ge·n~; 
ros, provisões, ·e .màis lhaleriaes pro:pdos do Paiz , que Sf.ndp por t:ll~~ 
assign qda~, as entrega,rão ·~o fim de cada semestre .ao 'Gove'rnador, e Ç;<i.:. 
pilão General da Cá.pita'nía , e. á ~unla da Faz~n'da, para que ·s·~ deni 
as providen-cias necéssariàs ·para o cornple.lo forQecimento do mesmo Ar .. 
sen àl. . . . . . . . 

V. Sendo d·a oorigaçà''o doê lntend~ntes responder íior todo§ 'o's traba~ 
lhos, ·con~truc~ões, ·e obras que dependerem do Arsenal, e pe!as faltas 
de lodas as peSSOaS ·empre'gadas nesta rPpartição l de,Vein? have.ndo CQffi• 

modidáde, babitãr, e 'pernuitar sempre dentro de!!~, tànto para ·provideri· 
ciar tudo g uant~ fôr da su_a coi11p'etente responsabilidade' como p~ra man· 
ter huriui policia a mais bem enfendida no servico db mesmo Àrsenal, 
aonde terão toâà a au thoridaJ'e sobre ós Constru~lores, M.e~tres, Arti· 
fices' 'e mais pessoas ahi E>rbprt>giidas' às quães ainda fóra delle se devem 
julgar suas su ba lternas, e suoclitas; tendo os mesmos Intenqentes toda 
a authoridade para prender aquelles, que transgredirem as suas ordens, 
e dar-lhes ·o ~astigo de cbrrecção proporcíooádo àos seus delictos; sendo 
porém estes de mai'or consequencia, darão parte ao Goverhâdor; e Capi· 
tão General dafCapitanía, para sêrem punidos. _bá ~onformidade_ das Leis~ 

VI. Estabelecerão as hóras de chamar áo Ponto pela mar1hã, e á noi
te, ~a fôrma dó ~ostpme; par~ cujo fi '!I _ri~mearão _o~ Apontadores pro
porciOnados ~áó n_umerô ~e Arli~ces, .ch.v_I.dl!ldo estes em Esquad~as; pa.: 
ra que possao, a10da sendo mUitos; responder ao Ponto sem perJuizo dos 
trabalhos. E não só os Ihtendentes .deverãtJ assistir á estes Pontos nàs 
occasiões' que lhes. parecer' c.onveniéntes' mas haverá outro incerto a 
seu arbitrío; a que fárãd chamar tpíJás as pessoas empregadas nos ditf.a~ 
rentes, trabalhos' para por Pste njeiô .~e Vel'íficar a assistencia individuai 
de cadà b·uma deJI:as ' 'e evitàr a malicia' e engano que a experienCiéi 
tem mo.straclo tle Aào evi~ã9 ~em hüma grande vigilahcia neste arligth 
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. VII . . Terão toda ·áa~th0ridade ·demandar :vi-r ásua 'ptesénÇa oslivrós2 
e cadernos do Ponto, pat·a os exami·n.ar, ·e fazer conservar na maior pu
:reza , .e mais clara intelligencia; .e quando el'Jcontiarem nel1es algum de
feüo, ou falta, que .faça suspeito&a a v.erdade , e ()li€ seja contraria ás 
Ordens estabeleC'idas ·, darão cotlta ao Governador, 'e Capitão General, · 
ou á Junta da Faze~da, para c1,1stigar cornpeteatemente esta fra1:1de; ou 
os mesmos Intendentes a emenda>rão por meio da correeção, ..qu·e julga
rem conveniente, se a çulpa não fôr de maior ·conseqt~enGia. 

V JlJ. Sendo a distribuiçà0 dos irabalhos, e a actividacle delles hum 
objedo da pr,ímeira importancia pat·a a inel'bor economía· da Real Fazen· 
da, e _prompt~ ·execução da's o~ras ,"farão e>s Int tl nâeutes ·todas as con
ferencias que julgarem necessa'nas com os Constmctores, e Mestres clas 
djfferentes Officin!ls em 'todos os sabbados de cada semana,. para que ou
vmdo~<'>s, determinem a:s ebras que ~e devem fazer, e ó número das pes
soas (]IH! forem precisas para se empr·egat·em neHas; devendo os mesm0s 
Intendentes vi·giar com huma contaate assiduidade nesta materia per si, 
e pelos seus subalternos ·, a fim de úJUe se proporcione o nÚ!mero de Ar
tífices ás referidas obras, para que a demazia em h umas ·, e a diminuição 
em outras não possa perjudica·r o seu adiantamento. 

IX. Tet··ào cuidado em que os Mestres, e Ma-ndadores fação exacta
mente as s~as obrig·ações, appli-cando os Artificés das suas ·respectivas. 
repal'tições aos tt'abalhos em que se empregarem; e incumbirão aos Offi
ciaes seus suba) ternos, e outras pessoas , de quem se possã,e confiar; que 
examinem durante o dia, se cada iodivídl:lo no seu respectivo empreg0; 
e traballío se' applica' e cumpre com as suas obrigaÇões' pat•a lhe darem 

.... pat'te, e serem castigados os negligeiJ tes. - . 
X. Prohibirão com a maior severidade que dentro no Arsenal, a pe-· 

los Arlific·es, empregados nelle se fação quaesquer obt'as, que não sej'ão 
para o Real Serviço; e com o mesmo cuidado, e igual ·severidade zela
n'ío a boa arrecadação, e distribuição dos materiaes , não só proporcio
nando-os ao j usto consumo das differen'tes obras, em que se devem em
pregar , mas evitando que séjão furtados pelos mesmos Artífices, fazen
do praticar huma busca geral em todos elles nas occasiões , em que sa"" 
hirem dos traLalhos depois do Ponto. 

XI. O Ars enal deve ser vP.dado a toda a pessoa qt1e não tenha em
prego nell e , tant o para não distrahir ·os tra

1
balhos, como para evitar os 

roubos, e desvios dos materiaes destinados ao lVJeu Real Serviço: e para 
o mesmo fim não permittirão os Intendentes; que nos quarteis, e ca'sas 
de offrcinas se aloje pessoa alguma, que não seja das pertencentes ~o 
mesmo Arsenal; nem estes mesmos quarteis, e officinas poderão ter ou
trá se rvt:>n tia· para a rua senão a da porta ptincipal do Arseflal, na qual 
deve es ta t· a competente guarda parasentinellas, e rondas volantes, que 
obrarão debaixo das ordens dos mesmos Intendentes, 

XI I. Terão hnm particular cuidado nas luzes; e fogos, qúe se fazem 
precisos dentro do Arsenal, passando as ordems mais restrictas, para gt:te 
se não fação fóra dos lugares, que estiverem de~tinados para elles : não 
pennittírào que sefume denti'O domesmo Arsenal; e,terão sernpt'eptomp• 
tas bombas , e todos os mais instrumentos necessarios para se acudir 
prom ptarú ente não só aos incendios ~a Oidade, ma~ tambem aos do mar. 

XIII. Quando aconteça que se mande constrmr quaesquer embarca"' 
cões para a R<·'al Armada, ou para outro ·objecto do Meu Real Serviço, 
terão os Intendentes toda a inspecção, e administração ae6va na cons· 
trucção dellas, procurando que logo que se_puzer a quilna de algum Na--: 

f 

_, 



l~IO Mo Esti!IeirQ, $e ªehe prompi;o nos A rmazens quanto fôr n.ecessari~ 
para o adiantamenro <ja sua cc.nstrucçà0 ; e ouvindo os .Mestre-S, regula
rão OS trabalhos, e d-istribUÍÇ(ãO dos materiaes? e .ArlJi.hc'es na foq11a .que 
.àssim.a s·e iosinua, para quese e·v·ile_'tocta, e qualque·r fallíl<:J.Ue pos·sa re-
dundar em pPrjnizo clª ·mi nha Real faz to nda. . 

XIV . Não poderão os IntendentP.s alterar na minima parte , nem fR~ 
.zer a menor mud.anç:a_ nos planos, qQ.e receherem do Collselho do Almi
·rantado para constrll.c·qão de quaesquer .Embarcações 2 sobpe~a de;·fica
rem t•espoosavejs na JDinha Real Presenga, e expostos a hum s.evero pro- · 
cedimento; por cujo motivo vigiarão com o maior .cuidado., q~ os 'Cons
tructores se não a pprLerA' dai? refe ridos Planos, poi~ que só l b ~s :!oca a in.,. 
teira, e jmrnutavel r-xecqção deH es. E dev·em ler mui,t~ pa_r~c9l8- r_ mli
eado em qQe a ·const.rLJcJ(â'..P çlas Náos ·, Fragatas' Oll BargÇt'tÍns prJ)lc ipie 
~empre pel51s madeir,ª-'s mais p·ezadas , e debaixo deta Reg-ra venba a .aca· 
.bar nasde menospezo, sendo as Alcakas pequenas de ced ro; e as obras 
.mortas feit~s da mesma madeira, por ser de qualidade em qúe as. balas 
~ão fazem e§tilhaçl.J, · . ... . . 

XV. 'fe rão a;eu ·cargo visitar as 'matàs, arvoredos e bosqÚes dª :ca::. 
pitanfa eú1 que resedirem, para informarem de commuru acordo com os 
Juizes Conservadore·s do qú·e se póde fazer para estender, segurar, e 
econ olJiizar 9S córtes das madeiras, e suas çonduc~.ões; vigiando nas Jun .. 
tas d9 Fazenda sobre a s·l!la arplicação, e tendo, todo o cuid~do em que 
'estas ~se re'col hão nos Armaieris, e fóra delles com as cau telas necessa .. 
rias para evita1·-lhes qualquer ruina. Com iguaes _prevenções farão con~ 
servar as destinadas pa ra i:ls construcçõt>s nesta Capital , para on de as 
'devem fazer embarcar com toda a adividade , tendo antes examinado 
com o maior es·crupulo ·o SfHl bom esta.dp, para qu e não su 'cceda carre.:. 
garem-se as que estiverem em ruína, fican~l.o responsaveis por toda a fal ... 
la de averiguação que huuver ne.sta matena. . 
· · XV f. Os mestnàS I.ntendentes . fa rão mat_ricul~l,~ t odas aquellas pessoasj 
qoe se empregão no servi 'ç'o do rna 'r alto, e cosl~s rest,JecLívas, espti!cifi
cando em liv ros separados os Capitães, Me.st res, Contra- Mestres, e pj.:. 
l'otos das Einbarcações mercantes: toda a Marinhagem empre,gacla nas 
viagens de longo curso: todos os N avegantes de caboto,gem, ou de ter
ra a terra; e ilnalnjente todos ós Pescadores, e os de .Embarcações de 
frete, e de Tios assim a. . . . . 

XVII. He da obrigação dos fntendt>ntes mandar assistir com a pos~· 
sivel bn~vidade ás Embar<~ações da Mi nha Real .Corôa, que se achare rri 
em perigo em qualquer par te da vizi i1hança do Porto, com tudo quan to 
lhes fàt· requerido, ou eJ1lenderein necessarip; para cujo fim terão sem:. 
pre promptas no A rsenàl algum às ancoras; e ancorotes enxiados com as 
competentes arnarra.s, e viradores; e da mesma fórma assistirão a todos 
os Navios Nacionaes, ou Estrangeiros, que se acharem em iguaes ci r~ 
cumstancias, pagaodp el les t od;;s as de spezas do v alor dos generós cori~ 
sumidos, e os salarios d.a gente que se ernpi·egar etÍl seu auxi lio. 

XVIII. Nos Pórtos onde rião houver Guarda Mór do Lastro terão mui~ 
to particular cuidado em mandar ex~ mina:. as ton~.ladas de lastro, guê 
·~e a_charem em cada h uma . das Embarc~çoes; e nao consentirão que GS 
Cap1làe8, ou Mesif,res (]as mesmas o de1Lem no lugar dos ancoradouros ~ 
llla~ ~etenn.inarão o sitió em que b devein lançar' parà que rÚío causJ 
):>equ1zo. 

XIX. Te;ào toda a vigilancia, que osCapitães, eMestres não sobre.;; 
.earr~gue~ os seus N ayjos 5 .e logo que estes se principiarem_ à carrt:gar § 



i·i·ãr0 os mesmos lntend·éntes a bordo todas as vezes que pnderen1, ou nó~ . 
·Ifie arão alem do OJiicial seu subalterno d-uas }!)essoas babeis, e ioteWgen
tes, pa1·a que lhe lanc~m a linha de agua ., ·até ende podem canegar; 
·advertindo ·, que se não devem· regular pela cinta 'baixa dos Navios, ten
do estes as A lcaxas altas, que em ta'! caso pelo d'efeito da construcção 
sempre devem ficar submergidas as linhas d-e r~siste n cia. . 

P·elo ·que: Ma·ndo ao flrésid·ente do Meu Real Erat:io; ao Cons·e
·lh0 -d0 Almirant ado; e á Real Junta da Fazenda da Ma'r'inha; ao Con;. 
se lho Ullr·amarin o ; 'aO Vice-Rei, e Capitão Gerieral de Mar e Terra do 
E stado do B razil; a·os mais Gov·ernadot·-es, e Capitães G eneraes, e ás 
Jun:tas ·da Adminís.tra·ção da Fazenda d1as differc:O.Hes Capitanías domes"' 
mo E st-ado; e aos Ministros, e rnais Pessoas ; a quem pertencer o co
nbec ime<nto, e execm:ão deste A !vará, que G cumprão, e · guardem, e 
o faç ão c·umprir, ·e guar'd-ar tão inteiramente; como neHe se ·contém, · 
se m ·d-ú vida, ·ou e mbargo algum, e o fa ~ão I'egistat· nas pa-ri~s a que per:.. 
t en.cer, ma ndando-se o Original para ·a Torre do Tombo. Dado no Pa:.. 
Jacio de Quéluz em 12 de A gosto de 179_7·. = Com a Assignatura du 
P ri'ncipe ·co'in Guárda .' 

Regist. 1ta· S'ecre'taria de Estado -dos-N13gocios d·& Marz·-::. 
nh'a, e Domúúos Ultramarúws a foZ. g·z vers. do L z:v. 
das Cartas , Alvarás , e Decretos , que se , expe
dem ao Conselho do A.lm-irán•tado, e im.pr. na lmpres~ 
·SáO ·Refjia<. 

Eu A , R ÁJ NHA Fa'ç'd saber aos que este Alvará ·eohi iórÇa de Lei 
virem, qu e .tendo-Me sido presentes os graves inconvenientes, que se 
seguem :lô Meu R eal Servi'c:o, e a Disciplina da Minha A nnalla Real; 
e o a ugm e nto 'd e despeza; que s'e expel'Írnenta por haver tres Córpos dis;;. 
tinclos a bordo das Náos :, e oqtras Embarcações de Guerra da Minha 
Armada Real, quires são os Soldados Artilliéiros, os Solda~os d·e Jnfart
t aria, e os M arinbeiros; sendo necessarias 1consequencias desta Organi-

' ~-açã.o, em pr1meiro lugar à falta de Disciplina, que diffici lmente se pó
de es ta belece r entre Córpns pertence11tes a diversas repartições; em se
gunclo lug a'r a falta de Ordem, que nasce de set;em os S·erviços de ,Infàh
t ei·ia , e de Artilheria muito differerites no Mar, db qüe são na Ter ra; 
e s'e r necessari0 que os Córpos novamente ernbarcados apreud ito no vos 
exercícios, ·a que não estão costumados: Sou serv'idà li:li1ndar crear h üm 
Corpo d e A rtilh eiros Marinheiros, de Fuzileiros Marinheiros, é de Artí
fic es, e T"'nslradores Marinheiros, debaixo da den ·omiriaç.ão da Brigatla 
Real da M aríoba, q\1e servirá nãÇI só a guarrieeer as mesmas Náos ~ e 
E mbarcações de G uerra; quando postas em completo Armamento, mas 
t am hem a presidi ar, e guardar o Arsenal Real; e ~utros lugares, ou For
t es, a qiJe Eu fôr &er \f ida destinallos; a gdardar, prepàrar, e conservài: 
os petre·ches Navaes, e de Artilh•eria das-mesmas EmbarcaÇões dê Guer
r a , quando desa-rmadas; e finalmente à tra·balharem nornesmo Arsenal :, 

' ficando este Corpo encarregado unicamente a hum Inspector Geral , s u
bordinad•o elle ·mesmo á Secretaria de Estado da Madnha, e juntamen
t e ·aos Tribunaes do Almirantado, e Junta da Faz.enda da Marinha : O r-: 
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~t!at~@Jlc:, ::çpj~ SJt pri .~e.icf~am ,a o,~ganí~ar sl,IG·c~ssj~v~W.ente as{~PWP~nh: i.ás 
: ~.~ _A r~ilbeir?s l\~aduheiros, e 9_ue d epoi~_se,. pa-s~:_ á~ -'Co~pa~h.~2~~'d_e f .u· 
~tl~JraaJV.LSlii:}!~h.e)fJQs _, !:} de 1\.r ~Jfi"ce~ , .e. Lf\~Jr~d.Hres; l}!I a~m~~~~.os; _par,a o 
:-t)'àee.~§ · ·,~ãg Jjrfo.Q.çlo g ~;Çlu~l!r!~rHp lo~ 'doi.s .. Reg,_\f!!-~P~fl~ ._c~~ Arp~~~:;: ~ -~ c!ó 
,RegmJe~to de Artilhdia da Marinha os_Qffici.ae~- ,-· ~ So,ldai:los .,, ~u~. Jgr~_tp 
ne?e~sanos ' , e livM~ql a,p1tjqãv ·pa.r~ e,ste se.rviçQ.,ji_ça_ndo des~e, Ja sup
prnmdos, e totaJn)e~J. .• ~x1ipc~os .os d'itos tres Regjn] e!1tos., para se incor7 
pararem _na. B rig:ada ~-eª'J 1Qi! Marinha;. á ~xc~p·ç.~o qps <?tliciaes do E~
_taclo MaJor; ~ ~os1 que não tive_rem as .pr~ei.sâs dispósiçpe;s p~ra _o ~erv_l
ç,o do Mar, os .qnaes de-verão ser incorporados n,oJ.VIe,0. ,Bxer.c1 o~ exec~
tand o-se tu do o referiéro cooforine o Regimento, que .. Sop, ~seài~a pres~ 
'crever na fôrma seguinte. ~ 

J lS 
.. ._, ' ,\ ; •. J ~ i .. , . . ~: \1' ~ 

Da Compàsiçâo , ·e form'açáo do Corpo ', ·e Estadó Maz~r~ 

. I. Ha'veiá hum _ Inspector Óeral do Corpo, que ser4 'ao m'fl-noS;- Chefe 
'Õe Esquadra, e ,qU:e commanda.ri a~. tr~_s Di~t;isõps. , , .-.i c~ _ , 

. I I. , Tre·s Chefes de Divisão, que c'omma~darão d~baixo das QrdeiJ.s dó 
Inspector Geral, cada bóma das tres Divisões de Arti_lheiros Ma~;inhei .. 
ros, Fuzileiros Marinheiros~ Artifices, e La~tradore~ Mar,inhE>ir_os. 

H I. Tres Çapi~es de Fragata, que servirão -<l~ l\1aj0re.s :Bfl Divisão ; 
·a que forem destinados.. . , . .. ..... ;:;, 
. 1 V. J?ojs primeiros Tenentes~ q-ue servirão de Ajudante~ de'· toclo o 
·corpo. ~ ... _ _ . 

1 
~ 

V. A primeira Divisão de Arli!hefros Marinheiros será c~mpos1á de 
<lez Companhias, e cada bu~1a della~ do mqdo. seg.uinte. 

i Capitão:.. :.. -; - qáe será Capitão T _enente. 1 --;; 

1 Tenente- - - - que sei-á Primeiro Tene~ te. { ~ 
1 Te·nente em 2. 0 que será Segundo Tenente. L ..g 

( ~ 

4 Sarg~ntos. 1 ·3 
, : _. l }l~urriel'.. • ~ 

- ._3 , . • I 

8 Cab0s de Esquadra. J 0 
1 Tambor. 

16o Artilheiros Mai-inlie.iros. 

- í 

. ' 

07 ' 'ii'Qtàlidade de Olliciaes; e Soldadqs .eni cada Ôo~pà~hi~: 
I ·' 

E o total Corpo de Artilheiros Marinheiros sérá I77o Pracas. . 
,VI. A segunda Divisão será c<?rnpost~ _dedo~e Com,p,arihias' d~, Fuzi:

leJros Marinheiros, das ,quaes cada huma será compost.l:!. da maneira se; 
;guinte . . 

1 Capitão - .' - - que será Caphão 'fene~te_. , 1 ~ 
1 Tenent~- - - - que s~rá Primeiro Tenente. f ~ 

rl Teotmte -ern.~:o --uue será Segundo Tenente. lr ~ 
4 Sargentos. 

1 
1;1 

1 Furriel. . < 
8 Cabos de Esquàdrà. J l! 

. 1 .Tambor. 
160 Fuzileiros Marinheiros; 

177 Totalidade dos O.ffi.ciàes ;_e .FuzileiroB Maria-heiro~ por Compà .. 
nhia~ 

LU 
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E G _total C_orpo ·da segunda Divisão, "que co'mpõé' o!f Futil~ifes · J:\1'~~ 
rinheiros ·se~a de 212"4 'Pradts. · ·· •, ··· ' · '• -'- ., ) 

' 1 • . ' .• 
( V 11:. · ''A\ tercei·ra Divisâb sf>'r-á composta de ll<?Ve Compahhiràs d·e· Ar t"í!. 
:fices · Mati'nheiro's; ·e de h-uma ·de Lastradores, ·cad'a huma das qua!es Sê": 
·rá .:Có(npdsta d•a manei ~ta s·eguinte. ' · ~. :. '-:. · 
- 1 Cápitâo ·- .:.. - c- ·que será :Cáp'Ítão Tenente. 1 ..; 

· · '1 ''l''en~rite- . -· ... ~ qae S"erá Primeiro Tenen~e. l·'~ 
1 'reriente em 2.0 ·que será Stlgundo Ten·eute. -~ 

· 4 Con tra-Mes'tres. · · · ' ~ 
·4 1\leslres. • - j E! 

· ~ Guar-Giães: -~ 1 
1 ~ 

8 Cabos. 
2 Mestres Carpinteiros. 
2 ·:Mestres Calafaúp's' . . 

8·0 Marinheiros, dív'idi'dos nas classes determi·na·das. 
·~o Carpinteiros. 
to 1Cala·fates. 

5 J.Vlarinheiros 'iio A'pparelho-, e ·casa d-e vélas-~ .. , 
·~ 

t- • I '1 32 ) - . "'}' .. , 
c - As· ridvé-'Companhias de Art'ifices Marinheiros 'Serão 'em tot a-Ild-ade ,· 
Officiaes, e Marinheiros, de 1188 Praças. , . · · ' · 

VI'fl, A Có)np-a·nh'íà de Lastrado'res Marinheitós será. 'compost a do 
mod!J sP-guin te-. 

20 'Gabos. 
l :e Lastradores ·M~arinheiros·; 

140 - - Totalidad~·. 
---· 

E tP-rceira Di'visão ser'á :em :to'tali~a--dé 'de 13.~8 ·Pi'àças. 
Donde se s'egoirá, CJUe o total Corpo será composto de hutrt Éktarlo 

Maior, tfuP tP.ra ü Praças; cl·e _1770 Prac;.ai na primPir'a Divisão de Ar· 
tilbeiros Marinheiros ·; de 2124 Pra~a,s na segunda Divisão de Fuzileiros 

· Marinheiros; e de 1328 na terct>ira Div]sà'ó de Artífices ' ê Lastrádores 
Marinheiros, qne fórmão Pm _tot.Çllirlade 5231 Praças~ 

IX . Sbu \'ervida hão mandat declarar p or ora o número dos Càpellães, 
·~ das r~ssuas destinadas a cuidar ua suade dos Soldados, e a manter a 
Policia destes Córpos; porque á proporção que o Corpo se fôr formando~ 
Providenciarei este àriigo: E por ora ertcáfrego o Auditor GerãL da Ma

·rinha tle l!!ervir de Auditor de cada huma destas Divi-sões ; assim como 
os Medicas 7 e _Cirurgiões do Hospital da Marinha cuidarão na saude dos 
Soldados deste( Córpos. . ' 

Dos Soldos, e · Vniformes, que háo dê ter esia·s tre's Divúóés. 

X. A ttendendo ao mais activo serviço, que terão os Officiaes de Ma• 
rinha, empregados ,nestas tres Divisões da . Brigada Rea-l da .Marinha: 
Sou servida determinar os seguintes soldos para os. Offic~áes, e So!dados 
dos mesmos Córpos. -

Chefe de Esquadra, lnspector Geral 
1 

-do Corpo, terá - .. .. - - · .. - - - 6o_$ooo por mez'! 



r 

. . 

,Sê o.Inspectór Geral for _ Vi'ce-Almiran_te~ 
ou tiver qualquer outro posto supe.rior' te;
J'á mais 2 o o.$ o o o réis por anno , alem , do s·eu 
·soldo. 

. Cada Chefe de Divisão te.rá- - - ·~ 
Os Capitães de Fragatq.s, q~e serã~ 

{l ( 1 
,:, ~ .1 ,.l I \, .... ', 

4s,loo.o. por. ~62~' :- - -

, Majores do Corpo, terão - -. .; 
Dois Ajudantes ( prír~eiros T~riep- ., 

~ - - 4a.~{oó9. ·po~ ~e~. 
\ ' . \ • - . ·~ . 

tes) terão .:.. - - - - - - - 2.0gfooó por m~~~ 

~Companhia de '.4rtizlu~iros Marinheiros. 

i Capitão Ten'e~te -~ :- 25$,ooq }. ~ 
I Primeiro'fenente a 20_$000 ~ 
I Segunc!o Tenente a - i 5 tooo ~ 
4
1 

SFarg~nltos. 16 n1esmo qu~ se dá âgora ás Cori1p~nhi"as Graduà .. 
urne . d . . 

C . b' .. as} 
. 8 a os, - I '• r ,. o • ', • , • • • ·, • • • • , • • 

1 
Os .Artilheiros ~arínheiros a 80 r~i~ p9r. dia, e o Tàmbor o mesmà 

~ue se dá aos Tambores das ComparihHis Graduadas. 
J :' l ; 4..1 ~ • • • .... ... .r 

Companhia de Fuzzleiros JI!Iarz'nheiros: 
'L . . 

XII. Ôs OtEci~es de Patente ~.mes~o ,q~e a Pri~ei~a; Iii~s p_él~ _con~ 
~rario os Sa~gentos, Fúrriei~. , C~bQs_, Tambqr ~ 

1
e SoJ~~çlo~. tet:~o ._o we~-

~1o Sold~, q.ue tem o~ mesmos P~sto1s nos actuaes Regunentos de eq1~~~"' 
que , Prrmeura; e Segunda Ar!llada~ 

. . : . , . - .. 
Companhia de Artifices, e Lastrad,ores Marinheiros. 

XII. Os Officiaes de Patente o lTJ~sino q~~ na Primeira ; ; q~antq 
ao ~estre, Conúa-~esti-es, Cabqs_, tyles~re~ .Cf;lrpinte iros ~ Ca!S~-fat~s; e 
Marinheiros das diversas classe~: Ord_el)o ~~observe que Tenh9 _determi
nado, e se pratíca a este respeito.; ~ q.ue. t~mbem ficará estabelecidp pa
ra a Coiripaiihia de L~stra~ore!l Mé\riohe~ros. , .'. . :. . . • 
· XIII. Em cada huma das Comp;~nhjas dé!-~ duas . P_rimeira~ Oiv~s~.e~ 
haverá vinte Soldados veteranos, que se ti'verel!J distinguido, como mais 
exactos, os quqe$ teHto viole réis mais de soldo por di~ , que perderãó 
cumprindo-se maL 

. ' I • ' } ' ,.1 • _ol 

Uniforme dos Artilheiros Marinheiros. 

XIV. Os Offici.aes de Pate nt~_ terã~ o rne~~o V n.ifor~~, gu~ 0~ d~ 
que se serve o Real Corpo cia Marinha ; corn .Jl. distinçã.o. de terem n~ 
inanga esquerda por cima do canhão flllrP&- J?eça {]e Ar.,tilheria borcl~d~ 
de .OUI'O. . . . . , . ,. .. .. ... · , . · , ._ · . 

XV. Os Sargentos terão hum a casaca curta :~ui, com bandas ~o n-les
tno panno, forrada de encarnado, golla .e caphoes ele pauoo. encarnado· 
h?tões aniarellps com hum~ Anco~iJ. gravqda; ~ua,s Dra_gonas d·.e. pa~n; 
azuJ, guan1ecidas. com. frapjaB; de: b~u9, e hpma Peça de metal amarelJo' 
lia manga esquerda, por cim11 .~o~_~ánpã.o. . , . · 

XVI. Os Furrieis terão só _,hp!P~ . Dragona . no hoinbro direito; e b~ 
~esto o we~ruq Unifptme qg~ p p[_êçe4,çn,te;, :~ . 

- Lll z 
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XVIJ. Os Cabos terão o mesmo com a Dragona no hornbro esquerdo .. 
XVII L Os Sul dados terão a casaca do mesmo modo; com a differen• 

ça de não terem Dragonas, mas simplesmente da parte direita huma 
prezilba de panno enc·arnado, guarnecida com gallão amarello de lã~ pa .. 
ra segurar o boldl'ié, em que hao de tiazer a Espada; e a Peça da man
ga será de panno amarello. As vestes serão inteiramente brancas, como 
cs calções, que serã:o compridos, e com huma palia, que cubra as cor
reias dos çapatos. Em lugar de chapéos terão h uns barn>les de couro pre
t.ó, com hurna plum1l. euc:rrnada por cima do laço na parte esquerda; e 
esta pluma será de la: será de pennas para os Officiaes Inferiores, que 
usarão dos mesmos barreles. Os Officiaes u arão das mesmas plumas nos 
cha1Jéos. Na frente dos barretes terão as duas letras AM enlaçadas 
de metal amarello. Os Officiaes Inferiores terão as mesmas letras, êuber~ 
tas por buma Corôa. 

XIX. As armas serão humà Espada curta , com os copos de metal 
amarello, e hum a Pistola , que trarão no mesmo boldrié da espada, e 
p·or cima da Fnrda. . . 

XX. Alem deste Uniforme de Parada, tedo hum, collete com man
ga el e panno azul, com gollas de panno encarnado, e h umas calças com4 
pri 1as de brim, para fazerem o serviço de Quartel, e o de Bordo. Quan .. 
do se servireln desLe Unifo1·me, deve01 usar dos barretes, sem laço, nem 
pluma. 

XXI. Arrihos pstes Unjformes se lhes mandarão dar pela Minha Real 
Junta da Fazenda da Marinha, cada dois annos, e só as cifras dos bar
retes se tirarão de huns para outros, em quanlo as mesmas puderem du .. 
rar. . · 

XXII. Terão macas com hum colchão, travesseiro, e manta; quese 
pot·ào em arrecad· ção, quando desembarcarem. 

Uniforme dos Fuzileiros Marinheiros. 

XXIII. Será o mesmo que o dos Artilheiros Marinheiros, á excepçãCP 
da Peça, que só trarão os Officiaes Superiores e Infer iores das Compa
nhias d s Artilheiros Marinheiros: e as letras do3 barretes serão FI\'1 cn4 
la~adas • No .armamento haverá a differeaça de terem Espingard.ai; 
e Baioneta, e noã .Espada, e }Jislola, 

Uniforme dos Artijices, e Lastradores Marinheiros. 

XXIV. Será qua'Si o mesmo, qrie actuálmf'ote se dá áos Marioh.ei
ros: V e te com gol la encarnada, e calças compridas; e os officiaes Jn.; 
feriores terão as distini(Ões dos Officiaes J nJeriores da Se~unda DivUio; 
o que tambeui se entenderá determinado a respeito dos Officiaes Sope· 
tiores destas Companhias. · 

. ' . ~ 

Do Inspector Geral, e Com.mandante da Br~gada Real da Marinha. 

XXV. O Inspector Geral será pelo menos Chefe de E quadra-. 
XXVI. Ter~ a lnspecção, e o Com mando dehRixo das Ordens da 

SPcrPtaria de Estado da Marinha' e do Almirantado, e Real Junta da 
Faze , da da Marinha, sobre tudo~ que pertence ao f'U Corpo; á Arti
lheria da l\1arinba; á Torres que Eu illr se rvida confiar á Repartiçfío da 
Maânha; á distribuição dos Soldados, e Marinheiros 1 que compõem o 
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_s~u Corpo, stagundo lhe f~rem pedid~s pelo Inspect~~Jo .A'rse'n~~ da I\Ia~ 
i'lnh.a, ou para Guarda, oú ·para os traba1hos tdl?11 ~es~o Ar,senal: e se .. 
~gundo lhe for detennióarlo, que de~taque, ?H , J~ara guar~ecer Torres k 
ou persidios. e portas do ~esmo ArsenaV, dt1s~·;i ·, . o_u ~:e outra banda .do 
Rio·, ou finalmente párá Guardas, que poss:á 'dar para a .segurança da 
Cidade·: em todos os qua~s casos, as . Guarçl~ 'destac'ad,as ficarão á~ 9r-:
;dens dos. ·qu-e as p'edire..m; e particulàrm_ e~t~ o lnspectpr Gera~ se não 
intro~etJerá com a ~u~isdícção po Jn·sp·~·c.!tor do. A 'rs~T,Jál ~,a Mannha. · 

XXVII. Serão .por _sua ordem di~trib.~i'das , Çt Artilhena, Balla, .Me .. 
tralha , Carretas, e todos os petrec_hos !le _A rtilheria, que possão ser ne• 
cessarias ou abordo. Çàs Náos, _ou no- Ar.senal , . ou ~m qualquer parte, 
onde a m_e~ma seja necessaria; e que lhe fôr ordenado, logo que haja 
alg~.un Arpiámento. , ~ ·: ; ., , .· . , . . t • ·, _ : 

XXV UI. .. Terá a . se.u cargo os Armazens da polvora da Mar~nha; ã 
cuidará e_m que haja a !'llais exàcta comptabilidade na arrecadação, e 
;despeza _d'a mes_ma; d~ mapeira; qu~ . a ~ada momento s~ poss;;t re.conhe-3~ 
ce.r o 9_ue . s~ l~m desp.~n?I~o ::_e . o ~ue SEl ae~a. em ser : .. -e to~os. ()S me~ 
zes . clara parte a Secrf'tanà -, _de Eslad~ da J;W~nnha da · slbJaçap e.m qu_~ 
tudo se. acha, e ~as faltas qu'e . ha, mandal?do tam?em cada anno Inve , .. 
tario de tudo o, que tambf1_lp pr~ticará co~ ? AlmirantaÇo. . : .. ;, 

1
, 

, XXIX. Tera _hum a Secr.etana, que sera comm~m a todo o Cor~ : 
;em que s.e reunir~o , -.~s . tr~s Chef-es i:i~ De.v_isã~ ., :~ .. hora .-q~e o Iosp.~~t~.~ 
Geral determinar, JUótrun~!l.te com os. A~udantes ,. e ôa lJ• se exped1sa.g 
.as Ordens a todo o Corpo. r~rnbem alh se receberã<? as partes d:a~ P1v.1; 
sões, e as contas dos Majores sobre , os objectos_, que lhes fi cão .. enc;arte-: 
gados, ~ de qu~ , o)n~~~~l()r. Geral d~r~ l:)go: párt~ ~ e -relaç,ãQ ~?:·, .A lqJ~ 
r.an tado; se o .o_bJE'do. f0r m1!Jtar .; ou a Minha H,eal Junta da. l\a .2;~oq~ ~~ 
l\1arinh_a, se for . qà Faze nda; ou ,á Secretª-ria Ç.e Esta.do da :Ma rifJ.t,l)~ _ ; .se 
não couber na Ji.HsdlcÇão destas Repa1·tições, a fim que Eü d~ ~~ neces-. 
'sarial! providencÍqs. . . . . ... · . n;7·, ,.1:: . . . 

. XXX. 9 Jnspec.tOI: Geral .nOI}1eará o~ Secretario .,, e mai~ . .Q.U:lpiaes <Ú~1é necessi~ar para a ~Úq. ~:t'C!el~l· ia ;_ e ' dad_ par_te . iriensaltnept~: ~~ R.e~ I -~Hn
ta _da F azend~, _da despeza ,que com os n1esmos, e su~ .. ê~,çr.etaqa fizer, 
para ~~r abonada~. d:vendo poréCJ? ~e( todo o c~idado . ~ffi Rue h:a-jã tam
~em nesta f,tepartJçaQ toda . a _possJveJ_. economra, e q q,~ jl e,bai~o deste 
pretexto se não __ intlodu_~ão ~bus~~·. A Rea.l Junta~~ fá.~en_da .i'igiará sei~ 
bre ~st!l, despeza; e p~·recendo -!~e excessiva'· a !Jé!-Q .~rpr<?vara. .· ; 

XXXI. O~ sobreditos ,empregos de Secretario ~ ? , mais Officiaes <la 
~i ta Secret~ria se rito àiliovi v.ei~' e DUrlCÇl. se p,odt?rªP. considerar c'oni'o.Offi_; 
~ias, e~ R~e ~aja propriedade;. a~lPs, . ~eg~n.c~R ~ .. exigend.a d.Q._SPI'yiço _; 
o mesmo Inspecto1·; com q consent~m:ento da Jqnta da Fazenaa . da Ma. 
finba, pode1·a dimlttir assim o Sacretario j co~o qbalquer dós OíEciaes 
ôa ~ecrel<Úia' que se julgue desnecessario; ~ü jnc;:tpaz; e nom·eaf ou .... 
tro ~ril ~eu l:Jgú. . , ! . • , . , , : , •. . , . . ' 

.- X~XIL Terá á seu eargo , vig:iar . s~br.~ , o bo~ éstapo da ArÜlh~ria; 
~arre~as, A~mas ' · .Pe,trechos_ dest:~1~?~ , ~.0 A_~m.amento .M.il.it.ar da Ma.í 
~Inha, e _dara ,as part~s c::ompPt~I?t~s)~o ... _q~e lie neces_sa_no ou fa~er-sé de 
novo, ou ~ons~~tar~se ,, a _fim qu~. t ~P-9 . ~ ~. á.che sempre no melhor ~stado ; 
~que cada Nao ,ten?,a tudo o,q! e: ·:r~f.e~sita parao s~u Aqnariiento . sein~ 
pre com.plet?, _exam1t;w~d? }:a~p~~~~ ~.e. ?Cap1tã9 d~ Fragata ao~ Artilhei .. ' 
~o~ Marmheuos cumpre com Q s~JJ ilever neste Artigo, ae que já fie~ 
encan·pgado. . , I 1 

)fXXíii: Proporá ~o Co~~~liiii ~o Al.tniràntado todas as. innovaçôe~ 
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·que julgar uteis; é recebendo Ordem do mesmo i e dà Junta da Fazen..: .. 
da, pàFa que adespeza ll~eseja abonada, ordenará que seexecute .oque 
houver propost0; ou de innovações, ou .de reparações. . ' 

XXXI V. Terá a seu cargo o ordenar' e vigiar s0bre a exac.ta a!'reca
dação da A rlilheria, e ·mais petrechos de Guerra' logo c1ue hum a N io) 
ou outras Embarca((Ões de Gu·erra desarmarem : e igualmente fará ernbar
cat· tudo o que dos mesmos Artilheiros f@r necessario ,- logo que huma 
N áo se ponha em Armamento·. . 

XXXV. Vigiar'á m'u-t.to attentamenle na carga, e descarga d·e todos 
, estes effeitos, e procurará 'estabelecer huma comptabilidade tão severa, 

que não· possa ·haver o menor descaminho . . 
. XXXV I. Ordenará, e v'igiará sobre o bom . estado, em que se hão. 

de manter as Escolas Práticas, e Baterias p;:tra o exercício das Peças,. 
Obuzes, ·e Morteiros, assim como tndo o mais Ciue pertence ás E!lco1as. 
de Arti'lheria. . . . . · 

.XXXV 11. Procurará pôt· . na m·elhor ordem a sala d.as Armas; e terá 
a In specçã.o. de todas as Muni~ões de Guerra, para a Marinha . 

.......--XXXV Il I. Fará proceder na sua presença ao exame das Peças ; e 
Artilheri a, que servem nas Náos; e fará visitar; ·e examinar por todos 
os mej os conhecidos a boa qualidade da que se pwver de novo ,. assim 
como da que existe actualmente. . , 
XXXIX~ Terá a seu cargo o propôr ao Cons·eJho do AlrniraBtado .as. 

dimensõ·es, e qualidades da Artilheria, .de que as E'mbarcações dá lV(i:, 
nha Real Armada possão necessitar, a fim qué se Me consultem as coúi
pras, que seja necessario mandar fazer. Terá tarnbem a seu cuidado .():; 
exam·e das Po!vora-s da Marinha, a fim que se contêst~ á qualidadé da. 
que .se acha nos Armazens. , 

, XL. Eslábeleber-se -h a para . o serviço do lrispe.ctor Geral; e dos Of
ficiae~, e petrechos de Artilheria o nMnero de Escaleres que se jt1lgar 
indispensaveJ; e a Real Junta da Fazenda fará esta determinação. 

XLL Estarão ás Ordens do Inspector Geral todos <Ds Officiq.es de Fa
zenda, que a Minha Re;il J.unta .. dà Fazenda . da Marinha nomeài:' para. 
a guarda, e esct'i-pturaÇã.o de tudo que entrar pa1:a os Armazens; âe Ar
mamento; Petrechos, e Munições de Guerra:; quaes Almoxarifes; Fieis, 
e outros emtHegados, qu·e fiel e promptamente obedecerão a todas as Or
dens do Inspector Gel'al, que receberem P,pr escripto; mas o ínesmo Ins..: 
pector Geral r:ião , poderá altentr o regimen de Fazel')da, que Sou ser.vid~. 
eotreg.ar á Real Junta de dar, e a que destrictamerite deverá conformar
se ·; deixando-lhe porém a liberdade de Me repreS.en'tar pela Secr'etari~ 
de Estado da Marinha os inconvenientes. que J"Ossão achar.:..se~ nos Regü
lamentos da Beal Junta, para que Eu dê as convenientes providencias: 
Os Officiaes de Fazenda serão nomeados' pela Real Junta. , e só á mesma 
os poderá remover; .rodendo o lnspedor Geral s~spendellos, e dar par..i 

·te á Junta, se commetterem a menor prevaricação. . 
XLII. O fnspeclor Geral regulará ci serviço d0s Officiaes das diver

sas Divisões; e poderá tarnbem empregar os de h uma em outra; repar.: 
tindo assim O$ traba lhos, par.a qué recai.ãci so.bre todos igua-lmente. Re
gulará os Destacamentos diarios, segundo as Ordens que t iver recebido; 
e procurará qt;~e n~o haja descuido na sua exácção . . ProcLli'atá propaga'r 
igualmente em todos. os Oiliciaes os coHhecirnlilntos Tbeoricds; e Práli-i 
c.os de cada se.rviço, .e . que todos se instruão em .cada Pamo de Adminis~ 
ti·aç~o , e serviço Militar. · 

LXI.Il. .> J .uD:t9 ags Arsenaes.; pu nq tugar .que .~e lhe julgar ma~s _cõn~ 
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\reniente: Determino que haJa humà s·~·la, e~. · q·~~ .Í ~~s·p~-dor Gerai p'i·o
'cure reunrr -tudõ o q~Je. s'e tem >pub;lie-ad·o de: Ulel:lr~r , 1e·t~·Co~-sttu~ção, em 
Apparelho, ·em Navegação, em A rtilheria, ~· ,'em Tactica Naval, sej~ 
em ·~ivto-s , ;·sej·a ~em ·clesemlíos , s~ja em H)qdéios ; e que o. ~?s·~e~~or 
Gér.a:l anime não só todos ·os .• que é!-l li q.uiz~rem 'ef!.t:udar,, 1J!{l:~ que a,~e P~?"' 
~ni're que_os Ofli-ciaest mais ha'be_is do Goq3qi~ão . al~i Memori~s ~obre ,ca.:. 
da hum àestes· o.bj~ctos; e .ap.r~s.ente ._qa_~a seis tne.ze~ á Secretaria_ de ~s.~ 
tado da Marinha, para que subão á Minqà Re~l pres·e·rrça, as }Y~eo;wna~ 
({-Ue liv:&etlil ohticlo, maicfr a•p.provação;; ,a 'fim .que Etl p.os~'il . ~ssun. ~on~~
.cer ·, e· attende'r:ios, Qffi:ciat!s mais ben'emeritos; e f3!Ue m.ai·s s·~ distmgm
rem pelos seus conhecimentos. . . . . .1 

·. 'XLIV. .O fnspector Geral est~beleé~rá ~ambem .h\Inia Escola Prática 
de, 4-rLilheria , . junto. d,a Bater:ia cl'é1 ln~t.r.uc~ão ,, e n~lla .,~qrá a~;> cop\~.~-: 
níentes lições o Capitão de Frag~ta ,d'cps Arti!~eiros l\1.arínheirOs , ou 
·aquelle Official:, que o Inspector Geral nomear para o m't-smà firp. .: 

XLV. l) e:st•jaudo que. o trabjilbo _-, instrqcção:, e exercício : qa Real 
Brigada se ex tendão a todos os Officiat-s de Marinha : Det.e~mino, que 
o IA:spe'ctor Gerai cada i:ttano ,remG>va ~o. tl) .certo .pútp,er?- rl~- Offiçiaes , eni 
todas 'ás tr.F:"s Divisoes,. e /a~a ~ntrar O!lt'ro~ _em · s.eu lqgar, propondo tan1 
.to os que deyém sahir ,_como 'gs qné deven;1 entrar ao Almirant~do , A 
fi":l q~~- 'eile dê .as conveniBn t~s Orden,s. ,_E~ ta O.rc!,en:~ . de ~udanç~_ ~ã,q 
prmcipJa a executat-se i antes ge ter eXIStido tres aDDOS ·JliDtO todo d 
Corpo. , . · . , , , . . 
· XLVI. Logo que o Irispector Geral r~c~ber ·4- Ordem :da ~ecr_e_tari_a 
de Estado da ,M_àrmha.; ou .dó A1miran.tado, para o Armamento _de, al~ 
guma Embarcac(ã.o de Guerra, principiará desde logo apromptar tu dó ô 
que tocà. á sua J urisdit!Ção, e entend~r-se-rha cpm o , Inspec~·or . ~o -~rs~.;; 
n~I . da ' Marinha; _a fim que, fuaja efP tud.o. a iilaior acti. ~idade? brdiHi:i, ;. ~ 
que nada falte do que póde ser necessario ao serviço: e depoia destaca
rá; para emh;ncat· ;- aqu.ella . parte d.as sqas :Oivisõ11s, qJ.!e lhe fôr prdena~ 
da, olt pela Secretaria de Estado da Marinha, ou pelo Al,mtr~Btádo. 
XLVII~ 0 lnsp~cl oli' . Get~al. passará a·s Rev;istas Mensaes de todas a~ 

,tres Divisões' e. levârá ~s Tabe~las d·e s,Huaçã.o á . Secret,àrl~ . de· Está;dd 
da Marinha ,; e áo Conselho do Almjrant.adp; e, á Jt.iQta da. Fazendâ âa
-rá as Tabellas exactas .do .. núme.ro . das. PraÇas , par"' às Splctos •. . qtié pela 
~esma serão pagos ·c; como se pr.atica co~n os Regimerito~ .~o Mim E~er· 
c_Ho; e para o que Tenho já d<~do as netiessarias pr<:>~idenê.ias pelo Pre.:. 
SI dente do Meu Real Erario. Ta)Jlqem fica ,en.carregado o Inspector Ge.
"Tal de esta~e!e~er as Visitas; e Reyistas di~rias :~o~ Quarteis, qtle j~l
gar convenientes ao bem do Meu Real serv1ç.o; entendendo-se, que n.~ 
Disciplina., Policia, e. rnànutenc(ào ,das. ~ivisõear Çdnfio intei.ràmente do 
-zelo; e intelligencja do. Inspe.cJor Geral 5 e .dos ,IChefe.s de Dj~isclo,. que 
execu.t~rão ~s 9rdens, q~e do mesmo ~ece~ei·ein. '· fica~do :a ~e?l ~riga·. 
~a suJ~;ta. ~s mesmas. Leis .de .Su?ordin~ça.o. M1h.ta~. e _Dtscipltna; qu~ 
se achao ~a estabeleci .d~s J A uthorizo ta,r.nqem. ? lns~ector G~ral, parti 
q.ue nos tres Córpos dê hcenc;as para tr\lbal.harem por seu Officio a:os Ma..; 
r1nheirbs, e aos Soldados, que julgar nã.o desertarão; nem farão falta ád 

-serviço? e estas licenÇas poderão exte.ddêi'.:se a seis inezes; e aos Mári-i 
nbeiros àt~ hum, ou dois annos ~ · dáiidd elles outros, que na: precis,ão os 

·possão supprir: e neste intervallo de âusencia não vencerão nem huns'i 
nem (!)Utros soldo algum J 
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~ .;*EVHI. Em é'ada óivis'ão o Cnéfé de'• D1'11isã0 será o mesm(j) que~. o 
Inspé&for G-eral ení to'cl.á a Br'iga.cl'a; e supprirá" as suas 'Vezes1;1· achanda
ihLellé embaraçado; m> qu·a·l caso os trbs Chefes:•de Divisão assjgnaTàQ to
ôos lres as Ofdê-ns quê Torém gêraes para tod6 o Corpo, e na 'suoa. Divi~ 
tiiã:o as q'ue l•hes forem paí-ticolares. . . ·~ . : 

XLIX. 'Terão á. ú1aiot" subo<rd'in·a·çlà'o ao seltl €hefé ·; .e t.hã0 farão · r:ep.rff"-:
sem laÇão alguma a ·o•uitrà Superior; sem primeiro darém cópia da wesma 
a'o Çhefe. · ., . '"'dn" w ~ 

L. Vígiarão sobre 'a éxéeãção dás •o:tdens dadas pelo Chefe In'speétor 
~era11-; quy farão exéc'êltar ·_prórnptam'ente; e ·lhe pa-rti·ciparãO'· tud~ . o.que 
a·contece'r que po'ss·a ·Interessar a Divisão'. . ~ ~ ~ <.' 

- I ~ • r: 

V o 1Jos Capüâes •de_ Fragata. 

• -LJ :Os ires Ca'pitães •fie Fraga'ta serão !propriamente ·os Úes Maj~re~ 
i:la Brigada Real· _d'a Márinha; e cãd'a hum na sua Divi:s·~ó exerci-tará as 
fu.nções competentes dos Majo"res dos Regiment0s, que todas lhes eu<i\ar.:. 
feg-:-~, e de que ficarão re'spóosaveis aos Chefes de Divisffo respect-Ít\'OS, é 
tto Oo'ioma'noante -d•e todo •ó Corpo \o Inspe·ct0'r Geral. · 

Do ·Major ·da ArtilherÍ'a; ou Cap1;tâo de Frayaía da Divisão dos Arta·
lheü·os Marinhei7·os~ 

,_ 

~I.N. Térá o comníafldo dHs d·ez Go.ffipar.J'hias ·de A.rtilfbeiuos Mafiinhei• 
rr·s·, debai~o das Ordens d-0 Inspector Ger-al, e ·do Chefe .de Divisão da 
sua Repártiçã'o ' · 

LHI. Dirigirá as Bscolas da Bateri'a para a lr.Jstr1:1cção prática do.s 
Officiaes, . e A rti l'heiros . ) 

,. LIV. 'férá a seu óargo a cl•irecção; e construcção !ila:s Carretas, e 
'de •to-do o que pérlencer ·á Artilheria, <qHe se executará no A tsenal Real , 
'debáixo dos riscos que elle der, llcando encarregado de vigiar sobre a 
ex:at:ção c0ín que os m•esinos 'Se eúculão, e dando de tudo -parte ao Ins.:. 
-péot<'>r Jde A'rsenal .da Màrihha, para qge dê as Grdens ·necessari.as .. 

L V. Terá lí1eb_'a1xo dá sua immedi ata I nspecção a mam;Jtc:rração <ílas 
'Peças, ·e d~ sua Pàlarti~b ta-; rdas Talhas , e mais Cabos necessarios ; e 
ná atreca.dação vigiará sabre os 'Officiaes de Fazenda, que ·respunrllerão 
tle ttido o 'qme ·se lhes 1entrég~r. . 

XVI. Fic'ara ebtt·egue da Polvora ·, Bala, Metralha, e Artificios ; é 
:vi·g'iará c80bre os · Fieis, .tqtJe tiVePem "as chaves d0s A,r.mazens, sefldo el:
·le responsavel de qualquer desorde·m•, rque nesta materia possa acontecer ·, 
'Se 'não houvgr dado t0das as ·pr0"idencias necessarias, ou se tiv-er harv•i
·~o algum (!escruido na vJigilaJn cia, q-ue deve semp·re ser a ma~s actirn. 

LVII. Terá a direcção da s·afa >do ArmamenUo, que será oompasto 
de Espadas, Chuços, Machadinhas, Esping·ardas, Baionetas, e P,istelas. 
· 'L V II.I. Conserva·rá rhum Registo exacto de tudo o qae lhe fôr entre
·gue e aos •Officitaes - ~e Faz~nl:la; e dará tt:!ldos os IJnez'es hum . Mâppa .a·~ 
Jnspector Get-ál :db vEíWa'do :actua'l, -e do que lhe fa·ha ·par.a estar no ~ 
completo, conforme se tiver ordenado, ficando <elill~eFidi~o, q.ua AiJ'Uando 
não houver lnspector Geral, deverá remetter todos os mezes este mesmo 
Mappa á Secretaria de Estado da Marinha, e ao Con~elho do. Almirantado. 
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~1X. Debaixo dás· Ordens que recebe.r<dnlnspe'-ctor. Gera\, · distribu~ .. 
tá os Artilheiros -jlela Escola, . e pelos div.ersos: lugares dq trabalho, a fim 
de que tenbào 1!-Jzes -de todas as partes, .de quê. se 'compõe o . s~u Servi,. 
ço; e dará 'parte ao Com mandante dos mais h.abei~ Soldados, .a .fim que 
sejão prornovid0s ou a ,ma,ior. Soldo, ou á .Officiaes Iaferio~es ;-. e da.rá em 
Nota ao Inspector Geral. os Fuzileiros Marinheiros ., em que vir disposi
ção para ser~m ·promovidos a Artilheir:os Marinhei~os. . . . , 

LX. Finalmente enc'arrego. .o Capit,ão de Fragata .da Pivisão dos Ar· 
tillieiros de tudo 'o que · perten'ce ,á At·tilheria da Marinha, ç]a cqoserva:
ção das Peças, bom es'tado, d·as Carretas., da Disciplina, e -Ecqnomía da. 
sua Divisão, de que res·pooderá diante dos seus Sup(.:lriore~. Terá tambem 
cuidado em que todos os Officiaes executem prompta, e literé\lmeole to -:1 
das ils Ordens que receberem, e _ lhe fará recol')heceJ', qu~ elles ~ão res: 
ponsàve·is pela Disciplina M1litar-, e Economía dos Soldados das suas i:~ i-: 
pectivas Companhias. 

' ·. 
Do Capitão ae F1·ay-ata da Divisão 'dos Fuz·ileirus Marinheiros. 

;LXI. T.Prá o Commandq das doze Companhias de Fuzileiro.s Ma.rinhei~ 
res, debaixo das Ordens do Inspector Geral, e do Chefe da sua Di vi~ 
são. · · · . . , . , . , . ·. . . .. . . 1 

LXII. Terá na sua Divisão as mesmas Inspecções , e cuidadoS , qu-.e 
tem os Majores dos Regimentos; e cuidará na Disciplina . Militar, e E.cd~ 
nomía da sua Divisão , assim como da Policia dos Quarteis. . . 
· LXllL Distribuirá as Guardas,. segundo as . Ordens. que receber dó 
Inspector. Geral: e a do Arsen.al Real da Mar.i.J;Jha ,a por~ d~bqixo . da~· 
Ordens ~o Inspector do Arsenal .; que he . unicamente respopsavel pelo 
.que succed.'e, e· se pàssa dentro do sell Recinto. . , . \ ,. . . .. 

LXIV. Sendo inutil qne Tropas de Embarque sejã.O e:Ker.citadas i:J. 

grande& Manobras, e Evoluções proprias dos Regimentos do Meu Exer; 
cito de Terra~-, e deyendo ser . proprlas parl.icula!'lpente p~ra €:}~.fendere ui 
as Embarcações de Guerra, e para fazerem algum desemb~rque, e t en· 
tar âlgum ataque; he sobre objectos analogos a este fim proposto ; qu~ 
oevem principalmente .exercitar-s!=!; e ' por .consequencia , a exflc,ção n.a 
marcha_, no alinham~rit0, na promptidão do ataque,. na viv,<;!za . -dos di-. 
versos fógos; como por Filla~, por PelotõeS., he o que deve principé>lmen .. 
t.e occupar o Official, (!)t.ie servindo de. Major; hà de o.ccupa~;-se inteira-: 
meute dos Exercicios do seu Corpo, .e de o ter . adestrado superiormen~ 
te; com attencào ao servico que ha de executar. . · 
, L~V. d c'apltão de F~àgata dest.a Divisão .fad exercitar os. Fuzilei~ 
~os Mari~heiros em ~udo que tem analogia com o serviço, que _se faz 
~.bordo das Náos; e todos aquelles Soldado.s; erri que vir. aptidão para o 
serviço d~ Artilhe:ria' ,OS proporá ao Inspector Geral para passarem ao 
lnes}no C~rpo, _ e teret!l assi~ _esta ~r?moç~o~ .álérn.~e_9ue tambem pro~ 
Pora os ·rna1s benementos. para a gratificaçao~ que ficft Ja ordenada. . . . 

LXVL Devendo támbem os· Artil.heirvs Marinheiros e.xercitar-se nas 
Marchas, e Alinhamentos, assim como nas Evoluções mais simplirt=ts -~ 
<Japit~o d_e Fragata -desta -.Oiv·isão .exercitará .os Artilheiros Marinheir~s; 
segundo ordenar o Iospeddr Getal do Corpo • 

. ' 

Do Capitão de Fragata dos .Árifftces, . e Lastradore~ Marinheiros. 

LXVII~ Terá o. Comm a.n do ciªs dez' Companhias d~ Artífices, e La~~ 
Mtnm ·· 
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tradores M adnheiros, é nellas exercerá, quan t0 h e com·pat-ittel com os 
attributos da sua Divisão, as fonGções de Major, debaixo das Ordens do 
lnspecter Geral, o Chefe da Divisão correspondente. 

LXVIli. Distribuirá os Artitices, eLastradores Marinheiros, segun-
' do as Ordens que r·eGeber do J nspéctor Geral , que tambem obrará de 

ácôrdo cem o .Jnspec{or do Arsenal; e ó Capitão de Fragata destà Divi
são irá visitar os Trabalh·os de Apparelho, Casa de' vélas, e outros lu
gares, onde ho'uver di s tr~buido a gen 'te, para vêr se acudírão ·aos traba
l'hos, que lhes furão ordenados, ou se faltárão ~ rio qual casÇlàs fará cas .. 
tigar, e d ~1rá a Nota ao I nspector 'dos A rtifices 'do seu Corpo · emprega
dos no Arsenal, a fim que receba pelb Ponto a Nota dos que assistirão:, 
e dos que fallárão -~ 

LXIX., Terá à seu cuidado os M appas de Situação do seu Corpo qu-e 
-appresent-a'rá ao seu InsfJectbr , e notará :Oeflas as falt:is; e os que s~ 
achão co'm licença. 

Dos tr'es Capitáes de Pra!fata em geral . 

LXX. Tudo o qile se acha ordenado a r€speito CÍ~ hum delfl:ls em par~ 
tic~:llar, se entenderá ordenado à respeito dos outros, logo que esse de; 
ver seja compàti\rel com o serviço; de que se acha encarregàdo. 

Do~ Offiáaes de Patente das tres Divisões. 

LXXI. Os Officiaes de Patente das Companbiàs de cada Divisão, ex~ 
. cepto da ultima, terão as mes~nas obrigaçõe~, que tem os Officiaes das 
· Oomp·anbias n· s Regimentos do Exe·rcito; e em toda.s as tres Divisõ~s 
serao respon'saveís ao Commahdante lnspeclor, e 0f1;iciaes Shpet·iores dé~! 
Disciplina, e Econ0mia das Companhias, e ·dos Soldados. 

D_os Officiaes Infer~·ores' e Màrinheiros das tres Divisões; 

LXXII. o~ dffic·iaes I~feriores exercerão as me&más Gbrigações ' e 
se sujeitarão á mesma Dis-ei pli na , eomo nos Córpos do Exerc-ito, e o mes
mo se entendt>rá a respeito elos Soldados i Mandando que em ' q11anto não 

-1. houver hum Re~u l amelilto particular, seja por todos obs-ervado o Regala~ 
mento do Exercita em tudo quanto se não ácha d~rogado , ou alterado 
pelos Artigos prec~dentes. . . 

))o s~rviÇo a que seráo destirf,ados os Art?.'lhàri::>s Maràdteiros; 

LXXIII. ~ril primeiro lugar, ein cada Companhia haverá ht1rna par..; 
te destinada ás obras pertencentes á Artilheria, I!]Uaes são a Construcção 
·das Carretas, Talha, e Palamenta para o serviço das Peças, e igua'!men
te Ferreiros, FUI'ldidores, e ds que trabalhão ·em Armàs ; e estes serão 
díspE>osa·dos das Guardas, e trabalhão sómente nas obras, a que forem 
d 'est 1 nados. 

LXXIV. Em segunde lugar, haverá os que forein destinados ou á 
guarnecer as Náos, e Embarcações armadas, ou a presid.iarem ás Tor
res, e Fortes, ·em que se conserva Artilheria·, e os Armazens da Polvo-' 
ra da ·Marinha. · -

LXXV. Em terceiro lugar, serão destacados ce'rto número para as 
Guardas ma~ imp0rtante$ dos 1Pós'~os, em que ·~{I guarda a A.-rtilheví'a, 
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'e"pàra 'a irrurilãção dos: A:rmllí~n.~, ein q~e ~e co~s~~~~o, P~tre'chÔs MiJi .. · 
1a-res . - - · · r, , , • . ""i· r1 J..,, \ , ,.·· ~ ;, , ~ '· : ~ , ·.; · ~.._ :.; . , . 

-LXXV.J~ r Em quarto' lügar; s~rão , d~st~c~~)à~ hpm .ce~~o .núlJl~ro .. p~.ra 
os Exerci cios das .Bat~rias , q u~ . s~.rYirão .. d~ ,E~c.ota !?,r~t~c~ ~ para aUi se 
form'i:fr nm •ág ·Bontarias. ,. e ás Mano.bras ', e pro,ll!ptjd<\o rlo_s ti~ú.~. , 

LXXV 1[._ E'm q.uinto Lugar , será gu·â:rQecidp .p.~lo ,mesmp Çorpo_ dos 
A'rtiH:ieiros .Mar.inheiro~ o. eresidio da Trafar,ia ,, . .j.J~nt,o ~o . ·qual .,se, e~tabe~ 
lecerá"hun;ra Ba.t~ll'ia, qu.l'l s.ervil::iLaP-.. ~xerci'ciq~ ; e _pnde s.e darão ~s ne~ 
cêssarias · hcões . àos Artilheiros.; e .s~ lhes ,fará derois o .E~e~cicio _ho , Al
vo o maior.'número d·e v.ez.es que 1 for po,ssiyel ' · não se l .h.~s ~~i;an~~ _igno
rár cousa alguma do que hfic:t .de 'pt;Çtticar .no ~ar, e !}lHes prochr~ndo até 
ter .Moqéios; em q~e. .;po.ss.ã·ojnsj~:ui~·Se d~ ~ud,o, ,. ·;: r; ... '• I~ '' • • .., . ' 

· LXXVIII. O.s . Clu@..rteis da Div;is~o d<_>s :· :Artj.lqei.~Qs M~_J;inb~i.rqs_ serãq. 
o ri1àis proximo .que for possi v~l aQ J\rseual, reserva~do-.l\1e o destinar o. 
hrgar mais có.mmo.do .pé\ra .Q m:e.~mo fim. .. , . . . , . . ... , .. . 
· LXXIX. Em cacla Er:n"Qarc!l~ão de Guerra embarcará de guarniçãq. 

o.· m'lmero qne Jôr. determinado pel9 ~lios_e l,ho . do ~lapir:antaqo ,, ~s~o\h,id<;l. 
pelo Insp.eclor Geral :, que ·p~r~ ·esse t:im estabelecera hum sysYema fiJÇa,] 
e inalteraveL · 

• • 1 • • •• 

Do. se;viç? a q_ue serÍlo d~stú~ados os Fuzileiros Marinhâros. 
I 1 j. I _ , 1 1

; o~ t • l ' • ) \ j , 4 ,_. .l' •. '; ' 1 '' "'I J ". 

: LXXl'C .Oê Füzileirq~ terão os seus Quarteis o mais proximo qu~ fôr 
possiv·eLaos ~~·.til.heiros. :.~ •... !·.': • ~, .. , : 1 . 

, LX-XXI. . E~~rárá .todos os dias. d~nuarc,b ·o número que !~f?s fôr ,prf.s; 
cr i p~o pe lo ,seu I nspector. G~ral; ~ .a Çua.rdª,. d~_: f\ r_st;p~l. ~e r á .c.qi.n~land,á~ 
da ·pu,r ~um Capitão Tenente~ e estará ioteirameote ás Ordens do Ih~.;. 
peclor~ do ;Arse~~l. _ :,. ~ ., .. , . ·.· , · : _ , . . ; . 

LXXXII. Eni çada Cprnpanhia se . escolher~o vint~ ,hçnnêns_, d.os .qu~ 
'&ouberf'm leor, . e óontar ,. e qü.e quiz.erem. ap~ender a .. A,rtil;h.~ri'~ ; ,para a~
sistirf'rh ás · Es~olaa ~e Artilheria ,, e serem p~omovido~ á_ A rtilheiru Ma· 
riohelros, logó que .sa, <;lçh,arem capazes para esta promoÇão~ , ~ . , 
~ 'LXXXII L . Alem de~tes Sojclaclos, ep1pr~g.àdos ,nas,G~::archis . ; naá Esco-. 

las. de. Art\lhetiã, ~ clo.s semestreiros qJJe se ~cbare111 qo_w. ~ice~1ça. , ba
terá hum ..inhnero . d~s tiQado p~ra · jr a~sisqr aos., tr,a,b,~tlho~ .; q!le ~e ti~~rem 
JlO _Arsen.al,._~ ttos ârLll.~zeqs deAr.~ilh~na, ori ç{.id~ ·o ~nsp.ector julgar 
mais conv~mente 1ao 1.\(Jeu Real.s~rviçQ. . , ... , > , . ,,. .. .. , . 
•. LXXXIV . . . Em capa, Embar_çaçã.o,.armada em Gcie.rrâ .·embarcará .de 
guarniÇàq o n.'tlmeto qu~ for deten;nín.ado,,pelp Çqn~elqo: Ço.ft .lmjr_flfltfidGl,, 
~-~~s<;olhido r~to I~s~~c~pr, <fera}, d~bai2\o ~e pônei pios, q~e ha .de es
tabelecer; e s~guir malleravelmen te. 

' . 
• ' 0 • I • • ( I I ,; • ,: • J - • I '' '. : ' '. • .r 

DQ serviço dos .A1·tijice$, é La$lia,dores Marinh.ei1·os. 
• ! t I • : ?/ ,-: , ~ ' _ , j • ) , I' ;' 1 : ! , I 'I ~ I f 1 ' j • '· ~· • • ! , f ,

3 

.L .. LXXXV., . Esta .-Oiyisã,o sgrá to4CJ~ ds cli.4s. emrnegada n.o. Afsenal -~ , de~ 
baixo, das .. Ordeps .,dQ, lnsg_ect9r do. Ji1esm.o,1 op . na~ c,asas .do fi ppa~el.bo; 
ou .nas ... casas de v.e)as, ou em todqs os outros trabalhos; analogos á pro« 
fissão. de,~ada h.um_. .. . . . , . ! ;, : .• : !~ , ; · , . . , .• . .. : .,11 

~ LXXXVI., , H.ú..m<i, p~u:t~ d0s l.Vl.:úin.b.~ir,Qs embarcará, e; guarnecer.á,as· 
Charruas, .q.ue trazem m11deir,a 3 .fl·ejà ,do R~iQ.o , .. s.ej~ ·. das ,<:;olqqi~ ;. a~ En~...
parcações de Gue_r_ra _arm~d.as 2 ~os Corretos .Maritimos, que hão de es~ 
tabelecer7~e para ~ 41Jl~nça. ~-:r. ! ··;. •,1 r ( ; ; : : '· ; :- (•., : • \• l.· . ' ' ' • 

LXXX' III. .Parte deat~ P.!f~Sf).Q ter a t.ambem a .seu C'lrgq o culd~fiti 
Mmm 2 · 
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d"0s' '~a-vi~s d.es~rm-ª'tf'O!f; ;· & para>;& niieshô'.b'bJectO. 1ü1\?erá -Destaeame;n~o,t,) 
da mesma . PiYi~ão ÍlO Rio 'cje Coina. onâe tambem as outras Divisões te;. j 
)1ão .IDesta'camen fos·. Em oa-~r·ca-rã0'. f!á nf~ét-n ·n~sJ~J'.áos '· e EiJ:Ioarc·açõ.e.s a~· 
màdlas S'egundo forem cl1esti•n-aclds pehfl J;nsp·Pc't0J.! fGe•Jial~ . . . - I 

Pefo qoe : Mando a·o-eonseiJhÚ· m'0·Aiinira'f11tado., áJJunta 'daFiize.i:J,. ~ 
·el-a ~da Mlarinha, ao' Ml!recli~-l General ·aos- .M'éus Exerci tos, ~ ·'G.~nell.al 
j .tmto~'á M·inh a Real }i>Jess:Oa:, 'é a• todas) as• pes'soas' a ' qluem .. per·ten:~er Oi 

Conhe·cimento d·este · Al'vàd -d:lf f{?ê.gim:ent.o, o cump1rão., e g~â11d·e•m , ~ 
faç·ão c..:im prir, e ·gu·árdar tão fnü~iTàn;l-e·nte, c:omo m~lle, se c'ontém. ' · nãot, 
ot>s-tantes ··qu'àesq\ier Leis·, Al'va•rás, ,Regini'eAtQs, Dec'l'etos,_ ou Qr.dens- · 
em édntrario, .porque tod·a,s, e todas 'Htú . por-· bem derogiu\ [!.ilti~, este ef
fei,to SÓinente ,, C.::OJ.P'ú s'e. delles• fi~esse' ''i•Bd'i~id~a-J, ·e 'e:xpress~ ÍJ\l·ettção ,_ .:fi. , 
cànd'o•:;:.lias senrpr·e em· "'àeu v·i'gÓ'r. E ·este· va-lerá êome CartJà pas'~àda p.eJa 
Cban~·eJ·lanre, a'inda- ,q-ue. 'per _ '-e;H·a nã\o fi-a d~ Flassar, 'e que~·.o s·eu efllei .tO'_, 

·haja de ,durar ~ais ··de. 'h'um anrio; sem emb-argo d-as OrdeliJ.ai~·~es em oon-, 
traria: Registandb-se em todos ~?S lugares•, ··~nde·-se cos.tum~o 'regis.tar si
n'lilha·ntis· Alvarás:. E ~Jan~ando-~e o '0ri-g-i·-nal _p·ara ·a. Torre do 'Fom.bo.
Dado no· Palacio· de ~ti'éhr~ aos ·28·de A-goS:t\:>· d-e-'179:'], (l) = Come a .As-4· 
siguatur~ ·qo 'Princi pe com 1Gu~ú'da • 

•· . t ü[• 
. ·Re9is.t. ·na $éêretaria de Ektado dos N-eg6êi,os da Ma

t.inli:a·, e 'D'orm.nios: l!J#rd,man·nosi-, a. 'Jol. 99. do. Li-. 
vro das Cartas , 4lvards ·,. e . D~eretos. , que se ex~ 

· ·}7~~~1 ~o p(~nsel'líb. d'ó 4Jrtrúrt"drlta®b· ~ ·.<! 'im;er .. na In.t.;_ 
pressao· Re!lw. 

/ 

'. 

'E ,u ·A RAINHA F'à:ço sal?ér a@S qu'e este Àtl-vad ~)lr.em ~que terid(!) 
df?stir-Jado para Hospit'á.I· da ,.Minha. R'e'ill 1\rmada e>· H0spi~€io que foi dfls 
Jrewitas ao Paraf.so, cuj'o loca·l1 ,l.\'Iat~deí en~r.ega:r á AQJríiinistra-ção <'la. R;eal 
J:un.ta .da' _Fazen·~a da Marfnhá: e tendo determinado 'qm·e ne tnesmC? si" 
tio seeríja hum ,Edifiçjo co~ todas ·as ac~ornmodaçõ,es para omesmo 1l'ln, 
f.', com as f!Ue· ser-ão neces.sar-ias> para o estàbleoimetit'g ôe- htim· Laborato
ri<9· Chiiü·Jico , .. e Disp~nstrtor.io Fâ·rmáceuticq, de que p0ssã€i apiovisfotHlr~ 
s-~ .. f1ãe .s-& o m:esnw Mos-p'íta~, m-ás ~ Minhã. Armadà R'eal, e at~os Hos~ 
p1!a~s Reae-s rlos M\us Domin,los l]ltr,amarinos ' · o e:pae ~à_mb~-m ~:edu•nrl!ta .. 
rá ei'n bebt>ficio da Minha Fazenda Real: E hàvendo oi.Jtrosim mand<ült> 
pr?ceder a1'J o~~ainento de q~re d'é-ve cestar a ·obra, . pujo r·i~co· já s'uhro .á 
Mmha Real Presen·~.a, 'e (oi por Mim approvada, ·o qual se ãchou não 
dever ex:ceder a· sotÍfmá. a: c'en,f-o e· cincoei1ta mi·l etuzad~s : Saú servida 
tlerenni na r, que pár·a se hàver e'sbe C'api'~al, sem triâlo't- krava.rne dà MJi,.o 
nha-. F'azenda Read , s·~ àbrá llilffi Em'(ilJ'estimo pbr conta· d~ mesma, no• 
me ando para Recebedores, e Depositados do Empréstimo·, e• para Rece-. 
bedores, e• Cta:vículari.os .da sorhma <!JUe ana·tialmente d·estini} para o pa• 
gamen tor elo J tiro·,. e Ca.pital 1 ans seis Negoeiantes que ·bai:xao nomeados 
__;_ _ ___.::_.~~~;..· ~...;.. . ....;;;...-_,;,......;.._ __ _ 

(1) Vid o Decreto de il d~ AgoJ?t.o do corrente ~nno 1 e ~ .Rwsoluçio. de 938 cl.à 
:Wa-r-Ço ele ~1 'fOB. 

J 
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«$ huma 'REil~~o ~g~'9a- peLo. M!3u Cq,nse1h~!~9., 'e ~inistro d_e Esta
,d~ dos~ Negoc.JOs . d~ Man~h:; mr <l:ua,es.I.ogo q:~~~~~~ a · ~JQh~ :·~.eal.,,Oeter~ 
,Ip,ma,çaq se publicar, . ·abnrap o Emprest1m.o p~ vra de Subscr1pçao, de-. 
baixo-da hypothe~ ·, e c<;mdiçõ,es seguin~~~-· ... :..: . . . . . . 

L . ~ .. ~urpre~tim? ser.á <\e :cento e cmc9enta. mil .cruzados ·;. e . cada 
Subscttpt~r JílOd~rá ~nJ..e~essar-se .. nQ mesmo. j>ela som ma~ que qmzer, de 
que C()Prar~ Cautella dos pr.oprios .. ~egqci ~ihes , .. que fui servida lil9llíear 
para Rece'Qedores, .e . Cl~viculariqs., ~ ·ªoS, q~ae~ alieno ,i e. consigno o 
Fundo q t.i~ . ~eve .ser:vir a pagar o J l\l'O, e C1Jpital .dá ~otalidade ~o. Em
;}Jfes.timo-, i:tutb.ori:Z;~.n~o-os a ,alies .sóm~~t~ para .pa.ssarem .és tas Çãu.tel.,. 
}~.s,. qU;,'é fiaãp re~ponsaveis de gagat c<>qi os Fúndos, que lhes Mando 
entregar: ~p.n,ualrot:n.lt:., . ,. ·! :.,- , :. · • , , · · · 1 •.: , •• 

1~ . . Q .Jttro .d9 Em;prestim.q ser;á dê c~nco por c.ento; e para .pagamen,. 
to d«? ~~smo, e 'd'o CapilaJ do ~mptes.tiqto, Sou servida alienar, e . con
signar quinze. mil cnrlados de, renda: annual' d,a ~inha Alfand~ga dê Lis ... 
boa, os. quae,s Qrdeno, que. n9 primeiro se~estre; de. cada ,anno . o Ad.,.· 
:ministr.ador . 9.P~al da .. A lf*nd_égá wande entregar ao.s sobreditos Negoci
~antes, recebeo.do delles Ji.qm. R~cibo,, que s'ervir;i .de dt'!scarga nos pa-, 
gamentos gue. fizer ao Th~sourei.ro da Alfandeg~ ·no R~;;tl Erario, t~nd~ 
já ordenaclo que 9 M~,rqu,ez. Morqonio Mó.r, . Pds1d~nte do Me,u . .Real.E.rai 
r:ip' assim p , ~llai14e pratícâ'r; e. qu~ •. es~á . êons\gn,~ção. ~.e cohpnue . a en1 

_treg~r inalte,r~velQ1en~te . t?dos :os flDDO~ .aos. sopredilos N!3gociant~s, .at~ 
~ue a Divida contrah1d~ . pelo EmprestJmo se ache plenamente satisfe1tà ; 
t§-ndo:se pago-Çap,itat ; .. e _.,_unos. . . , . : .,. · . . : . . 1 

,. 111. )· Ç>rdeno que lí?g?,:q_ue . os Negoçi_áot~s ti'v.erem, adif\da .. o nú~.e~d 
·d.e Su!J~p.1;ipt.ore~: sq.tliqt~htes .. para c?.mpl~tar·.? valor d?· .Empr~stimo ? . ~lt 
~,irn .o part~c1pem _aá . lYI~\1 Conselb_eiro. d.e Estado, Mm.Istro, _e Secteta~ 
rio qe Est~do. da ~ê(JárUção da· 1\iarinhà, a .firi:i qu~ Eu mand~ N.9.é~der 
'á entrega dq -~esrlio fuQdo' a,o!Jde julg<;lr m..ais çonve,niente' pr~~C,ip\an ; 
:à o a cprrer os J,~rôs. ~o rhesmo Çapital desde :o dia em que !eU~ t<?;f entre.,. 
gue nàquelle dos ... ,Meus H.~aes Cof.:es, que Eu fôr ser:vio~ b~~êna r, o ti 
nos . do.sJn.esmos. ~ egJ()Ci ,~htes. , sé .iisSi!D o hou.ver po1 be.~ ~ Mhi ql}e el.,. 
1.es vão de_poi$ fiize,ndo p~suqess~vos p.ágaJ:I\e~t?~ d~s Feria~ qiié (oreq1 ap-
provadas pela R~.;il Junta cla .. F(lzenela rl,a M;umha. , ,, 1 .•. ;.. : , _ . :. , 

~V. EsÇê ErnpreslÍ!no ,, s~ndo feito. por _hont:i., ~ à bepefi.ciq d~ Mi7 
-!lhà f\azenda Real, .Sou seryida j_zentallo. de paga~ Decjma, .çu putr-a. 
qualqu~r futtiFa imposição: . e igual!nerHe declar~. que ~s- Rendas da Mi.,. 
ph<\ Real C?rôa fie~? ?P~ig~das .á ~x~ução~de it~dà, ~. <i,.u~ . ll.q.q1 Mando pro~ 
we~ter' .e q~e subsldiat'lamente afli,ffnçaraq a to~~~~ especial hypotheca? 
~ consignaÇ~o que ,te.nbo, estabeleci,da. ~ , ;: I ; ; ', ; ! 

, Pelo q úe: Mando . á lYleza do Oeset;ril:Jargo , .dq Paç'a, Presidente 
do Meu "R,eal Erario, R1:1gedor da Ca~~ d~ ~Í1pplicação, Cons~lhos · d~ 
Minhà Re&J F&r.enda e dp .l!l.trari;l.ar, Có.I)~elnor'tl.o ·41m.irantadQ, . Real 
Junta da Fazend~ da Marinha, Rea:l J~qt~ dp Çointilercio; Àgl'icultu~ 
ta, Fabrjca!!.; ,e Nav~gação d_estés . Rêi~os :; e seus Domin~os; e a todos 
bs mais Tribunae~, Magistr~dos , . e r~~$-Qª-_s, a q:uem pertencer o con he .... 
cimento, e execução dest.e Alvará cem f?rÇ~ de Lei, q_ue ô cumjn~o, ~ 
guardeni' e, fação cump.~ir' e gu~r~~f. tomo nelle; .se cqntém' sem dü:..; 
!ida' OU-, eniharg,o ~algu~ qu~q,lili~,.: qy? ;Hie sejá. E ~Q .Doutor Jqsé AI..:
hel·Üj Leitão, ~o Meu Consel.bb' 1 P.fis~·mbargiidqt .do . P~ç,o, ~ Chancellerí 
1\l.lór destes Remo~~ Or~~no que q faÇa publicar na Cbancelia~ià, regís..: 
~ando-se em todos , os lugares; dqtlê ~-e oustuinãó registàr similhantes A f; 
Vàr~s, é guardando-se e~Çe Pfef.#Q· Odg,in~l po Reàl Arc~~yo d~ Tot .õ, 



dó Tómbo. ·-n~do-''no ' Pálic;.i; cte 'Quéluz eiri 27 'drSetélnbro ae '1197. '(I) 
~Om ·'a A'ssign·att.!,.r'a ,do-.I~rinÇipe com ~ Guarda. 

Regist . . na S.ecretat1·a ·de 'Eslado do'S ·'l'fegaeios da· Mari
nha, e Dominios Ultramarinos ·a fol. 166. vers. do 
'L.ív. 1. 0 das Odrias, ·A.Zvnras·, e Decrdos ·, pertenantis 
'á Mafilnha·.' · 

~~1aç-ão aos Nég·oc'i'an'tês, que Sua Magestad·e he servída hotnear parà 
'Recebedores, ·e Depositados do Emprestimo·, que se mánda abrir 

por Alvará da data desta, .e:: píira Receb.edoPés, e ·cJ·avicu·la.,. 
'·ricis da ·sofutna destinada ·para o pagamento ·do Ju·ro', -e Câ-

·Jii tal ''do mesmo Em·presti mo. 

{. • J _, •• • ' , :. . 

Jacinto 'Feraandes Bande1t·ài. 
José Pinheiro S~lgado. 
1\fauoel Joaqui rp Jorge. 
Jàsé Caetano Monteiro. 
João A illonio :de A mor'irn Vüú}na. 
Miguel :Lourt:lli.Ço Peres • 

. PalaCio de Quéluz em '27 de S~téfub:ro· de 1_7.97. ·= D. Rodl''igb 
d!3 Souza ·co\itillho'. 

Quer·endó 'dú ·~o Me·u R&erci'to 'Iwvàs p'rov'as da Minha Reàl Cle'mén...: 
êia: Hei por beú'l pe'rdoar a todos os lndi,·iduo!'! delle, q·ue tiverem tido 
a .infelicidade de desertar dos seus Córpos, e de se. apàrla·r dàs suas Ban
ileiras .; corn tanlo P?rén1 que ·aqueiies, qllle se a'charem denúo do Rei
uo' se . âpresEmtem . riOS seus· RegÍlnentos' d'e'h'trô 'do espaço .d'e mez e 
meío ·, c<'ihtado dâ püblicação deste ·'em diante; .é os que se a'charem fóra 
i:J'ell~, dentro do termo 'de dois Irtezes e m'eio: O Conselho de Guerrâ ó 
tenha ás'sí 'm entendíd'o ·, e 'o 1nande publi,c'ar, e affixar, para que qiilja de 
cheg.ar·, á noticia de lodos. :Palacio ·de Mafra em 17 lfe Outubro de 1797~ 
=_:=;= Com a Rúbríca d'o Principe Nossó Se.nhor. 

1mpr. ?ü~ Offlâha· dé · Antonió1 Rodh"jfties ·Gàlkardo. 

·A uendendo ao que ~1e roi preserlt~ sobre algum ás Ji'ovail.- di•pdsiçõe~ ~ 
q!le se fazem n~cessarias para €? Estabelecimento da Brigada Real da Ma~ 
rinha, que Fu1 ~ervida creár por Alvará de vinte e oito de Ag-oito do 

"' 
---------------------------------------.---~~~----..------. ~ (~) · Vid. o Alvará âe ~ de Setembro de 1801 . .. 
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'presente anno: Ordeno que .a este respeitá se exeiúÚe o que vãi dete.r
minado no Additamento, que baixa .com este'· 'á~signado· - ~o~ Dom Ro .. 
. <lrigo de So~sa .Coutinho, dó Meu Conselho de Estado, M1mstro, .e Se~ 
eret.ario de Estàdo dos Negocios da Marinha_, ~ D.orninios UltramarinQs. 
'Q Çonselbo do Almirantado o tenha assim entendido, e o faça. executar, 
participando-o igualmente á Real Junta da Fazenda da Mannha, para 

·que ·q e~ecut.e ta,m.hem pela parte qu~ lh~ pertence. Palac\o. de .Quéluz 
em 11 d'e Novembro de 1797. = Com a Rubríca do Príncipe Nosso Se.:. 
nhor. 

· 'Additamento de g.lqum.as novas Deter.minaçóes ., que SUA MÃGESTADÉ. 
ordena se observem no Estabelecimento da Brígada da ll!an.nha. 

,. .1. Ü Inspector Geral terá hurri ~j~dant~ . de. Ordens, que fará as 
~uncções de A júdante de Corpo, e por elle serão dis'tríbuidas as Ordens 
'Geraes. . . . ~ : 
. 11. Nas duas primeiras Oivísões haverá tambem hum Ãjudante eni 
cada huma. · . . . . · 
~- III . Haver4 tres Quarteis Mestres, ·que •serão propostos pelo . Insp~ê.; 
tor Geral, e que s_erão. Primeiros .. Tenentes de Mar, os ,quaes recebe,rã~ 
~o Pao·ador do Corpo da J,\1arinha o dinh~iro dos soldos que pertencérerd 
'á Divfs~o, P-m que cada hum servir, para o distribuírem todos os sinco 
dias, ou tndos os sabbados. . , .. 

iV. .Sua Magestade permitte que a Real Brigada tenha Mu-sica , e 
qu~ seja coll,lposta ~o mesmo núm~ro de pessoas , que para este um se 
concedêrão á nova Legiiio de. Cavallaria Ligeira. . . . 

V. A primeira Oivi~~o deve ter b.um Tambor mór, que sir.vá tambeni 
parfl a segunda, não só para ensinar, ma8 para reg1d~r os toques nas oc
çasiões de . Exercic:io, üe Parada, <l.e Mostra G~ral, &c . . , · , 

VI. ~ão obstante . o que se determin~ . rio §.XV. da Lei de 28 .de 
Agos(o do presente anno: Ordena Sua Magestade , que as bándas dos 
uniformes sejão encârnadas. . ~ . . . . : . 

VII. Os OlJ:iciaes da Marinna, empregados. rl.a primeira , e segun.<là 
Divisão, t.erão osseus .unifor.mes corno os dos Soldados; e osseus distinc-
tivos serão aquelles, que lhes cornpetern no unifornie .. azul . . . 

VIII. A Divisão de Fuzi.leiros-l\1arinheiros terá o mesrrio fardamento 
que o dos Artilheiros Marinheiros, com a dilff:lre.nça de ter a primeira 
huma Espingarda bordada .de ouro ,na manga esqi:.ierda, e rião huma Pe,; 
ça, .de que só usará a primeira .Divisão. : . 

IX. A terceira~são usará do uniforme; que tem o Corpo da Ma~ 
rinha, trazendo na manga esqnerda buma ancora bordada de. ouro. Os 
Officiaes Marinheiros terão uriilor~ne azul coin bptões de ancora e forro 
encarnado. O .dos Mestres terá banda aii,ul _, f' gola enbat·nada, guarneci.:; 
da de galão estreito de ouro. O dos Contra Mestres será çlo mesmo mo· 
do, mas a gola azul. O dos Guardiãés como o dos Mestres mas sem 
galão na gola. O dos Cabos será como os Contra-Mestres m~s sem aa-" 
lão, e curto. O dos Mestres Carpiriteirds será como o dos 'Mestres ;as 

.. I b d ' a casaca nao tera an as. . 
. X. Os chapeos dos Officiâês ~erão debruados de galão preto, e terãd 
de cada lado huma borla de, ~tiró bom encarnado 

1 
e azul' conform:e ê 

lnodélo que der o In~pector Ghal~ 
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XI. A Espada dos Officiaé's será confórrne o 'inódélo· quê de'J' o Inspec~· 
· to r G'e 'ri;ll. . . 

XI L bs Officiae·s das· duas· pri:meil·as Divisões ·, quando estiverem de 
Guarda, em Paradas, em Exerci cio? otl empregados em ,outro qualque~
serviço dá .Bt'igada, t'ra rão po!· dis tinctivõ de o estarem, Banda, . e Go ... 
}a, 'q t~e serão conforme o modélo que der o lnspector Geral ·, e não '}lo-: 
derão ·usú de Gola fóra 'do serviço. .. . 

XI H. Os Artilh~ i'ros-l\1a rinneirõs ·, e 'os ·Fuzi'leirõs-Madnhe'iros ~ da' 
dois annos , rec2berão hwm fardamento , que constará de huma casac'a 
de panno azu l, ·bandas, e canhões, e gola de côr encarnada; hum col
lete de pQ. nno branco , e hurn calção de panno azul , para uniforme de 
invei'.no. De ·an no a anno receberão huil$ c'àlçõ :>s bràucos coX:npridos ; e, 
collete definho, ou h ri rü para unifortbe de verão; humá grávàta pretà' hum 
pat· de polainas com seus . botões, e hum par de solas. Todos os seis Ipe
zes r~cebe r~o hüm a. camiza, hum par de meias~ e hum de _çapatos. Re.
céberàü ma1s htln1 pente pará ocàbello ~ que tràdlo cortado, e li uma bar .. 
ret im\: ·e hum collete com m·afigas de pan.no ·azul com gola encarnada ' 
e hu inas ca!ças compridas'· e largas de . brim. Os botões do Uniforme se.: 
rão ele àhcorá. Quándo 'éste Corpo embàrear , se l'hedará e que se julgar . 
co nveniente para o mesmo · embarque. 

·XI V. Será permittidd a'os Soldado.s o usar ·de: éasàcões ~- tom pouc~ -: 
roda; e não muito corhpridos. · . 

XV. O calção azul com hota~ será o: Uniforme dos Officiaes pára Q: 
Inverno: e com pol~inas o qos· bfliciaes Inferiores, e Soldados. 

XVI. Os Officiaes, tquahdo est iv erem deserviço rio Verão; tisarãode 
calção branco comprido; c<2Iho os dos So.ldado~. . 

XV li. Se os Officiaes embarcarém sein comrriandar Cornpánhiás, oti 
ter nellas alguma inspece;ão; usarão do: Unifonhe ~zul; c'otrespondehtéll 
·á .. su .à .Pati:'nte. , · 

XVIII . O lnspe.ctor Gera~ h' ará o Urii-forme dil Brigadii; e para qu~ 
se distinga· dns Officiaes della, Usará de h uma bránca, e não encarnada.;.· 
Em lllg<í.r de ter a div isa no braço, trará duas dragonas 'de o.Uro, sobre 
as quaes serão bordadas en::t prata- as ttes divisas; de que tisão às tres 
Divisões, a pe<(a, a espingarda, e a ancora. E a fitn de se édnhecer eni 
todas as oc~asiões, cj~ê_ .he ó I.nsp-eetor Geràl; Úsárá destas dragonàs em 
todos tis Un1f0rrn es. Ass1rn Lambem todos 'os Offic iaes da Bdgada trarãc> 
a sua divisa em todos os Unif(!mnes? e o Ajudante de Ordens dô Inspec_; 
tor Gerir! iJsará de buma só dragonil nb. liom])ro direito, sirnilhante ás d<l. 
lnspector Geral. 

XIX; Os Marinheiros terão t!ada dois ânno's ht.in:la veste; e humas 
calças, e huma barretina de couro, coin á letra M, e serão ob!'igados 
a tbmar dD. Â rs·enal o mais vestuário de qlie precisarem , lançando-se 
no seu assento, como actualmen te se pr:úica. Serão igual1_11ente obrig~
dos a ter hum sacco.; ou malá de éoui·o; com ó número da Compa'nhia; 
e da Individuo na rnesma Cornpanhía, para guardarêm iit sua roupa: e 
este sa:cco, ou mala, será â suá custá; desedrltarido-se cada inez Qerta 
por<(i'íO do Soldo pára seu pagatnE:mto. . . . 

XX . Os Officiàes Inft:lrio-res; e Soldados das duas primeiras Divisões 
vencerão hum pã~ por dia, do ruesuí0 tnddo sem diffêrençà como na Tropa; 

.XXT. ~s Sar&ent?s. da primei~~ J?ivi~~o ~erão. de .Soldo c~nt.o ,e trí~tâ 
réi.s por dta; os :F LirrJeJs cento e vm te re1s; bs Cabos cetJ to e cinco ré1s ; 
o :rambor, mór terá_ o Soldo ~0s Ca~?s de E.s.9.uadra ; a P'ifa·no nove11t~ 
réis; e o fambor oitenta e em co re1~ pfi:lr .dia... . 
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JcXII'. Os ·sat:gento's <la segúnda Divisão te.rão de Soldó. cento _e det 
réis por dia; os Furrie'is oilenta réis: os Cabos sessenta e cwco. réis , e 
os Soldados desta segunda Divisão terão dez ~éis mais de accrescimo ao 
Soldo determinado -na Lei da Creação dà Real Brigada de 28 de Ag·oslo 
<lo presente ann6. . . i , . . 

XXIII. O Capitão de Fragata ..da Divisão dos Fuzi!eíros-Mar:2oheJros, 
-q~e serve de Major nesta Divisão, se conformará, quanto ao <]Ue lhe es':" 
{i , determinado no §. LXV. da sobredita Lt>i a respeito da passagPtn dos 
So'ldados de huma pará outra Di visãcr., .ao que deve ]Jralicar o Çapiü1o 
de Fragata, que servir de Major na Divisão de Marinheiros-ArtilheiíOS, 
Cotlfurme ·a §. LIX. , . 
. XXI V. Ampliando o §. XLIX~ da.ref~rírla Lei, Ordena Sua M:1ges-:< 
1ade, que a neubum Official , Otticial Inferior, Ollicial Maril!beiro: A r~ 
ii~heiro-Marinh.eiro , . Fuzileiro-Marinbeir.), Artífice-Marinheiro, e Las
trador-Marinheiro, Tambor , ou Pifano seja permittido fazer qualq uer 
representação, sem ser pelo Capitão da sua Companhia, ou por q uern 
as suas vezes fizer. E .quandà o •neg-ocio pela suá natur~z~ lhe não dev~ 
pertencer, sempre será necessario obter a sua licença, sem a qual não 
será licito fazer algum Requerimento , ou Representação. 1\~ ilitar. E. o 
mesmo Ordena Sua Mag·estade se fique entendendo a respeito dos Capi-; 
iães para com o Major, de.;;te para . com o Che.fe ·da Divisão respectiva ; 
e dos Cheftis das Divisões para com o Inspec1.or Geràl. . ; . . , .. ; 
. XXV. Todo.s os Officiaes, que dacjui· em diante forem despachados 

para o Corpo da Marinhà, Ordena Sua Mag~stade, que süv àq como ag-7 
gr.e.gados á 11.eal Brigada pelo espaço de hum anno; seis mezes em cada 
Jiuma das duas primeiras Divjsoes. . . . · .. 1 
. . Palacio de. Quéluz e1n 11 de Novembro de 1797. ' D: Rodrigüo 
ae Seusa Coutinlio ~ 

1mpresso na Impessáo Régia~ 

Tendo co~sid~~ação ~que nâ.Jlha ~e Santa Catherinà pela borídíld~ d~ 
seu <:Jlima .não he propria . ~ar·a se1·vi~ de Degredo . aos Del1quentes: Sou, 
Serv1da ~rdenar que daqui em diante senão possa Degr~da.r Réo àlgum 
para a d1ta Ilha, mas que aquel,les .que p~los seu~ peJictos m(;lno~ grave~ 
merecerem o Degredo do Brazil, se mandem para a Capitaoía . de Mato 
Groço ,. e para os Rios Branco, ~·egro; e Medeiros , Climas ql.le sendo 
ruenos fa~oraveis' tem nece~si~acle oe ~er~m poyoàdos. o Ç_haricelJer que 
serve .de Regedor o tenha ass1m entendido e faça pre,sente na Casa da 

. Suppltcaçào para que ·assim se execute. Palacio de Quél.uz em 20 de No
vembro de 1797. = Com à Rul:ldcà do Pririoipe Nosso Senhor. 

: : r 
I 

Regist. no Liv: 21 da CaÚ da Súpplicaçilo a foZ. 232 vers. 

Foi su~ ~AGESTADE .:s~rvida · , revogando o 
VII. do Regimento do Conselhê do Ahnirántado: 

Nnn 

Artigo V. do Titulo 
Ordenâr, qlle na fál-
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ta, ou impedimento· do Secretario do re(er1do Tribunal~ sir~a em seu Ju..; 
gar o Conselheiro mais moderno; e· que ·igualmente o Official M,aior . d~ 
Secretaria do Conselho do Almirantado .haja de servir nos impedimentos 
do Porteiro do mesmo Tribunal. Porém tendo a mesma Senhora em con
s)deraçào o direito já adquirido pelo actual Official Maior Antonio Ph·es 
AlVarás de Miranda' · determina 'que. a obset·v,ancia desta sua Real Dis
posição se não enteqda com ~lle; que .fica :co~servado na _posse da,s mes
mas honras, que até aqui gozou , e só terá principio a lii.esma Disposi
ção., quando 'cessar d e servir o ri1esmo lugar. A Rai .nha . Nossa Senhora 
o mand~u por· sua Re;al l).es~luçãode 25 Lde Nov.embr,o de 17;97. Em 
Consulta do .Conselho do Almu·antado de vmte e hum dq refendo mez 

. e anno~ = Pedro de Mendon~a de Motirá. = Anionio José de Oliveira. 

I;npresso a~ulso. 

EU A RAIN A. F~9o - ~ab~r ao~ · qu~ . ~~te Álv·ar;i , ~om forÇ_a de Lei vi~ 
1•em: Que sendo-Me presentes ~s dúvidas, que se excita vão na Meza d,os 
Juizes da Corôa, e dos Aggrav().S da Casa da Suppli9ação, a respeito 
do Conservador, e J uii Orclinario da Religião de Malta, ser Juiz Priva
tivo dos Alísiadcis na Companhia chamada da Corte, crea~a, é conc,e
dida pelo Senhor Rei Dom Pe<;lro Segundo, Me.u Avô, a Dignidade Prio
ra! do Crato: .Declarando-se pelo Decretq de dezenove de Abril de mil 
se-t~centos e ojte.i:Jta, que o dito Ministro era Privativo para conhecer 
ha Primeira lnsüLncia de todas as Causas, em que os Officiaes, e Sol
dados da subredita Coíilpanhia fossem Authores, ou Réos: Sou agorain
formada; que se tem movi cio quesi\}es, pàra onde se dev!=l Aggravar, ou 
A ppella:· dos D~spachos, e Se~ tenças do sobredito .Conserv'ador, por ser 
a J urisdicção .~ que exercita nas Causas dos _referidos Privilegiados, in-:
teiramente Civil, e Temporal, assim pela sua origem , como pelo , setl 
objecto; E que outro siiri se entra t;:unbein na drívida, para onde se ha 
de interp8r o c?mpetent~ .Heeurs~ do~ Des~achos, e Sen~enças p,roferi
das peJo Arce-b1spo ProvJsor, e Y1gano Geral do G-rão Pnorado, . ~o . Cra
to, JilOÍ' se achar aquelle Priorado, em quaNto ao Temporat, un{d~ per
petuam1mte á Casa; e .Estado do Infan t?do, por Bulla do Sant0 Padre 
Pio Sexto, inserta n~ Millha (Cartá de Robora de tr·inta e hum de J a.:. 
J;J.e,í(-6 de . mil setecentos ~ novent~, ficán.do peJo que pertence ao Espi
titual e,wjeito irrtrnediatamente á Santa Sé A.postolic~, sem dependencía 
alg1tiua da ?r.d~~ de ~i~Ha ;, ~a fór.ma d:a, oytra Btidla do .mesmo _Sant~ 
fadre- de 01to de Ja:neu·.o de rnrl setecent0s noventa e tres, . que coa1ec'a :_ 
Quom'am EccleS.iasticum ,..: .it~petrada ti!JiPbem á Minha ln~tan.cia; E qDe
rendo pôr termo a similhantes dtivié:las, que de preteri to tem sido prete..: 
rid~s' prec~pitando-se J?e~isõe~ est~;_ar:rJl.a$' e absurda.s ,. e. podem de _fu'~ 
turo produz1r outras mawres: Suu serv1da Declarar, e 1\iapdar aos clttos 
respeilos o seguinte, . em quapto n~o estabeleço 6utras Providencias. . 

Que os Aggravos, e Appellâç€íes ,_que se interpozerem dos Des· 
pachos , e Sc~n tenças do sobre di to Conservador, e Juiz. Ordinario da Re
ligião de Malta nas Causas, em que os referidos Privilegiados forem Aü
thor.~s ,, q.u K ~os, v_ã.o para a ReJa!(ão. d:o l)jstr.fcto~ - ~ 

Que das PrimeÜ(\.s ln~tanaia~ da~ - 'Ie.rra~ do G.r-ão Priorate.l.o d~ 
' I' • • ' ' .. • •- . -
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Crato, no Fo1·o :Secular, se 'observe, e pratique mesmo que Tenho de
termiuado a respeito das Terras das Ordens Militares, e Ca a do Infao:
tado nos Paragrafos XX., e XXII. da Lei de dezenove de J ulho de mil 
setecen tos e noventà. . . . 

Que no Foro Ecclesiast ic.o do mesn o Gt·ão Priorado do C rato, dos 
Despachos , e Sentenças do Arcebispo Provisor , e Vilo{ario Gera l ! seRe
corra á Co rua, e A ppelle .para a Legacia, e N unciatura A postul!ca, co-
mo an t igamente se· pmticava. . , 

Pelo que: Mando á Meza do Deseinbargo do Paço; Presidente o.o 
M eu Real E rario; Regedor da Casa da Supplicação; Cunselbos da ~,11· 
nha Real Fazenda. , e do Ultramar; lVleza dâ Consciencia e Ordens , e 
aos mais Tribunaes; Governador da Relação, e Ca-sa do Porto , ou quem 
seu Lugar. servir; e a todos os Magistrados, e mais Pessoas, a quem o 
conhecimento. d~_te Alvará com força .de Lei pertencer, que o c umpr:1o; 
e guardem, e fação cu mprir, e guardar tão inteiramente como nelle se 
contém , sem c úvida , ou embargo algum ; e não obstantes quaesquer 
Leis, Alvarás_.,· Regimentos, Decretos, ou Ordens em contrario; porque 
todos, e todas Hei por bem Del'Ogar para este effeito sômente. E ao Dou ... 
tor J usé Alberto Leitão, do Meu Conselho,. Desembargador do Paço, e 
Cbanceller l\lór destes Reinos, · Ordeno, que o faça . publicar na Chan--1 
cellaria, e registar nos LiVl'os della· a que tocar, remettenJo os Er-7m~ 
plares delle impressos debáixo do 1\'leu Sello,, e seu Sig-.nal,; a todo§_,os 
Lugares, e Estações, a que se costumão remetter similhantes Alvarás; 
·e guardando-se o Original no Meu Real A rc hivo da Torre do To lbD. 
Dado no Palac io de Quéluz em 27 de Novembro de 1797. = Com a As .. 
·signntu·ra do Prineipe com Guarda. · 

. 

' - • ' I • 
; ' 

Regz'st: na SecTetar:ia de.Estado dos N e_qocio·s. do Reino 
no Liv. 9. o das Cartas, Alvarás , e Patentes , a fol. 
47, e impresso na Officina de Antonio Rodrigues Ga~ 
ihardo • 

Eu A RAINHA Fa~o saber aos que este Aivat·á vit•ém: Que o Re ... 
verendo Bispo do P.orto, Exp&z na Minha Real Presença, que compon...: 
do-se a subsistencja da sua I\1 itra de varias Rendas .; Fo!'OS, Pensões, Lu~ 
tuosas, e Laudf>mios, que se lhes págavão · em variás part"es deste Rei~ 
no, como era no Bi~pado de A ve,iro, Coimbra;. e outr.os., estas .se lhe 
devião havja muitos atinas, ou fosse por desmazel~, ou malícia dos Ren
deiros, e Foreiros, ou por ser diffi.ci1 .a sua cobrança em lu5rares tão re~ 
motos , para ·cuja arrecadação se faria presentemente maiores despezas 
em Pleitos Ordinarios, do que "alião as ditas Rendas, com irreparave! 
darnno, e perjuizo da. mesma M itra, - qu~ .~e a'chava satisfa.zen do varjos 
encargos , para a solução dos q.uaes erão c~msignadas as ditas Rendas: 
Supplicando-me a Graça de poder ter porJuii privativo em todas assuas 
Causas Ordinarias, e Summarias hum dos Desembargadores da RPI[!çfio, 
e Casa do Porto; com a Faculdad~ de -o. podfl!r nmrieai·, pagando-lhe Or~ 
çlenado competente,, com inhibiçãb. at0dos .os mais Juizes, e Tribunaes; 
~ igualmente hum Escrivão; tamb-em Privativo, em cujo Cartorio sf' co o-. 
~>ervassei:D. todos .os aQtos. e moi:lumen(os da mesma Mitra, para s.e ob
viarem os descaminhos-delles, e com o P.rivilegi~ de poder arrecad~r às 

Nnn 2 
I 

,' 
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suas Rendas, Fóros, e mais dividas executivamente: E Á ttendendo ao 
.que -o Reverendo Supplicante representou ·: Hei por bem que ·eH~ possa 
nomear, hum Ministro da Relação, e ·casa do Porto, para Júiz Execu
tor, e Privativo das Rendas, de qu'e se tr:ata: E ~-Jei .outro sim, que o 
dito Ministro tenha a mesma Jur'isdição, Aut.hor1dades, e Prerogativas ," 
que pelo A I vará de vinte e sete de Màio de mil s·etecentos setenta . e dois, 
fo-rão confericlasaoJuiz Executor, e Privativo, paraácobrançà das Ren ... 
das dos Mostei·ros extihctos dos Conegos Regrant'es de Santo Agostinho: 
Pelo que: Mandó a todas as Jusfiçàs à q~é o coóhecimento disto per
tencPr, que sendo-lhe este Alvará . ápresentàdó por lVIim assignado, e 
passado pela Chancellaria Mór do Reino, o cumprão, ·e guardem intei
ramente, como nelle s'e contém, o qual valerá pqsto que seu effeil<? hajà 
de durar mais d·e hum aúno, sem ·embargo d·à Ordef!a!ção do Livro _se:.. 
gundo titulo quarenta ·em con.trario, regi&tandó-se :onde pe'rlenc'er., parà 
constar a todo o tempo esta Minha Mercê. . 

Pagou de novos direítos onze mil setecenttis e quarenta T~lS,. que 
forão can:egados ao Thesoureiro d'elle~ a folhas duzentas sessenta e sete 
\ters;o do Liúo unrlecimo da suà Receita, 'e deu thHlça no Li·vro decinio 
dellas a folhás cento cincoenta e quatro vers.o, à pagár o .que se dete;r.
minar dever pela Mercê de nomear Juiz; e de ter este a Jurisdi.c<,;ão do 
.Provedor, e Contador da Comarca, para poder entrar; e mandar erh toJ 
d&s as Terras, e t0i regi'stado sel.l conheciménto ~·mfórmà• n0 Livro quia .. 
quagesimó ·oitavo a falhas vi.rite e hove. Lisboa a 7 de Dezembro de 1797~ 
= Com a Assignatur.a d'o Prinbipe com Guardá. 

Regist. na Chancellariá JYlór da Cort'e e Reiri@ ,. rio Li
V1'0 de Gf!icios e JJ!Iercts a fol. 221 ~ e Impresso na 
Regia Typogm.fia Silviárza. 

_Eu A BAINHA. Faço saber aos q~e este Alvará virem: Que Ha
n•ndo connrrtwdo pelo Alvará de vinte de Novembro: de mil êetecen~os . 
HOVf'fl.tá e elois a:s ~ondü;ões para. o Esta:oeteeimento da Fa.ll>dc·a el.e J?·es~ 
earia, e SaJirias na Cápitan~'à, e em todo o Estado cl1a. M.a!i11erra., e I?ràia 
chamada' Formosa' a que se pl'opõe Thorila'Z- Edmird·o Wátts' e seUS' 
Socios: e attendertdo a ser conveniente, eín beneficio do mesmo Esta· 
helt·cimei;ito, a ded,ar-açã.o, e ampl·iàÇão das di•tas Cotl'cilições; Ht?l pozr 
br·m DE?.clal'ar a Com_riit~ã-o 'Jlerceira do tll!to Alvará, entendenrd'O,..se. eoiü:.< 
prt<henrlida nellá a Praia Forrnosá., Port~ Santo, e d.utro qualquer. sitio 
(Jaquelle. Estado, que melhor- convier á Soc1edãde; e Ampliar as Facul
dades coocedidas., cons-istentes nas nove Condições Sooiaes, (;)Ue s.ei:ão 
C{i)m este AJv.a:rá: rul!i'r.i~c,a•c!lras po·r. J-osé' de Seabra cla, SiLv.á ., dt>1 Mew GQ),líl .. 
s.elho rle Estado, eM·~náslro eSectetàrio. de ·Est-ado dos Negocios do,Rei
no, que concordá·oão, e oTdenárão os Directores, e Soei os nellas· assigna,
dos: E Mando q~e· se hajão como incertas,. e d-eclaradas nas. Con:d'i((ões· 
do ref~rido Estahelecimento, que Fui servida Confi.rmar, e sejã<J. c.um .. 
prid·as, e gua,rdad·as como líle>llas se• contérn' , e nà .. conforni.icl.ad·e , da~ Leis, 
Privilegias,- D'isposÍ!fÕ-es, 1-iberdades, e Graç,a:s Pesso·aeg, que estão. co:ir-4 
cedidas ás. mais Gornpanhias estabelecidas. nestes Reinos·, ~ se>us Jjorui~ 
n10s. 
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. , . Pelo que: Mando á ~esa do Dese\n.ba!go do P~ço; Pr~s'idente d~ 
.Meu Real Erario · Conselho d!l Minha Real Fazr.nd.a; .Real· .Junta do. 
'con:tmercio ~, Agri~ultura, ,y~qd, cfls, e N~vega'ção. ·des~es R~jnçs, _e seus 
Dominios · e a todos os Tnb.u.naes,; e Pessoas, a. quem o ,conh,ecJmento 
:deste pP~t~~cer, que 'assim ,o cump~;~o, ·!'l guarde~n ~ e :o fa~~.o ;cumprir, 
e,_"gua,rdar c?m ,a mais , inv .i.olav~~ obs.e"n:ancia; E ~ei o~tro sim. por .bem, 
qu.e este. Al~at·a valh~ como Car~a; a1p.da qu~. n~o pa~_se: p~la Chancel-
1arfa '· e posro. que o seq efffli.t.o haJa de .pur'ar ~a1s de _hum .anpo, não .obs':" 
tantes as Ordenacões do Livro s~gundo, 'liJtulo . trm.ta . e nove, e qu1:1'" 
tent~ ·ein conú'ár"i~. Dado nQ Palacio ~e .Quéluz . ~~ oi.to de Dezembro de 
1797. ·- dom~ Àss.ignaturá dô Principe coin Guarda. 

• :. . . . . 1 . ' . i ~. . . . .• ; • . ... 

Regist, na Secre~aria de:Estado dos Negocias do Re·ino 
n9 Livro 9.0 'das Cm:ta~, Alvarás .,.e Pate_ntes., com 
çs Ççrndições que qeste Alvará fazem parie 'a folhas 
4-8. vers. por diante. 

,... .,- ' 

tond~Çôes co;,~e~c~;~~a~~ d~ Real Pescaria, e Salinas Jnsulanas ·ao _Es~ 
:tado da Ma.de'ú·a em confor'Y}lida.de (/,a fieal GraÇa de 20 de Noveme 

bro de 1792. . 

Ü E ;rectoi· Thum~z Êduard·~ ~ at~s. ponderando ~·s libNae~ ... G~~·ç~~ ~ 
~om qo~ a Augusta ~,oberpna . Foi serv1da de Confenr· a este set} _ésüiber 
lecimento, em razão d,~s .r.pui~as, .e g,ránd~s· u ;til,id~des, que red':Jfi:pfio a-d 
E~ta~lo ~ e ~os P6v:os ~ 'com~. betn, ~~ esta ,rnp,strando .. e,m tod.as =-a~ .. N ~ções 
~oJ?de. este ramo de ecooom(a poltttco tem s.1do. o oqjecto do~ Sob.eranos., 
e as suàs utilidade~ se tem verificado ha proximos a:nnos -pelo. ree.staoele~ 
~imento ~a. Real .Pe,scaria d~; A~um, e Co~:·vina na Costá d:<;>' ~lgar've: 
;Reflectindo q1~e os objectos d~sta N~go,ciaç·ão são e.x.tensos, _e qoe a .sua 
esta?.jli!!l.a?e, e. augme_o~o Jej~~nde d'? hun'l hrm acertado ~o,v~rno, . e eco~ 
nom1a _dlflusa por to~os ps seus ramo~; e o Erector. por; maJOr .acerlo com
binou os _regulamentos de, múitas . assoe.iações .. désta natureza, e achan.:. 
dq-o.s complic~dqs, forru,ados mai·s: e,m system~ For:ense, do·_qqe ~io Çom;;o 
~~rejo, ~ontrarÍOS por. muitos motiv:OS ao augmento, e ao~ Üteis finS' á 
qqe . estão. dirigidos estes .Estabelecimentos., e :ter. a larga experien.cia 
pemonstrado. que o .methodo cornmer,cia! he o .mais proprio, e conducen-:
te p_ara .sua estabilida4e, fuqdfld_o .ne10tes_ pr,~1~ipio~·., oqviándo os opsta .. 
culos, , qoe p_r.evalecem .f? às ,úder'Idas As·soci'aç·õe~; e :abraç.íindo o que he 
ínais .conveniente aa adiantamento, e prósp~ridad!" desta Negqciação eni 
beneficio geral _do Estado, . é , da Sociedade: ... E.stabelec~ .âebaixo _do Rt>al 
~uspicio para inteiro governo' e _ di~ecção .~esta NPgpc\ação .. á sua Casa 
de_ ~om~~rc~~no Fu·nc~·âl, . Capi.~al .CJ.~ .. Estado d.a _M!ld~ira, preferindo a 
ll~1h~ade }'>~Dl}c'a ,á .P:='-I'.tléular, adm·!tq~~do~ .. FntPréssados; na :qual nt>gq
Ciaçao se j:>Ç>_dem .utlhzar Of> Vassallos de _Sna Mages~adt:<, e outros tnui
tos em éonforrnidade d.<;~s Conqições; as quaes . sã.o as . segultn ies. 

I. Esta Sociedade constituirá Co.t:JJo' po!i .tico, _ é:lurará o ~e'rhJ)D de vh'ro 
te - ~D!JO~, , e dà sua {>l'Oh:~gaç~o ~ s1 .. a)íquv:pr ?, em tL1.do se hà de oon' (OT~ 
lnar com a Re·al Gtafiâ de. Vl'll'te de Novembro de mil setecentos ri'ov TJ.:. 

ta e dois, e o ;que não fôr Í'l~lli(~ , - ~ aq~i especifi~adó, se conformar~ 
coru a Concessão, Graças, e Pdvíl~g.ios dà Real Pes€a1ri'a do Alg arve 
e as que a ella se· referem, per sereii1 te}nce·dJ:das por Sua· MagestaJe l 



179\" ' 

este Estabelecimenlo ,. e· convencionando o E !'ector com .os s~us Sociosi 
.-:ssim presentes; eomo com os que para o futuro forem admittidos a in;.. 
i.e ressa~ os .110 capital <:!esta negociaçào , estabelecem para a Direcção ~ 
Go ver110 ; Caixa ge ral., e geral adm ini stração de todo es.te Es tabeleci men
to. a sua Çasa de 'Commercio no F unchal , Capital do Es tado da Madei~ 
ra, ,debai xo da firma, e assigoatura; os Directores da Real Pescaria, e 
;]a lina.s f nsulanas do Es tado da· Maàeira; 'iV atts, Lu.z, Ba~to &c. Com
.panhi~, ~ CJUal firma ser·á inal.teravel, <durante a existencia do dito Es
iab:elecimen1.o , que ser,{t S\3 Iflpre dirigido pelo Et·ector como Cabeça de~-: 

. ta Negociação com mais fi ois Direct01·es Socios, os qt:iaes dois pri meirog 
Socios Directores .sertlo elei tos pelos Interessados çom approv.ação do Er~c
tor; o regimen desta Negocia~ão h a de ser em tudo pelo system~, fó r .. 
ma, e methodn do Cõhu:nerdo com Guarda Li~ros , e Escripturano~ ne
cessarios: o Guarda Livros servi.rá de· Seere~ario, todas as assignaturas 
da N.egociação , e papei~ de Offici0 desta $ociedade ,_serão assignados. 
pelo .Erec tor, con1o cab eça des te estabeleci!Jlento, coll) a firma, e assi
gna tura da Casa ' e nos seus impedimentos serão él.Ssignados pelo segun
do Director; no caso porém de üdlecimento de algum dos dois Directo
res , !'!lU por outró quÇtlgtier motivo, que possa. ·acontecer a vacancia dos 
dit<?s ,empr~gos; a m~st};)éii Casa conv0càrá o Socio (lUe fôr miis _benj q-ua
lificado para o di to erÍl prego : psará na sua Casa de Direcção das armas~ 
e nos seus papeis de Officio de sello, que são; Nossa Senhora em acçãO. 
de proteger o Reino, e Esta,belecimento sem Corôa, na mão esquerda a 
Custodia com o Santis·siqw ,Sacr.ame_nto , ;e a , di1rei1a . d~sig11ando a s u~ 
protecção, e em o alto do Sántissimo, e dq Cabeça da Senhora o Espi
rito Santo embl.ernadq no ·Pombo, es0bre t udp huma .Corôa ~ustentada; 
j)O'f dois A~jos, ~os pés da Sen qol'a hum: escudGJ COI)J as armas do . l;t eir~o ) 
por baixo das {ar,mas, Navios, l.~~no h~s, Barces, Redes, e no . fundo. do· 
sello Gloria de D~os , Hon-ra d:o ,lVI onat·ch a,., e. utilid ade pública,. em ro ... 
da dó &<:ll o Re~J Pescaria, e S.é!.lipas J.n;;.nlarias ; do Estado ·da. Madeir.a. 
O disti nctivo das, embarcações· desté Estabelecimento s~rá a Ba.ndeü·a 
~a Real Casá de ·Brag·ança corn d.ois Anjos supportando. a CQ.rÔa. . 
. U. Por quanto para . este Estabelecimento he neeessa,rio ter hum Ca
pital prpporcionado a ,tão. extensa , e impol'tante Negocjação , como h e 

·puma Pescaria ,ger.al, e Sa.)inas , e ser peroiso para .sua Direc.çilo Maneo7 
e Costeament_o 5: Casas, A.r:maz,ens , .Cabanlas, Navios, Laucha.'s do Al to; 
:JJarcos, At·maçõ~s, e Fedes ,de di fie reNles éonstmcÇõ.es, cordoalhas qe 
]inho, e de esparto ,Jinhas de p>escar ,, e outras: pr,ev.enir-se de manlie 
!Uentos, e mais n:epl?'ssarios para as tripulações, ordenádos diarios, des~ 
peias. com os mais aprestes necessarios no trafego·, de huma Pesc.aria, e 
fo mecer-se de materiaes para a constr.u.cção, e· conservação das Salin~s ,: 
e seus pertences; consi_deréX o Erector qlile para circulaç,ão., e compl<?to 
maneo: desta; ,Negociação ,ha de ser necess?rio hum fundo avultado; mas 
a bem do adiantamen to deste Estahelecimentoa Casp. dar,á pritl.cipio com 
cem contos de réis, podendo a Casa p1:eencher o eapit~l· , . que a expe
rien cja inostra1· ser preciso, ~a·ndo a pr~ferencia 1 aos' Jilrimeioros Interess~
dos, que con:corrt1re~ para o principio deste Estabelecimento; e rea.Ji .. 
t:ado que sej:a o Cap.ital ,,competente se fechará 1 para não poder entrar 
_mais pessoa algyÍna. Toda~ as pessoas'· que q.uizere~ ser admittida~ . f\ 

I nteressados no Capita1 clest.anegociaçf~o pod'erão entr.ar c9m as qu a-ntJa_,sj 
que bem quizer<?m , não senpo admissivel menos qúan.tia dq que ·a acçao. 
de cem m~lréi~, .par.a recebere'ln · o seu interesse '· segundo as mesrn<lfi, 

. quantias; a entreg~ será f€itl;\ na Direcção Geral do Funchal, a.oqde ~ s~ 
' ' . 
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lh~s darão as A polices auth~nti:ca~ das . quanfias q,ue entregarem. Os tre~ 
"D1rectores cada hum delles terá huma chave; do cofre dos cabedaes dQ 
Estabelecimento. . : ·· .: . .. ·:, : ; . ! • • 

IIl. O Erector· des.te Estábelecirnento como h~ o Propnetarw desta 
_concess~o, que serve para ·e~ ta extensa . Negociação c'om todas as Gra~ 
_ças, e Privilegias por ·sua Magestade conéedidos , e confirmados , sera 
comtemplado f1 similhança de outras Sociedades desta. mesma · naturez~ ~ 
~m atteoção de enúar com o seu Privilegio, e da Sciencia da rnatena 
~que estabelece' assi'm tambe~n em razão dos an.nos que gastou em obter 
a dita Mercê, e di spôr as cousas pa_r;:l se pôr em acção o .dito Estabele
cimento com muito consideravel detrimento dos seus interesses, trabalho 
"que tem . tiçlp em falzer muitas' enecess,arias averiguações' experiencias ~ 
e combinaç9es, .. a~sistido tudo isto 90 decurso destes annos fó ra da -sua 
_casa de hucna multo avultada despeza, e ser indispensavel contin uar com 
~pplicação, e trabalho na execuÇão, e adjantamento. desta Negociação, 
para o que he preci so empregar todo o seu terppo em beneficio geral da 
Soc.iedade; né;\ consid e ração de to~ás as ~eferidas circumstancias será o 
seu interesse para si, e seus Herdeiros n.a conformidade da quarta Con~ 
qi_çào dos Privilegias, du~ante a existencia deste Estabelecimento~ ~_.dà 
sua prorog;ação, se a .hou ver, a quarta parte de todos os lucms ,, que pt·~~ 
'duzir tod·a a Neo·ociacão deste Estabelecimfnto da Real. Pescaria, e Sa
lin as lnsulanas da Capüaní-a, ~ de tod·~ o Estado; da Madeira? e , fá ll~ 

_'cendo o Erector, ten.do Herdeiro quàlificado fi~ará da rriesma sOrte çon
c~r vado nos .ditos lugares de ~rector ,, e principal A,dministr.àdor; Direc

·~or Caixa Geral pela mesma fórma _ com.o fica especificado a r~speito do 
Erector, e quando não houver assim Herdeiro quél.lificado pani. servir os 
ditos empregos, se~~ O seu Ínterf'SSe da quarta parte de t?dos OS lucros' 
~ontinuados da mesma for.ma á Herd~ira, ou Herd.eiro que houver, tuo 
do como aqui está expecificado; e conservado em tudo 'o direito de Pro· 
prit't~riq : · , . _ . , . · · ,

1 
,. • ., 

, I V. · , Em ràzão das circúmstancia,s locaes des~e Estabelecirne'nlo , a 
b~~~ do s~rviço, e Ço interesse da Negociação, a mesma C.asa · estabele
Cida da d_1recçào_ será sempre a residencia do Erector com a sua família_, 
~ dos dois Directores, e do,Seçt·etario Guarda Liyros ~ e dos Escriptura
r ios, os quaes al~m dos seus salarios hão de:ser fornecidos na Ínesrna.Cà-:
sa de cama, e meza; e para as rlespezas. da dita Casa ser'á estipuiad~ 
ao E recLOr, _como cabeça de! la'· quantia certa ~ompeteçte para cada ht.iin 
'anno exclusiva de todas as-_ ma1s despezas: da Negociação. :-· . , 

V. Por quan to não seria-justo que os Directores empregass.em todo c) 
seu tempo no penoso trabalho, que necessariam~nte hão de _ter em diri
~ir e5ta Negociação _ em ben~5cio gera} d~s .i,lieressados; sem algq_ma 
compe tente recump~nç-a; lerão annualrnen.te tres e meio por cento sobre 
todas as , vendas desta NegociaÇão pará se dividir rati·adamente ent~e os 
tres Directores, · ' -~ d : . r r-: '"r· • . 

: VI. Esta Casa ·em. t~do se h a dé __ bo?form.~~ · ~om ~ sys:tefua; e rP.gula~ 
~nethodo do Commerc10 na·s suas negoc1açqes, . e ·rPgencJa , balanciando 
OS se_us Li yros apn uaJm,en t e . para S~; C?nhecer p~~ - elJes O esta do, e pr.O
gre~so da mesma ne~·ocwção, . e ~lV1ldJr~ID~~e O~ Jn.teress~s. Cf,U~ elJ~ p~o·: 
duz~r, os quaes serao pela pnmeira vez repartidos nofim do terceiroan..: 
no, e dahi em diante · annualmente: . . · 
. . VIL Por quanto se deve p~rà _ ~ ~stabilidade da mt>s~a Casa preve..: 
n1r _que ~a s~a succeci:ão de ~e~ h,ros da _ D~r-ecção hajão sempre pessoa~ 
de expenencia j e de conheCJ(-peplO; formado ·pe·J.a pratica D~S ne~·ocJà~ 
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ções, e governo rlo mesmo Es.ta-be]tJcimento; -pelo que .no ca.sô . ·(!~ faJle~ 
. cimento do E'rector, e não havendo Herdeiro seu qualificad0, como fica. 
já expecificac.lo, neste caso os dois Directores convocarão na fórma dita 
out!'o Soc-io :para a Direc~ão; e o Directo·r . mais antigo ,na D]rl;:!cção pas-

-sará ao lugar de Erector; e)este será o methodo praticadq durante a exis.-
tencia deste Estabelecimento. · , . · 

Vuí. Coi~O. os Interessado~ nesta Negociação podem (Úsp8r de suak 
Apolices como bern quizere!n ?. e ser par~1. o seu gir0 o methodo pratica~ 

.do no Cotp mercio com .as Let ras o mais bP;m adaptado, . poderãm os dit~s 

.Interessados. erp qualquer negociação transferir as suas acções com o sim~ 
pies endoce ' ·ou pertence, e com assignatu.ra ,do proprietario; observan
do os possuidores para evi~ar. fraude quan.do fôr a c0qrança dos intere~
s~s, não sendo pessoa conh<"cida dq pagador, que será ~Jecessario mos
trar por pessoas fidedign.as a id~ntidade da pe~soa ' € se fSr por proc-ura.:. 
ç.ãç> ' 'f!S assigoaturas reconhecidas por Nota_rio público. . 

IX. E por quanto Sl.Ja l~agestade ~oLtve a bem desta Negociação d~ 
co11ceder. ao Ereçtor a faculdade de formar o seu Estabeleciniento., e em 
virtude ela ines roa Graça conveneionado . com os seus .Socios o ~stabelec~ 
ná fórma, . e debaixo das clausulas especificadas nestas nove Copclições 
Convencionaes, o,brigan~o-s~ o Es~abelesimento em. geral; e ca~a h uni 
dos In _teress~dos em partt.cular, pelas suàs entradas sómente, aos cabe-

~ daes des1a sua Casà do Commerçio de,baixo da firma expecificada na pri.; 
meira Cqndi(:ão, . e de dar ilt-incipio fundo, e de ir augme.ritarido a Ne~ 
goci,ação á proporsão dos cabedades, que forem acrescenêo, ate que o 
(;apit.al competente, que a experiencia mostrar ~er necessario para a com
pleta GÍI;~ulação desta Hegociação, se_ preencha, e, em estando eompieJ 
to s.e fechará para nãb - ~er admitti~a ll)ais peSsoa alguma; e em .firmeza 
de tudo o ~on.theuclo ·assignárão estas Con9Lções o Erector, os dois Di~ 
rectorils com .os mais lnt ressados em Lisbo~ lO de. Agosto de 1795. :::::::; 
O E.recto~ Thomas Eduardo W at ts; = Director Francisco Martins da 
Luz, filho. = Directo.r João. José de Basto. 

' . 

Ê nesta confor~ni.dáde li!"- Sua lVfagestade po.r ~em approvat·, .~ 
confirmar estas f\OVe 9ondi.ções Soeiaes, para que . tenhão o s~u devido! 
effei(o, .e validaçle. P~lacio de Quéluz em a de .Dez·embro deJ797.=Jo~ 
sé de Seabra da Süva~ 

jmp~. na 0/fi~ina .d~ Antonio Rodrigues GaÜtardo: 

I L 

I . 

*_.::.*<.0-o*-' _;i 
- . 5 

' L,(. r l' '-. 

Eu. K it\tNi-IA' ir'áÇ~ ·. s'~ter' 'a1
Õ's· qué' este Alv~rá virem ' .Que' ~errl 

do .. lVJe presel'}te eiu JCpp.sulit.~- da: Mjnha ReaJ Junta' éla Faze.nda da Ma
rinha os in~ofe~;~v€>1s, , ) ~ f,reqt~entes a~u.sos pratic~dos ·,nos Meus Reaes Pi·.: 
phaes, e Matas das:: Yi_rt~d.es, .e Aza.rpquja. , ~e . .dos Medos, introduzid~s; 
p,ela in~bsP.rvancia d.o Reg·im_ent.o ,, ·e Ordens, .com que os S~nhores Re~~ 
.Meus Pred,ecessords n;gnlarã.o •este ram.o de Agricultura~· tão util á :lYh
nhq. Reál 1\llarinba, Met·eante, e ao Público; e pelo abuso q-ue os Guar
da-l\1óres delles, e seus·, Offic~a~es: fazit'ío dii J t.11·isdicção cooieflciosa, e eco~ 
nomia, sem promoverem o awgmento, planta!fÕes, e -guat·da d0s mes;:rros. 
Plnnaes, anteo conftmdi.ndo os seus ·limites,. faze,ndo sujeitas as decisões 

' ~ ~ 
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·~dti1his ·ao seú a·rbiitio. e querendÇj. Eu oêctirre~r ·á perj'ú·diéiàl desoi·dêm ~, 
que resulta de tudo ~ re~erido: Sou Servida ~ete(mina~: .: . , 
· .. J. .. Que tendo-s.e ·· mamfestado . por succesÊnva expeNenci:a, que estes 
lugares de Guarâ~s;_M-óres, s'ein ,concorrerem para· os fins do seü esLabe:. 
'lecirnento, não servírão até agora senão de facilitarem, por omissões, os 
'd~iéainín.hos, ·é 'a ·destruição :daquelles Pinhaes ·: Hei ·por bem, que · os 
sobreditos. lugares de Güardas·Móres ·, e ·t'óda ;- e qüalqu·er · propriedade 
de Officio·s rel'àLivos à .estas adrniaistraç.ões, fiquetu desde logo extinctos ·, 
como se 'não ho'uvessem e'iistido; sübrogàndo a s11a jurisdicção, · e expe ... 
diehte nos M·agistrad'os ·, e mais pessoas abaíxo declaràdas. E àirida que 
a Minha Réal Faze·nda pela natureza delles não fique obrigada a cousa 
algunra , iJ'o caso: :de. extincção : Hei Ol.iltro sim por bem' e, por· Graça' que 
a Real Junta Me consulte 'á justa üidemnizaÇão ~ com qüe devo contern -1 
piar . os Officiaes · encarta'âos.:, 'e abolidos. , 
· H. lVIàndo. , que a 'ji?lrisc\.icção conte11ciósá, qüe exercit'avão os Goar.i. 

:das~M6res; pass~ iogo pata os Ct>n'st'!-rvadores, que · ~ou Servida êre·ar euj 
·cada hum. idos ·refeti()o's Pinhaes ~ e que a f.riesnia ,Junta nomear d'ent{~ 
~çs Ministros / ferritori·aes .d-aquellas . Cooimlircas; re:gulándo-se pelo mes 
mo Regimento; .. e Ordeas., •que até àgorà , servia; e · qile. Mando obser
var na parte, em que ipor este não f&~ alterado ; e pelo Reg·ulamen td dado 
·ao de Leiria poi.- Alvará dé d·ezesetre de Março He 11111 setecentos 'e no.;; 

. v.'en.tá,' no que lhe fpr · applica.veJ.; e ve·~cendo · ~oi.' ordebado annual ti·iri-
ta mil reis' pagos pela folha ' dos • A rmaze~S desta repartição; além dos 
.emolumento~ dos processos' ficimdo obrigados ho fim de. cada ánho á d'ár 
eônta ná Real Junta dei Estadõ, e ' núdhoramento dos: Pinhae§. .. 
_c III~ .Que em carda hum. destés Pínliaes Ilajah~!i11 A.dmini:strador; pes~ 
'~oa de probidade, e intelligeriCia, a quem sou Servida comettttr toda . ~ 
jurisdiccão economica 1 que exercitavão os Guardas-Móres,; .cdi1Ú'ahi rülo
se no, q~e lhe . fôr applicav.el ao Regulamento já indieadd par~ o , d ~ Lei
:ria; tencendo deàrdeT}adõpor. aqu.ellà·folha, b dadas Vihudes ,, . ~A zarn
buja ceQ.to. e tinte itiil téi:il; .e .. o dos Medos ol.tenta· 'iii il ·reis; . sendo pró~ 
vídos, assim como tod os os mais empregos neste Alvará e<;>ri témplados;. 
por ~rovimentos dá Minha Real Junta da Fazenda da Marinh a . , como 
serventias àmoviveís .?.O . Meu Re~l Arbltrio ~ na fórma do Alvará de ü-es 
de Junho de mil setecentos noventa e tres, e Cárta Regia dá s~i Ins
tituição. . . . . , . 

IV. Que aos tn:esrilos Adruíriistradorés fica péttencend6 na fôrma do. 
seú Regimento, aH~m no got.erno ~conornico ; e direc~fvo do~ Pintiães; 
na reg.úlação dos trabalhos, f!á guard~ ,, plantações; éórt.és' , ,e li_í1ipeza ; 
a receita, e despeza . do mês mo e.:xpe<!l1eiite; para de tudo prestar razão ~ 
e. Cbnta de~erido-a sempre ,dar na Réal Junta do qtie eiltenqér conve~ 
nierite á este impdrtarHe ol::ijecto; ·e a prosperà'r o s·.eú adiantamento · e 
cultura, em que tanto~interessa a Minha Re;il .Fazenda, e ao públlco ~·os 
aprovisionamentos de madP.iràs .;. e lenhas,, de que preci,sarêm . 

. V. Dete~mio~ que ,haj<! ~üm ~scri~ão ~~ cád~. _P~i:Jhal; para que. ser~ 
V.Jndo na respectiva Conserv·al.oria, deva Igualmente faz~r o expecfién te. 
daq uella A d roi nistra~ão, ·podendo háver delle o .A dmiriistra8or as Ieuafi'
zações de papéis que precisar' para legitímáção Ôà suà. despeza' ven~eii-· 
do cad·a. hum destes .Escrhrães o ordena:~o de dõie mil réis pela dita fa-· 
~ha; além dos próes' que haverãó aos processos qu'e légitim'á'rrie.bte Jbed 
_{>ert~ncérein ;' porque Hei po~ . dervgadàs , e âbol~das todái, .e quaesquei 
}>tQpmas, fo~se qualquer. o titulo ~ - porque por le1, ~ uso se recebião . . 

:VL Sou 1gualmente Servida mandar conservar o !nesmo número. ~ê 
Ood · 
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~uardas; qqe actualmenle exis te para a vJgta, e guarda dos . .Pinhaes·; 
e com as mesma·s obrigações do seu Regimento, vencendo por dia na re
ferida folha duzentos réis; exhibinclo attestações dos respeCtivos Minis~ 
tl.·os, e Administradores, de como cumptirão, para haverem os seus P~"' 
gamentos. . . 

VII . Q ue ficande abolidas quaesquer propinas: Ordeno que toda a 
limpeza, que se deve faze r nos Pinhaes .na propria sezão, e justa medi.""~ 
da, para. augmento, e livt:e vegetação dos Pinheiros, assim corn0 _os tes., 
tos dos córles, ()e ponrão immediatamente em vendà púb-lica, preceden ... 
do sempre Editaes , e com a assistencia do Çons~r.vador, e Administra,. 
dor, dando-se conta individual na Real Junta, e entendendo-se ó ·mes'd 
mo Conservador, e o Administrador- .no que mais conveniente ,fôr :para. o 
melhoramento, e progressos d,os Pinhaes. · ; 

Pelo que: Mando á Real Jun,ta ~a fi:a.zelild~ da .Marinha' e mais 
Tribunaes, Magistra dos, Officiaes de Justiça, e Fazenda, a quem o co
nhecimento deste A lvará d~va , ta haja .de pertencer, o cumprão, e guar.,. 
dem, e fação cumprir, e guarclar. tão. int~i·ramente, como ~ nelle . se con
tém, não obstantes cp.}aesqu·er .Lejs, Alvar·ás ,. Regimentos, Decretos-~ 
ou O rdens ein contrario; porque todas, e todC?s He.i por bem derog-ar pa..
ra este effeito sómetile, como d.elles se. fi~esse indivá d~1al, e expressa men
ção, ficando aliás sempre em seu v. igoc...- ·E este· valerá comq Ca,nta passa~ 
da pela Cbancellar ia., -ainda ql!le por ·ella não h a de passar, e ql!le. o se ti 
e ffeito haja de durar hum., , e mais an·nos, sem embargo das Ordenações 
em contrario; registando-se em todos .os lugares aronde se cos~umão re
gislar similhantes Alvarás. ;. e mandando-se o Original para a Torre d<i 
Tombo. Dado no P~.Jaqio . dé Quéluz aos 9 de IJezembro de 1.7_97. (!)=! 
Com a Assignatura d0 Pdncipe com Guarda. , . . . .. 

Re,c;ist . na Secretm·ia, da Real :Tunt.à da Fazenda · da 
ll!larinha no Lú; .. .I.· em que se registáo similhan~es 
Alvarás afol. 58 vers., e.impr. nd Imp.ressão· 'l!-erpa. 

P repondo-se Soa Magestade conservar, e fazer executar as Leis , pri
':il egios, liberdades, e isenções da Corripanhifl Geral da Agricaltura das 
Vinhas do Alto Douro em beneficio da dita Agdcultura, dos Habi tantes 
da Cidade do Port0, das tt•es Províncias adjacentes, e da Jínesma Com
panhia, da qual os seus Directores tem desempenhado a Administração, 
com not<?rio zelo, e prestimo ; não pód~ deixar de estran.har, que Vm . 
ietm~rariameote , com e rr0 do seu Officio, e com esqu ecimento das Leis 
dissimulasse ao Commerciante Domingos Gomes Pinto o despacho da 
fl'anqui.a a hum a Car·ga de vinhos cl~ Figueira, qne farão depois baldea
dos para o Navio Protector, despachado para o Rio de Janeiro sem guia, 
o u licença da Companh ia, occullando Vm. todo este facto ao Inspector 
das fazendas de Arco nessa Alfandega, e dando causa, a fica l'em iHoso
rias as averigua~ões, e mais diligen<€Í as do Juiz Conservador da Com pa
nhia, que em !a.zão do seu Cargo, e das Leis deve fazer, adiantando-se_ 
V m. não só a faltar com a respost·a, como fez, aos seus Officios , que só· 

-----·------------- - -------------------------------------(1) Vid. o Alvará de ~ l de Janeii'o de •l798. 



1797. ~75 
' . 

cprnpl'io, depois que foi adverti.do de ·q 'rdet'n de _Sua Magestade em 
.<!.ata de nove de Novembro proiirno passà.Jo '? .. mas t~mbem. a forne-

~ .cer fi.lndamentcis, que ' n~overiio a. Justiça ~ .Piedade :de So~ ,Magestade, 
rpam soccorrer e beneficiar o dito D,oming~s Goi11es Pinto com o l.e,vanta
mento do sequestro pelo. A viso junlo, ~ .·proveniente de vin~e e hum de 
Novembro proximo 'passado, qãe se deve guardar, porque a Mesma Se
nhora houve por bem, posto gue àg.ora 'por provas decesiv.as ~e devess~ 
.entender o con li~rio Em taes ,cí rcumstancias , . 'us·ando Sua· Magestade 
da Sua indeft?ctiva justiça, e_ clemencia, para precaver, que estes fac-
1os não aut'horisem, 'nem sirvão ,deexemp'lo para o_fut.uro, ·e acabemcor:p. 
·a Companhia, e com a Agricultura do Alto Dour_o: Manda ·declarar, em. 
quanto não Dá .outras providencias, que nunca .se ·aqrnilta franqu'ia , e 
desca rgà., ou baldeação de vinhos alguns ., q ne não sejão autborisadas com 
guias .da Junta da Cornpa'nh i-a; ·e que occorrendo rasões ·' ou 'circumstan-:
cias? não SÓ plausÍveis, mas CJ .Ue pa~eção . as mais justas l para C.ODCeder 
:a franquia, a não possa conceder o Jqiz da Alfandeg~ sem despaGho da, 
Companh ia, ficando salvo ao .Jui'z da AJfandeg,a, eu ás Pa,rtes recorrer 
a Sua Magestade, para lhe 'deferir, e fazer expedir as ordens na oon..: 
formidade das Leis, ou, da ~oderação, que podem ter, e que o Juiz nãp 
póde dar-lhes. E . para que .não haja ignorancia des~a Real Ordem, Man .. 
da Sua Magestàde , que ·participando-se aos O~maes da Meza Grand~ 
pa A l fan~ega, se reg~ste 

1 
n'os lívros qella, e se extr-aia certidão.~~ ' regis ... 

t-o .pof todos assignada_, ,,que Vm: fara rem,etter a esla -Secretana de Es ... 
tacl:o. peos guarde a, V~ . . Palacw ~e Qu~_luz 15 de Dezem.bro · __ de 179?'r 
=José de Se'abra da Silva = Senhor Ju1z da Alfandega d·a Cidade do 
Porto. v . . 

Nos Manuscritos de M Antonio da Fo.ncéca~ 

li'--lif<C'>li'-* 

I I I 

Ordena s·~ _ Magestade' que .na occasião do faleci~entq dos Otfi,ciaes 
~eneraes da .~u.'~ 4rm~da Real, o Consel~o d.o Al~.irant~dq inan.de pra7 

. t1car e':ll Nterrá . pela ~r1gada ~e~l da Mannhá a~ ~uesmafl , lfoqra·s ., ,.que 
se prabcao com OffiCJaes de 1gual Patente no seu Exercito; e authoriza 
o mesmo Conselho, para que fixe as outras Honl'as Militares, que aborda 
ôas Náos armadas se devem praticar em s1milha~t~s , casos. A Rainha 
Nossa Senhora o mándouporsila Real Resolucão i:Ie trinta de bezembrÓ 
~e mil setecentos noventa e sete, ·em · ConsuHa. do C onselho do Almiran~ 
ta do de tres do mesmo rnez e anuo. ( 1) = Antonio Jo.sé de Oliveir~. 
:::_ Pedro Maris de Sousa Sânbento: 

- • • /" """"'. -?"":- - ......,~ - '. - - - • -- -

-----------..----~ .. ._...__. .. ~----.....-----:-
(1} Vid.- o Edital de 14 de Janeiro Üe 1798. 

boo ~ 
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Honras Punebre's ·, que se devem fazér . a b'ordo dos N avz'os da Real Ar'J: 
mada, ·e pela Real Brigada da Marinha; nas occasióes de fale'cimen:.. ' 

to de qualquer Of.ficial da · mesma Real ..Armada~ 

F a~·ecendo o Presi~ente, ou qualquer dos Gener~es Co~selbeii·os do Con~ 
sell:lo· do Almirantad,o, arrearão as suas Bandeiras a meio .i>~o toô,o~ , <?S 
Ná,vi.Os Aüe estivereni ari'p~~os no J,lqrto. d,es~a Cilpital' atirando de quar-: 
to em quarto de hora o Navio Commandante hum tiro de peça, até qu~ 
6 corpo se der 'á sepul tui·a; . e nesta occasião pegarão f:?ffi armas todas as 
Tropas etnbarcaâa:s t~os referidos Navios, e farão tre~ descargas de Jnos
quetarià, nó fim ·das quaes s•aJvárá ;o Navio Cohiiiiandànte cotn dezena~ 
ve firas . de artilheria·. ) l. . ' . . ' 

A primeirà_, e segunda Divisão da Riai Brigada êla MariQha pe
g·a'r'ã·o em armas párà r-eceber' -e acompanhar q corpo: hu~na se postará 
â j1orta da lgreJá; o_nde ' s:e . sep~ltâr_; .e a outra ó esperará á .sahi?a. ~á 
cása aoi'Jde falecer. ~ e o ace>rnpanhará; , e quando p~l?- ,. frente da Divisao 
q·ui:Í ,estive·r postada; .esta l~e. tdcará á marcha~ e por fim lhe far,ão hum él 
salva treplica.da de mósquetaria. . . . . - . . . - , 

E~tarido embarcad~, commandaq~o. ,qualquer Esqpadra.,. se lhe 
farão as mesmas sobreditas honras, tendo .arreada a sua insignia .o Na
vio, em ,que ~lle est.ive.r' àt~ ao_ te.mpo da ultima salva' .eJP que ser~ 
totálm~ote arreada. Se fale.cera l::íor~o, o esperará a Divisão q~e? dev~ 
acompanhar no lugar do desembarque' e então ~lie . serão , feitàs li~ J;IJar 
as ultirrias hónras' e salvas no inoineilto em que o corpo deserribarcar do 
Navio. , . , ·, . . , , 

' •· · • · • •r' , t , 1 1 ,, , , 

Falecendo hurri Almirante, estando em terra, lhe serão sórilente 
feitas ~s mesmas honras j~ela Reál Brigada dá Marinha, do modo está~ 
bel~?cido r,ara os Cons~U1e~ro5! do Almiran.tado; porém se estiver emb{lr-: 
cado commandando, arrearão os Navios do seu cornm'and·o as Ban,de~_~s' 
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~ a ·sua rarticulár ~nsignià a m~io páo, .atir~l).dQ 'ó . N~vi9 ; , e,m q~e a ti~ 
·ver-arvorada·, hun~ ·tiro de peçà. de meia em rúeia .hora, ate s,a'hir. o cor,. 
}lo de bordo ·, ou se dar .á sepultura, faleeendo 'e!ll sua, ~:<asa .. Então st; lhe 
farão a bo1:do as tres desc~ugas de mosqüe~aria. por , toda~ a$ ,Tropas ell)
·barcadas, e h uma salva de.o.ezesetc ·tiros (le artilhúia 'pelo Navio em que 
se achava . . , , . , , '·· .. " . . . ! . , . . . , , , 

. Falecendo em tel'l'a hum Vic.e-Airnira.nte '; marcl:Jarão' seis. Compa
J?hi.as da ~eal. Brigada G!a Marinha par.a a. porta ·da Igreja, aonde. se fôr 
sepulta r; e outras seis .Compflnhias. da . mesma . Br.igada acompanb"arão o 
~orpo at€ a in'corporar:-se .com as pr'im.eü-as naqu.elle lugar' ·pata faz ere~ 
as ~r es de.sc~rgas de ·mosquetauia no .moinell.to . de se. sepultar~ .Se porém 
se _achar 'coinmandandó ·aJgu.mà Esquadra, esta. ·lhe fará as me'smas .hon-;
•ras, ·e ·pelo mesmo modo estabelecidas. para; os. l).lmirantes ; cotn. a dilfe ... 
ren ça, que :'a ul,tima salva .de artilherht de.v,erá ser de quinze tiros ·pelo. 
·:lnes mo Navio em _ qu,e tiver a sua losignia. 1 . . . . .. . , . ,. , :, 

Quando su.cceda .falecer . hum Chefe àe Esquadra., es'tando desem.:J 
·barcado, marcharão .quatro Comp,a.ohi·as .daReal. B1:iga.da da. Marinha pa ... 
l'a juntO. da tgreja., .aonde se ho.uv.er de sep~ul.tar .; e outras quatro da rnes-1 
~na Real Brigada -para o .acóm.panharem desde , a sua 'çasà até . á I greJa ; 
_aonde ao dar.-s.e á sepulturà .. se Jhe farão . as mesmas tres des.ca1·g~s ; ~! !3 
rnosquetaria p:elo referido . . Se porérh se achar; comma.pdando alguma. ~ ~~ ... 
'{}uadr·a, 1J1e serãoJeitás_ 'abo{clo .dos Navios _deseu .. comman.d<;> as )flesm às 
honras estabelecidas para os Generaes Commandantes d~ outras ~ .'á ex:
c epção de que ·o. N ~via; . ao nele estiver a sua Insignit:t, atirará .. de por~ 
€rn .hora hum túo de p.eça., ee1lue ·a ultimá sàlva de Artilhe:ria ~eve'ráse'r 
de treze pelo mesmo. Navio'. ., , . , · . .. · ·.· · · · , . r •. ·, • .... : 

·· Falecendo o Inspector Geral da Brigada: da Marinha ·, seja qual 
fôr a sua graduáção ; deverão pegar em armas a primeira, e segunda: Di
visãp depa p~ra o acom pa_nhflre.m á sepultura _·pt;la fór~:a dete_I;_mi~ àda; ~ 
quando succeçla està r eril barcado; terá no mar as honras que com'petü·em 
á slia Patente~ · , , , , .... , ·'· ·' . u · , . . . -. , ... · l . .. ,.c., ... ;. ' ' . 

. Fàleoe_ndo hum Chefe de . Divisão i que não es tej a embarca~Ç>, lhl':l 
serão fP.itàs_ as , mesmas• honras; .c.oi:r} a di·fferença ., . que serão sómehte .seis 
Companhias da_ R~al Brigáda da Marinha as qu~ marchem .ao. :funeral, 
-tres para se .postarem, j.t.in to <;l'"' .Igreja ., e ,tres para .a com pan:ha~·ern . o cpr;:
P?' {l . mes~a. Igreja erp .qt.l,e S.e se.pu.ltar, :aonde no· ter;npo prq_prio lhe se-; 
r ào dadas a,stres . descarg as de-mosq-uetaria. Quando por~m esteja· embaF 
~ado, com.mandando alguma Divjsão , . lhe seda . feitas ·a JJordo d9s ~a
vias c!ella .as ~1iesmas honras es.taJbele,cidas, para. os .Cheie~ ,d~ ~sqú.f.!..dra ;, 
com. a differeilça 1 de que á t.illiirhá salva de ~artil·herili deverá ser de on:"' 
ze tli'os , · . · ' · 'I • · - , • , • • • 

- ~alec~ndo quaÍq~~r O~~i~I ~~-~~~~ai ~~~ordi9a.J? em - h~~~ Esqha"! 
~ra, mas commandando al g_uma DIVIsao _.clf!lla, .oq bmp só Na~to, ou ain ..., 
da rmbàrcado c.o~ . outro (;-ener.a.l. no rlHj~iTIO i .N~v.io ~ ~ '9\ie seja se.u .su~ 
Penç:>r , . se lhe f~rao .él.$ honnas fun~bres _pek~ m()do sobr~dit.o, na Divisão · 
ou no Nav!o que ~o!I!énand~r. < o.~ n~~u~~le _e,m ·9ue .. . ~stive.r ~~bQrdinad~ 
~outro ~~meral; e em terra tera aquellas que lhe competire~ pela su é\ 
graduaçao . . _:.. ,,. J ••• '· · ! ~~ iJ, ., . ~ . ;··'l ~.,. 
' · ,' , .. Aconte?end~ ~er., o f~leci~~ptt~ · de h.u!!l ·Ü~cial .Getie~·~-1 ,, QU 0~1 ~t~ 
fualquer ~ffi~1al, ~nda~do á .~ é.la ;, . ~.~ }~~s . illa<;>/arao Otl trás de.tne~straçõe~~ 
, unebres, ma~s do qoe~ as ~ ~· .ys 1 ,9~sc~rga~ . de mosquet.ana, quando se Jan_ .. 
~~r ao mar;, a excepçao som~nl.,~, .. ~o, Comm.anúante_, em Ciiefe de E squa .. 
dra) em CUJO obsequw se lh~ fara naguelle acto a salva de artilb. eri~ ·; 
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que l-he competir pela stra Patente , á menos que qualqúer ontr.o mais 
importan~e ob;jeclo dà N avega'ção, e 'cit·cumstancia·s da Comm~ssi'ío façãa 
1wc.ess·ario ·omiltilla nesse momentó, em que tàmbem se deve·m larga'r 
Bandeiras em funeral. 

Suc·cedendo fale·cer 'hum ·capitão de Mar e Guerra, o acompànha~ 
rão á sepultura duas Companhias da Real Brigadà da Marinha, desd~ 

-a casa aonde falecer; ejtmto da Igreja estarão postadas outras duas ~om~ 
panhias, que com as priineiras farão tres desc·argàs da mosquetar:Ia nó 
acto de se sqiultar. Se estiver embarcado, e qtle commande em chefe 
alguma Divisão esta arreará .as Bandeiras, e a sua Flamula o Navio em 
que estivess·e en.1barcado, não haverú ·tú0s • de :esp'aço a espaço, como a. 
respeito dGJs Officiaes Generaes; porém ao desembarcar 0 corpo, ou na. 
occasiào de sepultar-se', tendo morrído -em terra; o salvará o seu Navio 
com nove tiros <!e artilneria,. precedendo s-empre nesta, e nas mnis que 
forão do seu cominando, as tres descargas de m0squetaria. Se comman-

· dar hum ' só Navio, nelle sóme.nte lhe farão estas honras. 
Falecendo bom Capitão de Fragata, sera acompanhado ao lugar 

da sua sepultura por duas Companhias da Re~'ll Brigada da Marinha, que 
no fim deste acto lhe faça ües descargas de inosquetaria; se se achar 
com mandando alguma Embarcação, e.s.( a conservará arreadas as suas Ban
deiras, e Flamula, aié qiile o eorpo desembarque, em cuja ocbasião lhe 
dMá a Tropa de sua guarnição tres descargas de Mosquetaria, e sete ti..: 
ros de artilberia. 

Á hurn Capitão Tenente que faleça acompanhará á sepultura hu..: 
ma Companhia .da Re:il BL·igada dá Mafinl)a , - que lhe ruá as tres des
cargas de mosquetaria na occasião de en terriu-se. Se este Oilicíal com· 
mandasse neste tempo qualquer Embarcáção; lhe fará as mesmas hon..: 
ras de Bandeira, e Flamu las arreadas corno ao Capitão de F~agata; com 
a diffe~eJ.il.ça · na ulti1na salva de artilheria, que será sómente de sinco 
tiros. • · 

Falecendo huri:i primeiro Tenente, será acoinpaohaclo á sepultura 
por oitenta b iD mens da Real Brigada dà Marinha, cmirunandados por hum 
'fenehü3 Primeiro âa mesma Real Brigada; e lhe far.ão as tres descar .: 
gas mo acto do enterro; e se corbi:nandar qualquer Einbarcaçãp, se lhe 
farão a bordo tlella as mesmas honras .. da Bâm<deira, e · Flamnla; arrea~ 
dus, e as hes descargas de WOS{juetaria pela Tropa de sua guarnição, 
sem nenhuma salva de artilberia. , 

Sendo !~ um Segundo Teneilte, será acompanhado á sepultura por 
quar-ermta' hom.ens, e comman.dadiDs .pmll hum Tenente erm Sagundo da Rea~ 
Brig-a.d~ Jda .Marinha , que lhe faFão ás tres deseargas de tncsquetaria no 
acto do enterro. E quando comrnande alguma Embàrcação, se lhe farão 
a bÇ>(do della as mesmas honras, que aos Primeiros Tenentes. 

Q}il ~r;ltndo succeda fàlecer .a b0rdq de qualquer Navio bom Official, 
_cuja .Patftnt'e _seja de Capi tão de . Mar eGuerra incJus_ivé até á deSegun~ 
do T.enerHe ,, que estejão snbordi.nàclos·, e sem commandamento, se l11~ 
farão .sómente o~ occasiã(j) em que desembarca re-m, -as ttes descargas de 
IDOSCIJJ,J8;taria pe.la Tropa, em,barcada ' fiO Navio em qtY.e fulecer qualquer 
destes Officiaes; com propo1·ção de que fica reg~,~lado sobre o número do 
qtil~' ~çve etn tena a.oornpa·m·ha'r o oor.po á sep'u l_iura. ! ' . 

No d_esembarqua do corpo de qtialqoet· Official General, ou Cap1~ 
tão de ,.Jy,lar e Guerra, falecido a' bordo âos. Navios de Sua, Magestade, 
lhe fará a Gna.r~a ao pa•ssoa:r pela Tolda as mesmas ·honras r que lhe com"' 
petião qllaudo v1vo. , ~ ... 

I 
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. Ein todas as acções des t e funebre serviço deve a Tropa da Real 
ikig·ad à: da Ma rinha marchar com armas em funeral, Tambores énluta
/(fos, e destemperados, até ao morl?ento em que se sepulte o Official, em 
cujo obsequio se fazem estas honras. . . . 

Falecencto hum Sargento de Mar e G uerra, ou dos da Bngada 
-Real da Marinha, Fturieis, ou Cabos de Esquadra, serão acompa?ha
dos á sepultur~ -_por. seis. O!Jiciae~ in f.eriore~ de j_gua~ Pra(_(a; e por qmnze 
•home:ns da Real Bngada ·~a Mannha, sendo o falecido Sargento, Olll Fm~
riel; e por doze, sendo Cabo de Esquadra. 
· Os t>ffieiaes .da R.e.al Brigada terão as honras funebres, que cor-

responderem ás suas Patentes;, quando. falecerem. • 
r • Qüando aGontt•ça: não hav.er 1.Nav1os annados no Porto desta Capl~ 
tal, nas occasiões em que pelo"'falec1mento de alguma pessoa se lhe ·de
·vão fazer hGA.ras fllbi'ibres .oo ma~, se -máodará · guarnecer por Destaca
mentos de Tropa da Real ~dgãcla ... da _M arinha hum Navio dos · desarma~ 
dos n0 Porto, a cujo .bordo se dêvão fazer as mesmas h®nràs, .e salva~ 
na -é0hformidade do que agora· se ' esrá1belece . . lJisboà ~4 de Janeiro dtt 
1. 79.8.' ::b ·Aatoni'ID; ~os é de 'Oliveüa. = Pé~ro Maris de Sousa Sarmento~ 

Impr. na Impressão Regia: 

Eu A RAINHA Faç~ saber aos que es,te Alvará com força ; de. I.-el 
virem : Que sendo-Me presente a economi a que deve resultar .a Mwha 
Rea l Fazenda, de que o ~ncargo, e cuidado de apromptal' a& Embarca
ç e s, que hão de servir de Corr ('Jios Marítimos, fiquem p~rt~ncendo á 
H epartição da Marinha , e Domínios U ltramarinos; á qual ,igualmPote, 
~orn o á da Fazenda, l. deve perteoc.er o Es tabel ecim eÇJÜ) dos p orreios in
teriores do .Brazil, para: a mais o~il communicação de todas aque]las Ca
pitanias, de que tão grande beneficio ha de resultar ás Praças do Com
mercio . de todos os Me us Domínios: Hei por bem deterininar o seguin-
te. . . . c' ; . . . ' ' . ' 

I. Pela Repartição ela Marinha se e.xpedirão em cada dois inez.E!s, 
principiando no prim eiro de Março proximo, dois Paquetes Correios lVIa
riti mos: o primeiro para o porto de Assú, que. levará, e trará as Cartas 
das Capitanías de Pet:nanbuco, Paraíba, Parnahiba, Maranhão, Piauhy; 
e Pará, indo ás Sali.nas, donde voltará a este Reino. O segundo irá á 
Bahia, e Rio de Janeiro, doride voltará tamb'em a este Reino; e sendo 
praticavel' fará IÜ seu regresso pela Bahia' para trazer as respostas das 
Cartas que alli deixou na sua passagem para o Rio. 

li. A demora dns Paquetes, assi~ em. Salin3;s, como no Rio de Ja. 
ne]ro, deverá ser de quinze dias, para J er)aro das Embarcações; e este' 
praso n'ão poderá ser alterado sem urgegtissima causa. Em Assú. Bahia 
e .Maranhão não farão . os Paque~es mais 9emora que a necessar.ia, par~ 
entregar, e receber as Malas. Ftca ao cmdado dos Governadores élas dif
ferentes Capitan_ías 1do Brazil o. ter.nas épocas -correspondentes promptos 
os saccos das VIas, e os mantJmen'te>s pãra as Equipavens das Em bar.:.; 
c~ções. Os Governadores de . P.~~~;i~oúco 1 e Paraíba p~rão em Assú asl 
VIas promptas para as Embarcaçbes as tomarem, e levarem. 

lU. A's Juntas da Fazend<i tocará fixar o local; CJilde se hão de re;; 
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ceber -, e -distábuir ·as Cai·tas ·, ·e ·o número ··das pessoà_s qlle h~ iíe se~ 
encarregadas ua distribui_ção, assim como a despeza que sê ha de fa~et 
com o transporte das Cartas, 1que ha de set o mais breve' e economic'O 
que fôr possivel. . .. 

IV. Q Vice-Rei do Ri'o de Ja·neiro, 'de ·acordo com ·os Governado
res de Minas Geraes, Goiaz, São Paulo, e Rio Grande-, estabeléceiá 
as corm;nunieações interiores com as mesmas Capitànías; o que tambe.rh 
fará o Govern.ador do Pará, com os de .Mató Grosso, e Rio Negr_o; e se 
fôr mais commodo, com o de Goiaz. . , 

V. Dentro de cada Capitanía os Governadores, 'com as Juntas da 
Fazenda, regularão as correspó11dencias em maneira que os Correios che
guem em epocas que con,firão com à chegadà; e partida dos Paquetes, 
que se expedem da Europa, e ,que · a élla voltão. ., . 

V I. Sendo necessario estabelecer o pre~o que deve pagàr cada Car· 
ta, que se. enviar pelos Paquetes ., assim neste Reino, bomo no Brazil: 
Ordeno, que em Lisboa, e nos Portos do Brazil, aonde forem os Pa
quetes, p'or cada Carta que pezar ~té quatr.o oitavas inclusivamente, sé 
pague oitenta réis; pelas que eXcederem b dito peio até seis oitavas; §e 
pague cenfo e vinte réis; pelas que passarem de seis oitavas até oito; 
se pague cehte> e sessenta réis; e pelas que pezarern _mais d~ oito oita.; 
v as, assim corno pelos mat(OS, papeis; e. Vias, se pague a razão de cert~ 
to e sessenta réis por onçà. . . : 

VII. As Junt as da Fazenda fixarão o preço que se ha de pagar pe
las Cartas, que do interior da America vierem para os Portos, ou vice 
versa; e isto em maneira que a Fazenda R:eal perceba utilidade, e n.ãô 
dainno de hum tão ·utH _estabelecimento . . Do que a este respeito ordé~ 
narem, darão parte; a fim que Eu decida b que se ha de ficat execu-
tando. . . . . , . 

VIII . . As Juntas da Fazenda mandarão ás Cartas pezadas, e notado 
o seu valor co~ 0 sacco erii qu~ forem remettidas' e annualm~nte da~ 
rãb côn ta pela Secretaria de Estado da Marinha, e pelo Er'arib do que 
rendeo este eslabeled1mento em cada Capitanía, e da despeza que com 
o mesmo se fez, a fim q.Úe sé dem as Ordens pará â appJicaÇão dà ·redJ 
da q li e elle deve procl uzir. . . . 

JX . . Será prohibido aos Navios Mercantes, e de Guerra .acceitar, e 
comluzil' Cartas j mas para gue se facitite ao Públic~ mais este riieio de 
communical(ão, por todos .elles se remetterão Malas p~ra o Coireia. da 
Pono do seu desti.no. As Cartas q.ue ' forerp; e vierem nos Navios Mér~ 
cantes, ficão suj~itas ás mesmas, taxas, das que forem· , e vierem nos 
Paquetes; de outra fórrna sqria .. impraiicavel á conservação dos ditos Pa-
qu~tes em . tanto beneficio d9 Esta:do. . , 

X. Todo o Capitão, ou Mestr~ de qualquer Navio Mercante, quin
ze dias antes da sua partida, o fará . saber ai) Correio da Terr.a; o qual 
communicando Jogo esta not~c i a ao Público, terá prornpta: a Mala no di.a 
~prazado, que será entregue ao mencion·àdo .Capitão, quê passará doiS 
Recibos, oú Couheciruentos, hum 4os q·uaes ficará em pode'r do Correio; 
e C! outro será enviado pela mesma: Embarcação, cmil sobrescrito ao Cor
reio respectivo. . . . .· . .. 

XI. . Logo que o' N a_vio tivet chegado a'O Porto a: qu'e fô·r destinado,- e se 
tiver _fPito a . competente ·vi'sita . o Capitão, ou Mestre rnandal'á entrega·r 
a Mala ao CorreiO''· e cobrará Recibo da entrega para sua descarga . Tod_~ 
o Capitão, ouMes,tre, q~e _par~ir sem levar ~ }VIaJa d'o Correio, ou que 
se encarregar de levar Cartas fóra da dita Mala, será c'asti'gado con1. as 
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1pen~s que deixo reserv·adas ao Me.u R~~~ ArbÚrio. Na mesma pen,a .in~ 
correrá toda a pessoa .que conduzir . C~rtas de.)u~.m pé:\ ra outr9 Contin~n
tEf,:,. á excepção sóme)")Ü~ de Cartas de recomiilendação, que por este mo
tiv,o deverão levaL· aber.tas. . . . . ... . .• , . . . . . . .. 
. XII. Sendo a Minha R'eal Intenf.tão, que. dos Paquetes ~/latitimos . re-: 
sul.tem ao ·públko todas as vantagens, de q.u~ são si.I~ceptlvel.s :. Mandg 
quepos~·ão levar meia carga, .4cceüando co~pre fer:enci~ as ,pPqofnasen: 
comrpen_d'as ', e prod t)'ctos do Paiz ;. ficandu sl)j eit.os osdito~ Paquetes, pe-: 
lo que ·pertence a est~ ·objecto ., ~os Regul~li}ento~; e , D~spachos das ~1-:
fandega_s, ·e a tudo o mais qu'e praticào Ôs Navios . l\1~rcánte$.; o. fre ~ ~ 
das encommeadas, e mais gene'ros será. r~g uláuo pela Adminis~ração do 
Correio ger'ill d~; Lisboa, .e aqn~unciado, rio .. pr.iricipio d~ .ca.c!a ~nnq. . 

Xlll. . Attend·e ndo aos perjuiUJS qu e.i~uéilln!ep te expefimentão Qs ~eu~ 
.V assall~s .·:, mora.dore~ nas ll.~a ~ . ~ ·a Madt.wa, e. dqs Açot,es, pela falta de 
·seguran~a, ·e a'rre.cadação na remessa, .d~s ~.uas CartQ.l'l : M andq cp-'e a~ 
·Juntas da Fazendá, e G~ver.nadorf's di:dlas cumprão do mes~o iDo.do tu ... 
. do q .uanto pet~rmif\?. n~s!e Alvará a \e,speito . dos Correjos . da A,m~ric~ ; 
fazendo-se a comrnumcaçao pelos Na v tos Mercantes, em quanto se nao 
e'stabelecem P ag uetes p.roprios. ~·, . . . . . , , , . . · . 

XIV. As Cartas t!às referidas Ilhas pagarão de porte, tant~ neste Re1~ 
no,, corno nas me.scpas l.lha~, a metade da. tax:a? .que Detepn.Ino :;;e cobr~ 
p elas .Cartas. da Amt>rica; e bs Navios Mercantes;, que fore_m, .o.u vi~fein. 
das ditàs I lhas, pr~tica.rão p mesmo que . De.t~.rmwo. par~ O$ do Br_<:~.zd, . , 

XV. Todos. os E.stabelecimentos qu~ par.a ,o reft>1:i.c}9 fim ·se tizf rcrrp pe~ 
los. G overnadores, e J unta.s ,da Fazendé\ ., serão p.rovisionaes; e t.odo~ o~. 
Empregos que .se estabelec~rem para e te serviço pt'Jb!ico t ão inleressaq
te, serão . creádqs . com , q. mai.Qr econot'I)Ía ;. e s.~ depois .n.ão .forem , app.rova~ 
dos por Mini? ser~p imoie.di~~amen ~e su.pprimidos; é substituídos por oú-
tros; que se JUlgàrem ma1s cbnvemenles. . . . :' ... , :,.., .~ •.. , 

:XV L .Encarrégo aos Gov~i'Qadores , .. e Cápjtães -Genera-es da~ Capíta-: 
nia~ do Brazil .o cuidado de ~stabelecer~rrl : , sé , fôr possivel; entre !!~ C a-; 
pitariíás do ceritro, e d!)~ Portos hum a r~cov.a ge.m pública ; . ehi qu ~ h ai 
ja toda . a segut!lnça pará. a conducção dos Geh~rps. , ~ Effeitos ; ~ . cujo~ 
fretes de transporte sejão estabe}ecidos de maneira .. .; íp:te .fflção, conta e:\ 
F_azenda R~al, e sejão ~ommodos aos particulares; fi?an1o poréin enten1 
dtdo que e~te . Estàbelec.anento . nad.a hÇt d~ tf;.r de, j).i')vaqvo, e .que. se h~ 
~e fazer recptryr~ert?ave~ pel_a boá ~é; , e s:egura~l(à qu·~ Or~e.no ~os ·Goi 
yeroadores zele1p com a ma1s particular atten<(ao; e s~rá mui lo do Me!J 
Real Desagrado todà a ~ontray~nçãq , . ou. omissfio a este resp~ito: pçri
tro de hum anno, def><?is déil pn blicação deste. A]v árá ~ ,os Gqve1;r;i,adores 
serão obrigados a da e conta dos é'Sforços que ti verem feito pari'). crear es-: 
tes Estabel~cimentos ., ~ t;lo~ .frutos .que. r,esultare:m_, dps ~17us .tr.áqalhos, e 
Tére.i e~ muita con_sideL·ação; e particular Servi~o o que a este respei~· 
toobràrem. . . . . . , .. ·'· . . . 
. , . ,Pelo qu~: . ~at;ido .~ Mez~ do Desembargo db Pa.Ço; President·~·.d~' 

Meu Real Er,ario; Regedor da. Ca$a da SupplicaÇão.~ . C onselhos di .Mi.-: 
.nhá Real Faúmda ; .. e: d.o Ultramar .; Con~elbo; do Almirantado , e Re.d 
~un .t~ d4 Fazenqa da ~ari.nl;ia .; Re?l Jun~a ~o Cdmrb~r?io,. A g ricultura ,l 
Fabncas, e N;1vegaça<;> d~st~s Remos; .. e, seus Dommws; .Vic·t».,Re i ef 
Cap!tão , Gepe!~) çle M.ar ,~ !~r~a. ~CiÍ . Esta~~ do; Brazil, -e rnái s G~v~'r~à~~ 
Qores '· ~ Cap1taes Genera~~ ~a~ butr_as ~ap1tamas d~ n]es ~no ~stad'b' , e 
da~ Ilh~s, e. atod~s çs Tr} b':l.na~s, l~ag~stra~os ~ e ~es~~~s; a quem o. 
conhecimento deste Alvar~ pertencer, que o .c~rnprão ~ e guirdem, e fa,.""' 

Ppp . 
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ção inviolavelmente cumprir, e guardar tão inteÍI'amente como nelle se 
contém, não obstantes quaesquer Leis, Regimentos, ou Ordens ·ein con~ 
trario, que H ei por bem derogar pa-ra este effeito sómente, ficando aliás 
sempre em seu vigor~ E ao Doutor José A lberto Leilão, dó Meu Conse
lho, Desembargador do Pa<(o, e Cbanceller Mó r destes Reinos, Orde
no que o faça publicar na Chancellaria, registando-se em todos os Lu
gares, onde se costumão registar similhantes Alvarás; e guardando-se 
este Origina} no Meu Real A rchivo da Torre do Tombo. Dado ~~ Pa
lacio de Q uélnz em 20 de Janeiro de 1798. =Com a Assignatura dó 
Principe com Guarda. 

Reqist. na Secretm·ia de Estado dos Ne,qocias da Ma-
1 inha , e Dornúúos Ultramarinos , no Divro I. das 
Cartas , AlvaTá~ , e Patentf;S a fol. 126, e mpr. 
na Impressãd Régia. 

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

I Hristrissimo' e Excellentissirno Senhor. Sua Mages'tade em conside-: 
ração, que na Academia Real das Sciencias há Academicos, q'ue são Cen~ . 
sores au thenticos de todas as Faculdades, e intet·essados como Membros 
da Academia em que os seus trabalhos literarios sejão os mais depura
dos, Ha por bem, que as Obras A ca~emicas, e as que a Acaderniá reim
primir, depois de censuradas pelos Censores authenticos da mesma Aca
demia, se possão impl'imir por despachos della, serrt necessidade de ou
tras dispensas; bem entendido que as censuras doutrioaes podem ter lu
gar depois da impressão, assim como o podiào ter , posto que as obras 
impressas tivessE-in todas as licenças de todas as Authoridades constitui
das para ~mesma impress~o. Assim o manda Sua Magesta:de participar 
ás Repartiçõf>s competentes. Deos Guarde a Vossa Excellencia Palaci~ 
de Quéluz 20 deJaoeiro de 1798. (1) =José de Sea:bra da Silva.=Se
nhor Duque de Lafões. 

1- Nos Manuscritos de M Antonio da Fdnceca: 

Sendo-Me presente p·or parte de Anna Joaq'nina de Castro, mulher d'e 
Ambrosio Ribeiro Neves, com quem está em Causa de Divorcio, que fc'l· 
lecendo seu Filho .José Ribeüo com Testamento, . em que dispoz dos seus 
bens a 'favor da Su,pplicaiite, é seu marido, e da TerÇa. a favor de set.iS 
irmãos menores, que lhe seria administrada pelos seus TestamPnteiros, 
p:1ra lhes ser entregue; logo que se emancipassem; E representando-M0 
igualmente, que o falecido abundava em cabeda:es, e tio lia a maior par~ 
te da sua fortuna na Asia, Inglaterra, e F1·ança, t> que pnsto qu'P ins
tituísse herdeiros a Supplicante, e seu marido_, este péla soa ava nçada 

--------------------------------------------------
(1) Ao Desem~argo do Paço se fez A viso de participagão nesta mesma data para 

intelligenci_a do Tnbunal. 
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iidade' e pór. haver fal.idô I no s~u a~tigo Com~rie.~do l, '.~~o- ~~~él;Vp -- habi(7· 
para se encar.reg_(l.r ,sem anxilio de hql'pa: laboriosa ~ ~Qmp\ic~da ~d.minis.,. 
tração, o .qu.e q pl'opriq 'festador col?~eci~ , c.,omettendo,, desi~r~adam.ente 
aos seus Testa.men.tei,ros, a 4d,ministra,·ção. ~a : 'ferça 'em. ben~.ficio de seu~ 
irmãqs.: Vendo fin.a](nepte. ~ que não er.a, con)pativel ~.om , a 1natur,~za . da~ 
üan~açções men.;arHís çontr,abidas eq.1 .tanios, e. tão re_n:l.oÇps , Paizes , .as 
quaes estão p~nden.tes e .illin.uidas, Çot;tar qe ,hum ,golpe a.s m.esrp(l.s . De· 
gociações, sem arruiqar os interesse~, e Çl'édHo dq pt'édjta C:;tsa ;· ·nãq.se 
devendo jnv ~ptari.ar, yagat·.;. e dividil~ ,, seo.J liq!lid.ar, ~ ~ec~ber: Propon
do-Me Eu pr_ot.eg.er os . M~no~~s 1_ e ,Ot( esta'Q,el{:!cim~nto~ ,das , Çasas dos 
Co1:nmerciçwtes u tf;lis aQ, Est,q,do j .. pt)r .estes, , ,e o.utr.os .justos . motivos .Sou 
Ser,vid.a. cr~a:r hu(n~ A dministraçã9 l:}éqnomic~; e mercan.til ;· qq.e represen.., 
t.~ Çl, , pes~.oa rle,.Jos.é Ribeiro e Com.pa,nhia ,. s~nd9. Ad1pinistrador~s ·COU:

juncJo~ 4mbrosio Rib!'i.ro NPves., P;ü e Hyr9.eiro, , ,He,nr.i ,q1,1e ~ ~ibeün, 
Irmã(). e . L~ga.t,a~io, ~ . Domingos ~o,mes Lounúro ~ .. T ,estamen,te;iro pomea1 
(lo pelo Test.ador; pa. ~a gue. todos :de COipm,~m, acôrdo ., ou ,á plur~lidade 
fle ·votos , , q~;~an .do .. ffllt~ . aquelle, :l~m,iQi~trei;ll o Ç~bedal , , e Negociação 
da Casa do ftt l.e~ iJ'o, gi~çwdo, rece,l;>endq ,, e .pagal'!do , . conforme (ôr ;mai!} 
ptil á mesm& he p.a pc~ a '· rec,olhendo-se., ~S. q}lantias . rec.ebidas ,a ,hum Cofre 
~e tres cbaves, . ~~~~ idid;Js .p~)os tres A.s}mini,str.ad9re~ ,, fazendo . as ~espe-.· 
:zas n,ecessarias para_() Com!n~rcio, e ~scrjpt.o,rio ;, 09 qual ,se empregarão 
com .. pre.fer,encia os Irn~ãos · do fal~cido, ,que fore~ para isso ade,quados ; 
DPfile'ando,. para o mesmc:J,Escrjptorio hum, Gu<,1:rda Jivros ha.qiJ ,_ ·;e.1in\eJli·• 
gente .. ; separapdo-:-8~ aç ~esmo t,empo as .:sorn.?'las necess.a'rias,. pâ('iii, o~ ali~ 
1nen tos decen.tes dos :p~us, e .Ir.rpãos do faleci~ o , . qJ,Ie .. não excederão q 
juro dp Ç~p i t,al ~ que o,s Ad'tnlnlS~radores açh,ar~m. haver na Ças~ ;·. qU ~ 
~e . l,he's .~bonq.,r~1o , P9~ ~ ~~1s ~ympet~ntes paganwntos, n? Jui~o Djv,isorio; 
e na. cqnta testa'Tle.Pt"\r!.a . . ftiJdos. os quaLq:~ ~9no~ des1g·na.dos . ,pelo ; Tes,. 
tador, se fará Inventario J udici<?l p.~l~ Aq~iriistra~ãq, quf:; , dará , tont~ 
qo cJ..Imp(imepto.do .Testamento no,J ,mzo ,, onçle P~!t.ence ,. ,coJJtiquando ~ 
P'lesma Admipistr<;1ção ,es .tabr,]e~ida ,de to:da a m.ass~ ,inqiv!$a\ até que 0 
uJt\IT)o dos.1\IJ~nC!res; se.Ja .ema:qcJpado pela. 1d.ad~.:da lei. Qs do1s 4dministra-: 
dores, Legatari9,, e T~~tamept~iro, hq.ver~,o ;pqr pré.r;nio:. do seu ; tr~balhq 
a v•int.en~ do que ))e apu~ar ,dé/:. ~erfln.ça, .seg\)nd.o a_ p,rate ~est&inentarià 
9bservada n~~.tes Rej.nos; ficapdp oPa~ çios,.\\'lenore$ Ç>eu;t ,,premia~o, dos 
~ljmentos, segur<'l,nça, liquidação, e :;trigmento .da heranç,a, -que qev~ re ., 
~eber. A M.ez.a do Dese~nbq.rgo <ilo Paço· o tenba .. assim f?O(f;)J.ld~dq . , :expe., 
9i,nd~ ps_ despaqhos pe9essar.ios. ;I?a.lacio ,de Qu:élu~, , ~m 23 de Janeiro dà> 
1798. =Com a Rubnca do Pm1c1pe Nosso Senhor. 

No,s ,mm~~s~rit9s d~· i; de Mezlo Fr~~~~, ~ ~o~ d~ M. j~ 
da- Fonceca. 

~· . ,. 1 i ·., ) . : / .... -.,;.' JiJ 

'*-' - · *"<fn*___:_;,;,* 
. ~} ·· -1. 

E U , A RAJl~:HÃ F~ço . sa~~~. ~0~\, q:~~ ks~~ livar~ vir~~: Que ~~~·~ 
do dado pelo Alvar~ de nove de Dezembro 9e mil se.teceotos noventa e1

' 

sete · algumé\s, P.r.ovidencia~ . sc;>bte , ó~ , ~,ellés Fi~,l:íaes · da,: Ãzambúja, e dosj 
l,Vledos: ,E . qiJerendo não só c~ns91I.4ar ,ás me$mas~ Providencias; 'mas. dar 
~·Hr:as, ,. q.ue ~ejão~ ger:;tfis, . ~ él{n.ál~gàs a, todos 08 Meus: P.inh.aes Reaes, e 
ta pazes de produzif hum perfei~o ~":Ystell'Ja ~.e) ad.pünistraÇão; sem 0 q~u ~i 

. . Ppp 2 
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·os mesmos Pinb,aes pelo decurso dos annos, e por effeito dos intoleraveis 
abusos até agora praticados, virião a arruinar-se em grave damno do pt't
blico interesse, que exige se promova este importante ramo de Agricul
tura, e se tornem todas as medid 1.s oecessarias, e conduce-ntes á sua con
servação e aug mento: E querendo ontrosi m reiviodica1· 'os Pinhaes pro
prios da Minha Real Corôa, e que andão alheados em poder de particu
lares que os administrão, e desfrutão com consideravel perjuizo do Meu 
Patrimonio Rea l: Sou servida determioar o seguinte. 

· Ordeno, CJUe se proceda sem perda de tempo_ a hum Tombo ge
ral de todos os Meus Reaes Piohaes, e que o Ministro que Eu fôr ser
vida nomeat·, tenha J urisdicc(ãO contenciosa, privativa, e ordinaria para 
decidir todas as dependencias, ou sejão sob1·e Posse, ou sobre Proprie
dade, que por qualquer titu lo disserem respeito a esta materia, darJdo 
Appellação, e Aggravo para o competente Juizo da Corôa, nos casos 
que não couberem na sua alçada, que Hei por bem S{'ja a mesma, que 
se conferia ao Juiz do Tombo dos Bens da Corôa na Villa de Santarem. 
E porque Sou outrositil informada, que os títulos dos mesmos Pinhaes 
estão disrersos pelas Camaras do Reino, não sendo possivel achallos quari.
dà convém; o que talvez t enha dado occasião a que alguns particulares 
estejão de posse dos Pinhaes proprios da Minha Real Corôa: Hei por 
bem que o dito J uiz do Tombo tenha toda a authorirlade para pedir na 
'Torre do Tori1bo, e avocar dos Càrtorios das Cama!'as, e de outros quaes
qaer aonde éonstar que existem, todos os Títulos, e papeis pertencen
tes a este objecto; e que depois de r·eivindicados os Piohaes, que sem 
Titulo ligitimo · parão em pode1· de particulares, se preceda ao referido 
Tombo, cujo Original com os seus respectivos Titulas mandará para a 
Torre do Tombo , ficando a sua Cópia na Secretaria da Real Junta 
da Fazen da da Marinha, p<~ra se resolverem com facilidade quaesquer 
dúvid;Js fl Ue Jiossilo occorret· para o futuro . 

.Em segundo l ugar~ Sou servida encarr'ega1· ao mesmo Juiz do Tom
bo de examinar fundamenlalmente o methodo que actaálmente se segue na 
Admini s tração ·dos Pinhaes: se este se deve alterar in teirnmente, ou se 
he errarlo tão sómente em alguma das suas partes : .se as .pessoas encar
regadas dPste importante objecto cumprem com o seiJ de ver: se ha ou-

. tras nos respPctivos Districtos, que possão servir mais dignamente, e o 
O rdenado qoe se lhes deve arbitrat·, proporcionado aoseiJ trabalho: qual 
he o estado actual dos Pinhaes; a quantidade, e qualidade de Madeiras 
que de lles se podem tirar : e ultimamente se conviria fazer-se A Jcatrão, 
e Breü; a quantidade que se poderá extrahir , o seu custo, e preço; e 
esta circumstanciada informação sobre todos os referidos pontos Me será 
presente pela Secretaria de Estado da Marinha, para Eu dar as Provi
dencias que fot·em mais pt·oprias a cada hllm dos seus objeqtos. 

E por quanto o Regimento do 1. de Outubro de 1586, reforma
do pelo Alvará de 4 de Julho de , 1704 , e pelo Decre to de 15 de Feve
reiro de 1727 comprehende ,· e dec·ide toda"s as dúvidas que podem occor
rer ~a execuc:ão desta dil igencia, que tem toda a analogia com a flUe fez 
o obJecto do referido Regimento : Hei por bem, e Mando que o dito Juiz 
do T ombo por ell e se governe, e o faça observar em tudo o 'que fôr ap~ 
plicav el. 

Pf'lo que : Mando á Meza do Desembargo do Paço ; Presí~ 
dente do ~eu Real · Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Con
selho da Mmha Real Fazenda; Conselho do Almirantado; Real Jun
,ta da Fazenda da Mari nha , Real Junta do Commercio , Agricultura , 
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Fabl'icas, e N aveg·ação de~t··~s R e i nos e seu~ Domi 'nio~, e a todos os mais 
Tribunaes, Magistra dos, Offici.aes de Jus tlc'a, e Fazenda, a C)Uem o co
nhecimento deste Alvará deva , e haj a de pertencer, o cu rn prão, e guar
dem, e fação cumprir, e g uard ar tão inteiramente, como nell e se con
tém, . não obstantes qt;~.aesquer Leis, Alva r.ás , Reg·imentos, Decretos) 
·ou Ordens em contrario ; porque todas, e todos Hei por bem derogar pa
ra este effeito sómerÜe, como dell es se fizesse indivi dual, e expressa men
ção, fica.ndo aliás sempre em seu vigor. E este valerá como Carta passa:
da pela Cha ncellaria ., ainda que por ella nã~ h a de p .a~sa r, e que o seu 
effeito haja de du.rar hl!lm, e mais annos, sem embargo .das Ordenações 
em contrario; regístan do-se em todoa o~ I ugares aonde se oost umão re~ 
gistar s.i1milhantes Alvarás; e mandando-se o , Original para a Tofre do 
Tomb0. Dado no Pa.[acio de Quéluz aos 31 cle Janeiro de 1798. = Com 
·à Assígn~tura d@ Príncipe co'm G11arda. 

Reg'Íst. ná Sec1·etaria de Estado d,os Negociof df!- Marz"
nha , e Dominios ULtramarinos a foZ. 130 . . vers. d_q 
L1·v. 1.0 das Cartas, Alvar·ás, e Decretos, pertence1i.:. 
·úis á MaTinha 1 e inipr. na Impressão Regia. 

*-..o-.--* 

F oi Sua Mag~stad~ se~vida Determin,ar' que . o Inspector do A rsen~Í 
Rea l da: Ma rinha, sendG (~onselheiro do Almiran tado ,, presida ás Mos"" 
tras, e Hevistas, t~nto na occasião d0s armamentos dos Navios de Guer
ra; como nos ~eus desarmame~.tos, ou em q!J alguer outrá conjunctura, 
em gue se faça preciso conhecer-se do estado das Guarnições .delles; 
para cujo fim será o mesmo Conselheiro authoriz~do; com todo o poder dq 
Conselho do Alrriira'ntado, e da Real Junta da Fazenda da Mar inha,. 
para pocler decidir no mesrno acto tud o o gne .depender de hum a promp-. 
ta '· e immediata provid encia; dando logo qepois parte a ambos os Re
gios ':fribunaes, de que he Delegado, de tudo o que tiv ~r executado na~ 
quelle serviço: Cciqse·r':atido o Escrivão dos Armazens, que fôr encarre-:
gad? de pas~~r as sobre~J ita~ Mostras, e Revist..as, illesa a sua ,authori
dade, e que lhe he pnvat~va, come:> Commissario de Mostras, da ma: 
~eira que se acha deten~i 1~ado no Regimento dos . Armazens, e se pra .. 
tíca nos .Exeroitos da Mesma Senhora,; . o qual deverá executar as pbri
gações do seu Officjo, e aquellqs que lhe irnpozer o Deputado Intendew
t.e dos Armazens, a quem he immediatamente subordinado, todas rela
~ivas á boa orçlem _, e interesse da Real Fazenda: E que estando impe,-' 
dido, ou impossibilitado para aquella Comridssão, seja sempre d~ll!l fim.: 
carregado hum dos Conselhe·iros do Almirantado. A Rainha Nossa S~
i1hora o Mandou por seus Reaes Decretos do prjmeiro, é de vinte e oito 
de Fevereiro do presente anno de mil ·setecentos noventa e oito em Re.:O: 
soluçã<: de Consultas do seu" Conselho do Almirantado, e da Real Junta 
da Fazenda cla Marinha de 30 de Jam~iro, e de 16 de Fevereiro do' 
inesmo anno. = Pedro de Mendonça de Moura. = Pedro de Maris de 
Sousa Sarmento. - . · 

_Impr. na Officína de Antonio Rodr;gues Galhardó, 

' 
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Fazendo-se necessario estabelecer 'h.um completo númerQ de Officiae$ 
Pilotos para :o serviço da Real Armada? cujos merecimento.s adquirid~~ 
nas Aca'dermas l\1athematicas, e pratíca da Navegação os · fação babei~ 
para oocuparem tão impor'tantes impregos: He Sua Magestade ser':"ida 

·Ordenar que d'aqui ·por diante bajão trinta .primeiros Officiaes Pilotos ma
\t'Úculados, os quaes vencerão de soldo quinze mil réis _por mez estaQd<? 
em terra, e vinte mil réi·s emb'arcado's: da mesma fôrma que hajão qua-:
renta Segundos Officiaes Pilotos, que v·~nce.rão 'estabd'ó em terra doze 
mil réis por mez, e estando embarcados dezeseis }njl réis·. 

Que tanto os Primeiros, como os Segund'ôs Offiqia.es.Pilotos pos..: 
são ter o seu compete'nte acc·~sso; os Segundos a :Primeiros Officiaes Pi
lotos' tendo da'do pr\)vas sÚfficientes d~ suá ,aptidão' e. desempenho no 
serviço; em que se}~mpregare~ ;, ~. que os PrimeirQs_ . Officia~s Pilotos 
tenhão o accesso a Segundos Tenentes d~ s:Uá Real Ar:rnada, d~pois de 
terem servido nos Navios della pelo tempo de sinco aimos. 

Ordena a Mesma Senhora, que huns, e outros dos referidos Offi~ 
c1aes Pilotos poderão obter licen~as do seu Conselho do Almirantado, . nas 
occasiões em q_ue não forem necessarios nas suas Esquadra..s, ou ~ avjos ~ 
para poderetri Na.vegar nos do Cornrnercio, sem a qual não poderão c~n
trata~ ajtlste algum desta naturezà; 1:nas que~ obte r)do a ref~rida .liceQ-: 
ça , lhes sejão suspensos, os vencimentos dos . seus soldos; d,esde o tempo 
do seu _engajamento q.té ao .etn que se aprcsentarero n.a Secretaria do 
mesmo Conselho elo Almiranta.do, para se, lhe dar alta .na~ suas resp~c-. 
tivas matric.ulas ., trazendo o Diario da Viagem que fizerão, com todas 
as 0bservacões de Officio. .' . . , . . . . . _, . 
. Qu e· fi 11 almente. e,m lugar dos anÜgos Terceiros Pilotos h~jão ses
senta Aspirantes de Pilotos, os .quaes . ven'cerão estando em terra. qua~ 
tro mi1 réis por m.ez , e andando emba~cados seis .mil réis; . devendo 
s6mente ser acceitos para entrarem .nesta Classe ~- e Matriçul_a aquel~ 
Jes . sujeitos, . que .mostrarêni autenti'cameote terein completadÇ> o Cur
so Mathematico, determinado para os Pilotos pela Cart9 de Lei de sino: 
co de Agosto de mil set.ecehtos setenta e nove: ,E;stes dey-erã? te1· o s~u 
respHc.tivo aecesso ás Class.es Superiores, à medida da :bal:,ilidad!;!, e ~p
plicação, que . mostt:arem dos conheeimentos que adquirirem pela práti-
ca, e pelo seu parflcular pomportamento: , , . .: .. .. 

Que tanto os Oiliciaes Pilotos, eomo os As,pira~:~tes de Pi!ptos ~ 
possão usar do. U niforme; qJ:'Ie lh:es regu1ai'á o seu Cons~lho do' ~lmü-an-; 
tado. A Rainha Nossa Senhora o Mao.dpu por sua Real ,Resolução d,~ 
10 de Fevereho do .presente anno: de 17.98, em Consulta _dç) ,Conselhodo, 
./) lmil'antado de 9 do mesl,llo .mez, e anno. = Pedro de Mendonç~ de 
Moura. = Antonio José de Oliveira. 

' ' 

Impresso na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo: 
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Su~ Mage~·.Ú.de M1;1~.da. que o~ P nifo.r~e~ . 1~os Officiae$ Pil?t;~) ~ P.rh 
~neiros, e Segundos ·, _ e Aspirantes de Pilotos ·· séjão da maneira segum~ 
te: 

Casa c~ ~zul c~rn bàndas ~ '~~-~-h~-~ ~e~ondo ·, e gola ~ha.'da. 
V t>ste bràoca. 
Calcão az~l · . . . . . ., . , i, , ,. , 

;BotÕes de latão arnarello ~ 'com huma Sphera arrnilar. :· , 1 
,· , . Os Ollicia~s Pilotos serão entre ~i distinguidos, _os Prime.iros com 
;d.ois 'galões circuhndo a gola,. os_ ·~eàundos com hum galão, e os Aspi· 
rantes de Pilotos sem nenhum. .. , . , . . 
, . O Padrão do g·alào dev·~ ~·er o dos Seg~ndos Tenentes dos Fro"" 
~ks azues. · , , : . , : . . . . ' . l 

. T~dps poderão u,sar d.~ g·àlão no Chapeo, e laÇo, e não poderão 
usar de fiador na Espada-. , •. , . . . ; . : ., ,~ 
. E!n Resolwcàó de JO de Feverei.ro do presente anr,o .de ~ 798 ; 
~or Co~sul~q do Cq:qsel~·o}o . A!Ipir~nt;:1do , da 9 .. do J;ne~r-no m.~z : e an}Hl. 
;. . ~e,dro de MendonÇa de Moura. = Pedro de Manz .de Sousa Sar.., 
mento. 

.. 
1rnpr;s;~ na Ojficina de .Antonio Rodrig ues Galh~d~: 

j 

A RATNr-iÀ N~ssa Senhora , corno Governadora~ e l;er,p~~~~ ~d~~: 
r istrador~ dos 1\'lestrados das Ordens · de No,SSQ Senhor Jesu~~llrist-o' .de 
Sao ~ento de .. A ~ís, e .de Sant-Iago da Espada, toJ;IJ.an.do . ~rn considera: 
ção qaver-se yenfic;ado n.a sqa Reál Presenç.a que G~:lguinas Pes~oas , a 
quem na occa~ião do N:a~cimf'.nto da .Pt:ioceza a· Senhora , p. Ma~ia ,Te .. 
reza, , sua sobr~ todas mui tq a.mada ~ e prezada Neta, Fôra; servida con
~ecorar com os Habitas d.a.s ditas Ordens-,l\~ .ilitares ; ._j:>ennihjndo:lhes Jo., 
go o u~o das Insígnias d ~ l _las · , ~ão . se tin.hão hab.iHtado. p4ra effep t1v:amen., 
te entr~rem ·a pn7fessar na fórma dos r.e~pec:tivos.i Estatutos, comp ;devião 
nos tres Mezes determinados ·no Decrelo de·,trinüi de Abril de 1ml sete"\ 
~entos n~v~r)ta - ~ tres, riem ainda até agor~ ,t~nhã~- co~parecido para es-. 
se fim .: E. qu.e o mesino e~tav~o prat.icando ,outras Pesso~s, ·ás quaes pos\ 
~eri0rrnente tan;~bem H avia feitQ ig,Úal Mer.Cê; , aHoga,odo alguma~ dellas 
a faculdade dr> apparece.re,m com as qitas J nsignias dRs Ordf'ns ·, , até . Sf'fll, 
Portaria . pro visional -pa~a o dito uso; euja _Graça nun €1:1 se ~oderria e~1ien-:, 
der; i;l lém qos, tres .Mezes deterininaclos , no refer~do , D ecreto. :E Qoe 1'erM 
do a mesma Senhqra coh.ibir tão pernjciosqs ab,usos, e CQn$ervar' as Ordem~ 
Nlilitar~s na sua d~vi,da estimaçã~ ;:;na confor~idade da Cart& de Lei • d.e, 
~e~e.nove de J.un.ho d.e. mil setec~;"Jntos oi ~enta e noye, Foi : servida de Or
den~:, q~?e todas as Pessoa~ __ ; ~1J.~ .. psarem ?os H abitoR das Ordens se~ 
~abli1~a9:ao, no , tep;no .dfíl . tl'~s.J~1ezes , qu~ aJQqa por qraça ~Ofl f;'edi 1~ ~s.i 
que se achassem nestes Remos , e de seis Mezes ás que se ~chassem QQ 
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Ultramar·, tudo c·ontado da data da publicação deste, recorrão á Mezà clãs 
Orden·s cóm as suas competentes Portarias para effeito de se procede1· 
'Das suas habilitações, quando não. haja pot: bem de havellas por habilira .. 
das para effectivamente entrar'e'm, e professareli1 nas suas respectivas 
Ordens; e que não o fazendo assim , o dito Tribunal passado o mesmo 
termo lhes il'rande tirái· os Habitas com a imp0si~ão da pena de não en .:. 
trarem em alguma das Ordens sem .nova Mercê. Que áquell~s Pessuas; 
qu'e usarem sem Titulo de alguma das Insignias das mesmas Ordens, se 
imponh:'i:o as penas declaradas na Resolução de üeze de Outubro de mil 
setecentos e dez, tomada em Coosulta qa dit.a Meza das Ordens , e na 
Ord. Liv~ V. Tít. 93. E qi1e todas as Mercês, que .houvesse de fazer
para o futuro com a faculdade do immediato uso da Insígnia ,; se deve~ 
riào entende~ sempre procedendo Portaria provisional, e habilitaç·ão di>n.:. 
tro de tres Mezes contados dlr dáta d'ella, e que quem o conlrario fizes.:. 
sé incorreria nas penas as'sima .decla1·ádas. . • . . . 

E para que se faça pública e·sta Determinação de Sua Magesta
de., partiápada em hum De·creto expedido á Me~a das Ord~ns a fim de 
a faz er cumprir, se a:ffixoú o presente Edital. Lisboa 26 de Fevereiro de 
1798. = Domingos Pires Monteiro Bandeira. 

lmpr. na Officína de Antonio Radrz'g:ues Galhardo; 
I 

Pãrà retnov~r qualquer contestaç~o, que se rossa excita f~ sobre pr~ 
ferencias el)tre Officiaes etrectivos, e Graduados nos mesnios Postos: He 
Sua N1 agestade servida Ordenar, que todo o Offi~_ial ~-rad~ado seja o uJ.;; 
ti mo na Classe dos effecti vos, t:íni à (tuál elle se ~char Graduado; e que 
sejá o primeiro na Classe immediatamente inferior: Contando-se a anti-· 
guidatle na Classe dos effectivos, sómente . desde .a datà da Promoção·.; 
erti que passªr a. effectivo o,Graduado, A Rainha Nossa Senhora .o Man
doi:t_ por sua B.ea:l Resolução de 28 de .Fevereiro de 1798, ein Consulta· 
do Conselho do Almirantad0 de treze dp. rnesmó rnez; e anno: = PedrO: 
de Mendonçà de Moura. = Pedro de Maris de Sousa Sarmento. 

Ímpr. na OJftâna de Antonio Rodrigues Gaihatdo~ 

E xceilentissi~o e Rever~rüÚssimo Senhor. Não tendo at~ ào preseJ1ie' 
diminuido as despesas do .Estado pelos motivos, que são notados, e que 
contin.uão a subsistir. A Rainha Minha .Senhora me Ordena, que no Se11 
Real Nome repo1~mende no.vamente .a Vossa Excellencia toda a ex.:~cção 
na cobrança do Subsidio Ecc)esiastico respectivo a. este Fatr iarchadn_,_ 
prbcurando que elle s.eja o rnãior .avultatlo; que possível f8r, o qoe mui
to Confia do zelb de Vossa Excellencia. Igu·almente .me Orden'a Soa l\13-
gestade, participe a Vossa Excellencia, que havendo- determinado, goe· 
se haja de pagar a Oecima das Ordinarias; Juros, e Tenças, que se pa-' 
gão pleo Erario, ainda daquellas, que até agora· erão isentas desta con..: 
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~t.rihuiç~~, - ~~ta c;br~nÇ~ ~e h~de 'fazer pelo ~rle~~o Erar.io ., 'não deveo~· 
, d.o por ' tantp os ~eodi1n~ntq& ~~s .t~ riatur.e.za ser bolleçtados. po~: . Vossa Ex:
,cellencià., o q .ue tatii ~em se ··de.ve ' pl;at'icàr 'pel? ·q u~ .r~s.péi~a . ás ,Igrejas, 
e ·beps das _9rde,ri~ ,_, pois que á Myza ,,~a Consd~neia ,e .Ordens .tem a 
,Mesma Senhora encarregado eE;ta, e. simiJhànte~ cobran_ç,as.,, por parecer 
~a~s pr<?._prio 2 q~e fazy,.~?o-a ' ·' pelp _ qu,~ r:espeit~ ~~ Goin~~nd.~s,_ q pra.
·tlque tamb'em a resp·e1to• de tudo .0 mais que.pertence ás Orden~. ' Ú · qu~ 
tudo partic.i po a VosE)a Exc,eller:lCia de Ordem da Rainha 1\'lit:Jha .Senhoi-
1'a' para que' tendo-o assirr, . entendido ., .. (!) haja ele executar nesú• confor.l. 
~idaqe. Deos Guarde à Vossa Excelleocoia Paço em '3 .de M.àr{(O de 1798L 
b Marquez Mordomo Mór. ~ ~euhot Arcebispo de Lacedemonia. 

·~ , " ·,- '~' ,. I'' I ~ ·,; 

*-*...::n*-* 
SuÁ J,tiAGES.rAnE foi oser1JÚa ma~da~ r;zdd~cc:·qna;r ao ~'vará aá 

· Crea'çtio da Bnqada 'B:éal dá Marinha ·os seguintes Artigo:: 

:~: :t . Que ;a~ · dúas _ pr,i~ei'~~~ .. :Oi vi·~.~~:~ te:n~iÍo Band~iras co.mo· os ~eki~ 
tnentos · cl.e Infantaria dos -seys Exerc1tos. · : · · · · · ,, . , , 

II. Que 'haja hum l?ért·~-.B .andeira em 'c'ad·~: hum;a das .solJte~it'as d'pa~ 
prim'eirà.s Divis_ões·, .o gtlal deve ser c?nsiderado eom'o Offie'ial ·de Pau~·6..:. 
te ,,, ainda que a nã~ :t~nhà, ,e . qüe vencerá duzen~os : réi~ - -po:~ d;i"~ '. ~ ' ~ ; 
; III. ~,ue . em c·~~â: Cóm'panlii'a daqueUas Divisões haverá inai's huni 
·fambor ,· e hum P1fáno'., , . ' · . · .. , ,. • · .• , :'·, . , . 

IV. Que o Uh~.í'orme grande do Inspecto,r, Geral será Ô·nl"e§filq (pie 'd 
da Br'igada ·Reàl~ é hom à bord~dura, que pe.l~ sua . P;aten.~e ~he, 'compe~ 
tir, na .fón'n"à que ~e .acha . determin.àd6 parâ o seguútlo Uniforme encar
nadodoCerJllodàlVlarinh~Re~J. ~ ': . . ··,-·=. · .. '~ ·!c''' . . 

A Rainhâ Nossa Senhot·a assim. o Mandt!>u ·pela sti'â Re~l . Resolur 
ção ?e 28 de):\1ârço :de 1798, p~~· Ço~sul.ta do~<?n~elho '.d~J~I;~~rantad~ 
p~ vmte e ,tres do. m~_srl!o mez, e anno . . . , Pedro de Men'doça de Mou-: 
ra. = Pedro de lVIans de Sousa Sarmento~ . 

·r . , .. : . . .. ·. ·.. ., ;' • 
Trlipr: .nà ófficinà de A'/Íto'nio Rodr-i'gu~s Galha}-do. 

r ·- . q.< . i! 

~-*~*'~ 
- ~ll~strissirbo , ~ ·ExceÍlen~~ss~mo ~enhor: Stia ~·ai-es~a~e, se necessari~. 
he , M~nda _declar~r ·, , q u·e a~ Port~rias .que Qa .(.We:<:~ se apresentare oi 
pelos Ecclesiasticos,, qúe ás ob,ljver~o ~ Jnif~ ,Üsàr ·de ~abito ~ ~pp,enso , .. po~ 
quaesque,r ter_rnos que se}ão ·éonc_ebidas, c~níó não - ~jgqificão n~m · merce 
?e Frekes,_, nem, a de Cavall~irqs; pert~nce; á M~Z;l ·, o e~pedir-lhes·· SÓ7 
lllent~ em execução dás ·Portill·ias · stiâs .P~~:rvi.s~es ~ cjue · o~ titulem ·, para 
usarem da condecoraÇão ·do -Haoit<i, appenso:·; O qQ-e_ Vossa ExceJlenci~ -. 
fat·á presente na mesma M~za, parli. que ;assun s,e 'exec:Uté~ Deos guan:l~ 
~; V<?~s?-.· E;~c~llen~~a, P. aJ~ci0 , dé Q.ue.h1z·_ein 3o ~e Ma>rÇo 4e 1798. = Jo~ 
se de Seãbra da S1-lva. ____:. Senhor Cohde de Vai de Reis~ 

No~ ~a~~ié~Ú~~ cÍ~ M~ :Ân~onz~ó ~â F~~~~~a; 
Qq<i 
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Eu A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que ten.: 
do-Me ·sido prese·ntes os graves incorrfmodos , e perdas · cousideraveis; 
que tem_ experimentado a Corporação dos Vendedores do Terreiro, pe
Ja occas1ào da "faHencia de alguns dos mesmos Vendedores, ·em que el
les na fórma do Regimento são obrigados a logo rnetterem no Cofre toda 
a impçn'tancia do seu alcance, a qual ou vetn muitas vezes a perder to
t~lmenfe, ou a receber muito pouco della, e depois de prolongados, e 
dispendiosos litigios, por não se ter até agora posto em praxe a Provi
dencia ·, que a este respeito se dá no Alvará de doze de Junho de mil 
setecentos setenta e nove, Titulo primeiro, paragrafo terceiro, que hP, 
que os Devedores d'o Terreiro sejão executadós como os da Minha Real 
Fazenda: Conformando-Me com a Representação, que a dita Corporação 
dos Vendedores dirigio á Minha Real Presença, e com as sólidas Razões, 
e Parecer; que tambem Me forão presentes por parte do Inspector Ge
ral do Terreiro, do Meu Conselho de Estado: Soü servida Ordenar, qu~ 
quando acontecer, declarar-s·e por falilli> algum dos Vendedores do Ter
reiw, a Penhora, qúe em cohsequencia da sua fallencia se fizer nos seus 
bens a Requerimento da Corporação dos mesmos Vendedores , . tenha a 
devida preferencja, rio concurso de quaesquer outros Crédores; e seja 
julgada, como se pratíca nos casos em que se concede este Privilegio á 
Real Fazenda , a fim de se salvar, quanto possível fôr, a perda, que 
recahe sobre a mesma Corporação, a qual tão peremptorimente, e sem 
~gqra alguma de Juizo h e obrigada por cada hum dos seus In di viduos a 
Jndemnizar ·o Çofre de toda, e qualq'uer fallencia, que aconteça por mais 
avultada que seja; o. que assim foi muilo prudentemente estabelecido; 
para se sustentàr naquella Repartição o Crédito Público, não só a favor 
dos Negociante;:;, que fazem o Commercio dos Grãos, mas tarnLeru dos 
Lavradores, e PessoÇls particulares,. que a ella confião partidas immen
sas dos seus Generos, de cujo producto, gue dellas resulta, he na maior 
parte responsavel a mesma Corporação, assim como o he tambem do da 
imposição da Vendagem, que pertence ao Meti Real Cofre do Rendi.: 
mento do mesmo Terreiro, que por este principio lhe compete sem dti-

, vida alguma o referido Privilegio de Fazenda Real. E nesla conformida
de Hei poL' declarada, e ampliada (se necessa.rio fôr) a sobredita Provi
d~ncia, dada no referido Alvará de doze de Junho de mil setecentos se.:. 
tenta e nove, para que daqui em diante assim se entenda, e fique pra-
ticando. · . 

Pelq que: Mando á Meza do Deserribargo do Faço; Presidente dd _ 
Meu Real Erario; Cônselho da Minha Real Fazenda; Real .Junta do 
Commercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus 
Dominios; Inspector Geral do Terreiro Público; e á todas as Pessoas a 
quem o conhE>cimento, e execução deste Alvara pertE>ncer, que o cum
prào, e g·uardem, e fação cumprir ·, e guardílr como nelle se contém setn 
.dúvida alg~ma, sem embatgo de qúaesquer DeterminaçÕP.s Pm contrario; 
E Mando outro~im que v•alha como Carta passada pela Chancellaria, po~.:. 
to que por ella_ não ha de passar, e que o seu effeito haja de durar ma~s 
de hu~, e mmtos annos , não obstante as Orde~a!iões que o contrano 



. c i 
àetermin~o . ·oado tio Palacio éle· Quélúz em 9 de Maio de 1798. = Com 
a. Assi'gn·atm'a do Principe com Guarda. 

;; ~, 

'Re.rJist. na Secretan·a de . Estado dos Negàcios do Rein:o , 
no Liv .. 9." das Cartas, Alvarás i e Patentes, e tm

"presso na Ojjicina de Aritoriio Rodrigues Gàlhar~o. 

·.. . .. ~ l 

*-*t.O>*-* 

.EU A RAINHA. ·Faço sabér iws que este ' ~i;vará .viren1: Que tendo~ 
me sido presentes os graves inconvenientes, e a grande di'minuição que 
causa na M arinha .Merca nte dos JVleus Vassallo_s a restricção a. que se 

.tem j1dga<lo até aqui suj-eitas as Pescaria_s Volantes das Balêas, colhidas 
no A lto M ar, e o Privil ~gio exclusi.wo do Contrálo d_as Balêas para s~ 
nã_Çl faz erem Armações sedentarias en~ q ualq UeL~ parte 'dos Meus Domi-:
n!os: ~ send~-me ~~ualr~~ente presP~te 9ue _ par~ o_ Estabe·lec!mento da~ 
Pe~ c anas Vulantes nada se ·.acha concedJdo exclusivamente ao Contrato 
das Ba lêas ;. e qu.e para as Armações sedentarias: ~in qúalquer parte das 
llhas de Çabo Verde, os ·mesmos Contratadores generosamen le ceqen~ 
em fa:vo'r ·da Minha Rleal Faz.enda, de todo' e .qüa.Jqu~r Di.reilo qu e pos;-l 
são · ter pai' a impe.qü· hum , similhante, e tão util Estàbelecimento: Sou 
serv'ida detet:minar .o •seguinte. 1 • • • • l .' -~ . ' • 

Ordeno; qufil da, pub1icaç'ão deste Alvará em diante possão todos 
os Negoc.íaotes Portugüeies .; ca.da hup1 per si, ou reunidos em ,socieda-: 
de, preparar, e ar'mar Navios d,estina~os a pescar as Balêas, e preparar 
<> seu Aieite no Alto Mar~ 'em toda; .. e qual_q.ue1; . parte desde as Costas 
:o estes Re\rios, até ás do Brazil, e nas de Moçambique, podendo depoi~ 
vender o Azeite, e Barbas debaixo das mesmas Condieões que os 'actuaes 
Contratado~~~; ou 'seja nos Meus Do.minios ~ ·ou exportallos para iõra d~ 
Reino. , . .:··· .. , .... . . . .. , _: . ~ 

Ordeno íg.ualrnente que em qualquer âas _llhas de: Cabo Ver-de .fi? 
ca livre a todo o N~~oci.~nte Portuguez poder fazer Pescarias sedentarias ; 
e estabeleéer Armaz~os para o. mesmo fim. , ,' I ti.:, . . •. ;, , 

Que a todos os Pesca;d9res de Balêa, de qualquer. Na<tào qqe lse
jilo, que vierem serv_ir a ~or.do d~ Nayios Portuguezes nas ~~scarias Vo
lantes, depois de .ass1m ona verem praticàdo por tempq de dez an.nos suc
cessivos: Mando se lhes franqueem todos os Privi)egios que são concedi
dos aos Meus V assa] los; ficando por esse rnesnio D:i.cto naturalizados V as:..: 
sallos í:.l<;:>s M eus Rei nos. ·. . .. , , , , .. .. : , , : , 

E ~stas mes mas 'Graças ficão concedidas a todQs o~ Meus V assai] 
los em qualquer parte que hábitem os Meus Dominios , seja no Reino · 
seja Ultramar. , ... :. ·. . . ·" ·, ..... . , . . · , ) _, 
· · Pelo que :.)Mando á Mezadq D~ser:nbarg(ulo Paço; Presrdente do 
Meti Real Eral'io; .Con~~lhos da: Minh,a Real ~',a.zen·da, ~. do Ultramar i 
Real Junta do Cor:qmercw, Ag-nct;IltLJra, F _appcas, e Naveg-acão destes 
keinos, e se os . Domínios; Vice:; R~i ., ~ Qap,Ítão Generái ,de. Ma·r e Terral 
?;.o Estado do Br;izil, e. mai!? Go.v~r.qad.q_r~s ~ e Capit;ies , Gener.aes das oú...: 
ti-as Çapitanias do mes·mo. B;;t~dp; ~- d~s Ílh:~s .; Governador da's de Cab~ 
Verde; e a todos o_s Magistra~o~~ .. : .. ~ mais P;es~oas, _ a . qu.e 1~ o conheci
InPnto deste Alv~ra p~rtencer, qu~ 9 CUqJpt·.ão, e guardem e facão cum
prir :1 e guardar {ãó 1riteítaüle.tilê tGjno A,elJe , E!~ coutém , 'não ~bstailtes 

- . ~q<! 2 . 
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quaesquer Leis, Reg:imentos, ou Ordens em contrario, que Hei por bem 
derogar para este effeito sómente, ficando aliás sempre em seu vigor: E 
ao Doutor José A lherto Leitão do Meu Conselho, Desembargador do Pa
ço , e ~hance.llér Mór destes Reinos, Ordeno que o faça 1mblicar na C!wn
cellana, reg1stando-se em todos os Lugares, onde se costumão regtstar 
similhantes Alvarás, e guardando-se este Original no Meu Real Archi
vo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Quél·uz em 18 de Maio de 
1798. = Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

Reqist. na Secretaria de Estado dos Negocias da Ma-
1 inha , e Dornim.os UltramarinQs , no Livro I. das 
Cm·tas , Alvarás ' e Patentes a fol. 130., e z·mpr~ 
'na lmpressáó Regia. 

*-*o.o>*-* 

Sendo mui c0nveniente ao Real Set·viço de· Sua Magestade ; que os 
A lu ma os das duas Reaes Academias da Marinha destinados a entrar no 
Corpo dos Ofliciaes da A rJuada Real ; ou na Classe dos Pilotos da m~s
ma A rmada, e Navegação mercantil, sejão instruidos nas manobra~ dos 
Instr umen tos Na uticos , e nos Calculas das Observações Astronomicas 
uteis á Pilotagem: Ordena Sua Magestade, que nenhuns ·dos referidos 
Alumnr:is possão seL· admittidos nos Navios de Guerra na qualidade de 

· Voluntnrios, nem serem propostos para Segundos Tenentes, sem mostra
trarem npprovação legal da sua instrucção nos exercícios praticas do Ob
servatorio Rea l da M arinha, em cuja frequencia devem adquirir os co~ 
nheci rnentos necessarios. · 

, A ·Rainha Nossa Senhora o Mandou por seu Real Decreto de. 6 
de .Junho de 1798, em Resoluç:lo de Consulta do seu Conselho do ~lmi
rantado de sinco do mes mo mez, e anno. = Bernardo Ràmires Esqui_. 
vel. - Pedro de Mendoça de Moura. 

Impresso nli Ojjici?u1 de Antonio Rodtigues Galhada; 

Eu Á RAINHA Faço saber aos que este Alvará com fm;ça de Lei. 
virem : Que desejando Eu por todos os modos possíveis ampliar e favore
cer aque lles uteis conhecimentos, que tem buma connexão mais imm e
diata, seja com a grandeza e augmento da Minha Marinha Real e _:Mer
cante, seja com a melhor defeza dos Meus Estados, seja com a ex{ensiio 
das luzes , de qu e depende o mais ex.acto conhecimento de todos os Meus 
Domín ios, para poder elevallos ao m . lhor f'Siado de cul t ura, e promover 
as communicações interiores , assim como favorecer o, estabelecim~nto 
de Man ufacturas, -que se 'naturalizem facilmente, ach!'lndo huma sit.u a
~ào · territorial, q1!le mais lhes convenha: E send'o-me presente de homa 
pa rte a .fa ltR e penuria, qu-e sente a Minha Marinha Real e Mercante 
de boas Cartas Hydrograficas, achando-se até na necessidade dP comprar 
as das Nações Estrangeiras, e de se servir muitas vezes -de algumas, que 
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.pela sua incorrecção· expt)~m '~s N aveg·antes ~ g ravíssimos perigos; e .. d~ 
outra parte reco ri heceodo a n~cessidade de publicar~se a grande· e exac
ta Carta Geral do Reino, em que Tenho man.dac.lo trabalh ar Pessoas de 
grande merecimento~ e que nada tem que inv ejar , no que se acha já 
principiado, aos outros es tabelecim entos da 1~1esma natureza , que exis
tem na E uropa : E senti nqo igualmente a necessidade de fazer ·grav at· pa:
ra o serviço dos Me us Exercilps C artas Militares, assjm como Cart~s, 
em que se delineem as Obras Hyd raulicas de Canaes, e OtJ1ras ,similhan
tes: Sou servida creaiYhuma Sociedade Real Maritirna, M ilitàr e Geo:
grafic a para o Df:lsenho, Gravura, .e Impressão das Car tas Hydrograficas; 
e Mi litares, organ izada e cornpos.ta da fó rrnlil e modo, que se cont~m 

· ~os seguintes ~ rtigos: Ordenando ·que assim se exe cute:, como Sou ser
vida prescreV'ello. 

TITULO J. 

Dos Membtos , de que será composta a Soâedade Real, e das Classes~ 
em que se dfÚidirá. 

. ' 

I. A Sociedade será co.mposta de quatro Presi den t es Hoqorarios, qu~ 
:serão os qu at ro Ministros de Esta.do, presidindo sempre, qua ndo Ee ac ba-:
'rem pr.esentes, o Ministro de Estado, que fôr mais antigo no lu g~)" 'e n7' 
Úe os seus Collegas ; dos Oilicia~s de Marin ha e do Exe rcito , que Eu 
fôr set'vida escolher; dos Lentes effectivos e Substitutos das duas Aca.,. 
demias de Ma rinha; dos Len les da Aca~emia · Militar do Exercito ; dE) 
duus Lentes da Urliversidade de Coimbra, e dos Oppositores .da Facu l
dade de Mathematica, a qu em Eu for servida fazer esta graça; e final~ 
mente do D irector Gera l dos Desenhadores, Gravadores; e Impressores, 
encarregados da exe>ci:J ção de ião ünportan tes trabalhos. . 

II. Na ausencia dos M inistros de ~stado, e nas Sessões semanarias. 
}Jresidirá sempre o bfficial de maior Patente, que se achar · fJresente 3s 
mesmas. . 
. III. A Soci edade se dividirá em duas Classes: a pri~eir~ destinad~ 
pa~~ as Cartas Hyd~ograficas ; a segunda para as . Cartas Geogra:ficas ~ 
Militares e Hydt·auh cas. Os M~mb,ros de cada h uma das C)asses poderão 
assistir ás Sessões da outra, e dizer o seu sentimento; bem que os Vo
~os p~ra as Resoluções só devão ser dados pelos Mernbros daC!asse, a· 
que pertencer o objecto que se tratar. O Director Geral dos trabalho~ 
de Desenho, Gravura e Impressão -será M einbro de ambas as Classf's; 
em ~mbas terá Voto; esen.do Offic ial de maior .Pâtente, poderá presid ir. 
ás Sessões das duas Cla~ses. Haved. tambem Meinb~os, qu e possão per~ 

·tencer a ambas as Classes ., seg undo Eü fôr servida_ determinar. 
IV. Para maior cornmodidade dos ·Membros, que compõem . a Socie

dade Rea·l: O~deno, que dentro do Arsenal Rf:lál da Marinha se p repa~ 
re hum Local conveniente para as suas . Sessões , e que fóra do mesmo 
Arsenal se procurem os A loj amentos que forem:precisos pani 0 Director 
Geral, e em que se possão estabelecer .. as Officwas necessarias pa_ra os 
traba.lhos do ~ese.nbo, Gr~vura e Impr~ss~o .: De tqdas às Despezas «: 
arraopmentos tnd1spensave1s; para se pnnc1p1ar hum tão util EstabeJe
ci~ento, encarrego a . Real. J unta .da Fazenda ~a Marinha, a quem, em 
T1Lulo separado, encarrego t.ambem . do Ecooormco des te Estabeleci men
ta; seja: para concorrer · cotri as .despeza's das compra~ de Papeis, Car~ 
tas , Ltvros , Chapa~ de Cobre ; e Instrumentos , que fôr necessario 

/ 
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mandar fazer; ~ja para vig-i'ar ·sobre a Venda, que se ha de fazer das 
C artas, que se forem imprimindo , e arrecadar o producto das que 'se 
rubricarem, para se poderem ven'de'l'. 

V. A mesma Soc-iedade terá hum Secre~tario com o seu Ajudante; 
encarregados de -registarem no seu Protocollo os trabalhos j de que a So:. 
ciedade se achar i ncumbida; de d'estribuirem .ós m,esmos a ·cada hum dos 
se us .Me mb-ros, seg·undo as ordens da'Sociedade ··; de lavrarem os Avisos; 
que p o-r orde m da mesm a se houverem de fazer; de re'gista:r às resoluções 
da S ocied·ade sobre ·cada hu m dos objedos, que se tratare·rn nas suasSes
sões; e de conservarem as Memorias dos Socios, e o deposito dos Liv:ros ; 
Cà rtas , e out ros obje·ctos, que s·e houverem de guardar na mesma Casa ~ 
d€s.tina·da .pal'a as · ~essões da Sociedade·. . . . 

V I. ·Haverá igu almente dous Guardas, hum pàra as Salas dos Desé
nhos, e G ravuras, onde tambem servirá de Porteíi·o; e outro para a Sa
la d_as Sessões no A rsenal ', o qúal ·se tirar'á dos Guardas do Arsenal , 
da ndo-se-lb e para este mesmo fim algum augmento de ordenado. . 

VIL O Sect'e ta 'rio e seu Ajudante .serãó nomeados á plut~alidáde de 
votos por todos os Membros das duas classes, que compõem a Socieda
de; serão eleitos -de no vo, ou confirmados os mesmos em cada anno no 
dia que para isso fixar ·a Sociedade , e terão de ordenadó o se·cretario q da~ 
trocen tos mil reis, e o Ajudante duzentos i11il reis. 

TITULO II. 
f .( .; ', A l o' o ' 

Da Classe das Cartas Hydrograjicas , e seus Encargos; 
' . 

I. Terá a .seu cargo esta Classe a publicação dás Cartas Marítimas J 
ou Hyd rograficas Geraes e Particulares para o serviço da Marinha Reat 
e Mercan te , nomeando e encarregando aquelles dos s·eus Membros, que 
j ulgat· ma is próprios para a escol~ das melhores Cartas Marítimas, que 
de vem ser vir de base, de pois dás convenientes correcções, ás novas Car
tas ' q ue se houve~~rn de publicar:, e que todas hão de ser reduzidas ao 
primeiro Me ridiano Portu grl ez, qüe se repútàfá passar pelo Observ·ato
rio Real da M arinha ha Minha Cidade de Lisboa . 

Il. Á mes ma Clas,se fixará a forma e gr·andeza seja da Escala, sejA 
do conte údo de cada Car~ a Ger.al ou Párticular, que se hou ver de publi..:. 
ca r , seg u1;do ju lgar mais coriveriiente; e ig·ualmente determinará ' · exa
HJin ad , c appro vará as Cartas, que fiz e-r de1inear ; ·e quedepoisse man
darem gravar, a fi m que a mesma Classe possa responder ao Públi co déi 
exacçào das Cartas , que mandar ·publicar, exami nando tambem, d e poi~ 
de gravadas , se são conformes ao Original approvado: 

lii . A niesma Classe fixará os preços'· pelos quaes ·se hão de mandar 
pôl· em venda as ci;lr tas, que se publicarem; .e assim o par tiGipará á.Rea ~ 
J unta da Fazen dü da Marinha,;, para que as maacle pôr em venda , e 
faça arrecadar o seu producto: E o mesmo Tribunal tomara a seu cuida-
do a exacta arrecadação de sémelhantes Artigos. . · · 

IV. F icandq probibida á vPnda de todas as Cartas Maritimas E strari
geiras ou Na ci onaes, sem que primeiro sej ão .'examinadas e app'rovadas· 
por esla Cla:sse , em c.onse(p.iencia dos ma,is rigorosos exames ; que ti ver 
mandado f;izer p~" los Membros, que para j8so tiver escolhido: OrdPn~; 
q ue esta Classe procure logo entrar no mais rigoroso exame a este respei
to, ~" que particip'e á Real Junta da F àzeJlda da Mari nha as mesmas ap-· 
p rovaçõés, a fim que o· mesmo Tribunal delegue hum dos seus Membros· 
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pat·a rubricar ·as Cartas approvadas; . cob,·ando. ~. fazendo entrar no- seu 
,Cofre o vol()r da Tax:a, q.ue a Soc\ e~ a,de julg ar .~e"\i'~r-se estabelecer; pa
ra o que lhe Confiro toda a Authondade necessana, pÇira melhor favo
recer ,0 consumo das Càr'tas Nacionaes, e \nu'ito süperio1;es em exacção; 
cobrando-se esli:t Taxa ', 'e pondo-se-lhe.s a R\.1bríca, al?te~ que tenh <lo o 
!DespiJ.Cho d0s Admio\súadores· Geràes e 'Particulares das Al'fandegas des-
te Reine> e seus Don1inios. · . ' " , . · · . v: A esta Classe da Soc'ied.ade Real '~emetter~o todos. os Pilotos as 

. ,suas I)errotas: E .Aut.horizo a mesma ·, para q~e p~ssà rnandar chamar 
ás s.uas Sessões·, e ,convocàr todos os Pilotos, que julgar mais 'rútbJ,eis , pa
,ra elucidar qualquer 'ponto que sejà 'í}eçessat'ÍO determinàr com IUaior pro~ 
.habilidade, e que seja; ainda sujA'ito a OÍ SCUSSào; y que ig u.aJmen ~epOS• 

. ~a recom l~nendar aop Commandál)tes 'das Emhàrca'çõf'S de Guerra' ' Char
rua~ ou Corr~ios Maritimos os ~ex arr1'és '," que jolga,r ma~s conven:ie_ntes pa
ra o melhor e mais exacto €Otd1 f' çimero to das Cost'as, e que. elles .rossão 
fazer sem damno qu det'nora das _'Comtnissões ,. de que _(orem encarrega,.; 
'dos. A mesma Cl ~ts~e, caril a pluralidade de Votos da Sociedade, pode-:· 
_.rá' cc;msultar-Me tudo o qúe :íulgar mais neces~ario qtJe ~u mande ratifi:
car e examinar por algum Cruzeiro ou viage1:n marítima destinada par4 
:o mesmo fim; e Eu reso]vf'rej o que julgar mais ,util para à perfe.ição 6 
segurança da Nav.egá.ção gP'ral dós ~eus Vassallos~ , .... : ~ ~.~ 

VL A mesma Classe .:e ncan,egara .alguns ~os seus 1Wernbros de pubh: 
!car _hurna exata An;:1lyse_,'das Cart~s Marítimas Estrangei_ras, ,de .que !)eri 
rnit.t'ir a venda, mostran·do os ,errqs que . po~s~o ,ai nela. conter, ~ - ~s :,~arie-:' 
dades que nellas -hoüy'e~ ·qo que se achar uiL1mamente determ.m~doc.om 
'novas 'e seguras ObserVações, a pin que ,os <Pilotos, servi~dó:.s·e .das mes:
t1Ja ', poSS~O evitar bo,,n\ segOTl}OÇá 9S errOS qÚe n.e!Jas se puderei~ ,kchar! 

VH. Sendo màÍ)ífes.to. e páten te a todos o.ábuso que ha em · ~e vende
rem Agulhas de mà'rear mal c'6nstruidas' CO lU húma S!lSpenç"ãÓ multo de-:
feitu'osa, cgrí),,d·ivisões falsas, e_muitQ mal . tocadas n·a P<?dra . .'~~ . Cevar :. 
Encarrego a, esta Classe da So.e1edade Real o ex:;ut1e e deterrin nacã0 das 
Agulhas de tilarear, cujo uso se d·eva pe~miüir : $ .~ut~órfÍd-a ·,. par~ 
que fixe a Taxa,, que se.de:ve p'ôr· sobre ?s mysm~1s Agul,h~s,. ?e marear; ' 
que forem penmtt1das, a qual T.axa sera percebida,. pela Real _Junta da 
.Fazenda da Mai'inba, depois que o Me;rnbro Deputad~ _ ,Pe}á Clásse par~ 
o mesmo exame :;t:s houver af?prov~do, e _que nas m,esmas se achar o .no
rue do Arti~ta que as tiver construido ,para evitar.}?dâ_ a cont·rafac~ão. 
. VIII. · Orden0, que esta n1esn:ia Classe fique erlc.~rregâda de fazer pre
~arar e publicàr as melhores e as rriais correctas Cal-tas Celest6.$ .e Taboas 
Astroriomicas? pelas ultimas ObservaÇões , para . b uso da Navegal.(ão e. 
dos Astronomos em todos QS Meus Reaes Dorriinios: 
.- IX: I Encarrego a esta mesm~ Cl~sse a tedlcÇã,o e publicação de hurri 
novo Roteiro' corrigir! do ci que adt1alinen~~ existe; e ; para este fii'Íl .. ·Se 
servirá riã6 só de. todas as novas ObservaÇ~es dos Pilotos da Minha Màe 
~io~a R_eal e d.a Me~·cantl'l ;. mas <;]e tod~s iis q~e s~ · a~bão nas Víage~s, 

. 9ue ultimariJPot:, temJ~ifo ~el~br~s ... ~~.~eg:ado~es, e nos Roteiros publí-: 
cados pelas N açoes que ina1s se tem i:llstwgllldo. pela extensão da sud 
Navegação, e nn~lmente :de tudô ci que coJligir dos n1elbores Neptunos 
~Cartas ,Hydrogràficas 'l 9ue . to,d~s; .. ~binprará _par~ . ajtmtar a~ DepositO' 
Ô~s <?artas que fôr pufahcàndo / e qu~ procurara Seja nesta pirte O ináis 
pel'felto. 
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.T 'I T u ·L o III. 

Da Clagse das ·ca'rtas Oeogtajica~ · , Mz'litares e 'HydtauHca~. 

·f. Terá ·es'ta ·Classe ··por primeiro ·e principal ·objecto a ·pu.blicação dà 
excellente Carta Geografico-Topogt·afica do Reino, ·que Ten'ho m·andado 
levantar, e em ~rue se está actuaitnente trabálhando, e que ··, etecutada 
·com as rn~·is ,perfei ta.s medidas Trigonometticas, ·e hgàda ·a ObservaÇões 
Astronomrcas ··, nada deixará ·a desejar. · · 

11. Terá a seu cargo o Deposito e a 6ravuta das Cartas Mi'li'tàres :, 
que se julgar necessario mandar desenha-r e gr'avar, p·ara 1nelhor s·e de
terminárem ·os p·rincipios ·, ·com que se ·deve se-gura'r ·a defeza 'dó Reino ; 
e ~eus Domínios Ultramarinos. ' 

IH. A esta Classe nctlrá ·pertenc·endo o cuidado :de fazer desenhar 
e gravar as Cartas de Canaes e outras Obras Hydtaulicàs, que se ju1.:. 
garem mais Jjroprias, ·para fa'cili'tar ·as comm u·nicaçõE1s interidres do Rei:.. 
no ·; e para se fer talizarein os Te·rtenos ·por meio de irrigações. Igualmen
te sou Servida incumbiHa do cuid-ado de ·publicar as Cartas parciaes dó 
Reino-, deduzidas da •Grande Carta, depois que a me.s'm·a. ·se àchar ter~ 
mina'da, a fim de promover a 'execução, em todas as ·Provincias do Rei..:: 
na, d'e hum luminoso, e4acto ·e geral Ca'dastro cl'e todas ·etlàs é dos seus 
productos-. ,-

TITULO IV'-
' ' . ', . I 

Do Dir-ector 'Geral dos Defenhadores e Gravadores : e 'do Estabelecimói~ 
to ·onde se farão ·-estts trabalhos, assim ·como dos seus Empregados~ 

. . 

r I. Havei·á hum Dir'ector Gerat dos D'esenhàdore·s e dos Gravadores ; 
que se,l-A sempre hum habil Artista, · Membro d~ Sodedà'de ; terá Votq 
nella; e, ·s·endo Official, poderá presidir ná ·méinba; quando 'se achar se~ 
o Official 'dé maior PaterHe, que estiver presente: O Düector Ge.ral te
rá o seu Alojamento no iugar; onde se estâbelecerem os Trabalhos do 
.Des-enho eGravura. Ter'ásem'pre oOrdenado dehuni conto deréis; aléni 
do's :Soldos da sua P·atente ·;·e terá o superior co'nunándo do estabeleci
me·nto, a que h-a ele presidir, fixando as horas do trabalho; e fázerido 
eúcutar tudo o qu'e se houver deterininado riá. Sociedáde; de que ellê 
h-e . Membro. 

I I. Ordeno, que debàixo das ord.ens do Director Geral se estabeleção 
as ArtistilS Desenhadores e Gravadores ~ que o mesliw Director · Gera~ 
julgar necessal'ios' e que aos 'mesmos ·Se concedá ou á pagá das Paten~ 
tes que tiverem~ se forem Militares~ oú o ordenado que b Director pi·o
puzer á Sociedade; e que a mesma Me consultará párá a Minha Appro2' 
vaÇão por aquell-a 'das Secretarias de Estado' c'iljà Repàrti<tão fôr maiii 
alanoga ao Emprégo dos que houverem de ser propostos. ' . 
III., Para guarda do Deposito e estabelecitnen to dos Desenhos e Gra~ 

vura .Determino, que hàja huni Guarda, qde será proposto peló Directot 
Geral á Sociedade Real, e que tarubem Authoríio para lhe fi:xar b cori~ 
veniente Ordehado. 

· IV. Ord~no que a. Sociedade l,l.eál Me proponhà os fueios imi.is con~ 
veriientes pãra favOJ·ecer o estabelecimento de Artistas, ou Estrangeiro~ 
ou Naciona~s os~~~~~ hab.f'is.para . à 1 constnicç~? ,

1 
,e d~~i-~ão dos lnst~u

mentos MathematlCos e Fysicos de toda á quahdade, e que pro?ur~ w-
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dicar~Me os meios ·de c11ear lo-go assim ·pa~a ,e.sta qualidaàe de I~stru'meri.~ 
tos, com0 para toda. a sorte de Máquinas, hum util Estabelecunento, e 

:que -possa ·cl·e:pois áugm~r.rta;r-sé ·com a volta '.de .na v eis .A ~·tistás .,. q u~ te~ 
:l;lho 1nandarclo aprender fóra do Reino .. O cmqado de vigiar, e de ammar 
estes Estahelecímentos fica pertencendo. a toda a . Socied~de em ~eral ', 
e a _caí:la' Classe eh1 pa'rti:cular pelà parte que convier á sua repartição . 
'"'' . . ' 
,. . ' ' . . .:.;. . ' · TITULO V~ 
- · t ~, ~ • I ' , 

!Das Reco,;,pen~as que á Sociedade Real fica authàrizada .a . dar aos Mem~ 
- · h r as ., -que mais se distinguirem nos. Tr.abalhos de que for'em encar1'e-

r- • yad&s; ou á outros· Indzvz.duás. 
' ' •_ , ! ""; : :/> • I t I ;. • , , / ~ 

·. I. . Para rebompensar o's :Soei os Lentes; oi.l Officiaes emp~egados nos 
-trabalhos, de que à Sõciedade. Real ·fica encarregada: . So~ servida esta~ 
belecer em primeiro lugar. quiürb Prémios. annuaes de trezentos mil .réia 
·c'adá bútm, que; . ~ pluralidade de votos . da Sociedade, se darão aos qua
·trà Socios, yue mais . util e Iáboriosán1ent.e houverem t•rabalhado no· an~ 
-no preceden•te .âq uelle ;. em que se unir a Sessão da Sociedade Real, em 
conse'queqçi~ das Ordens; que a. mesma houv.er dado; e dos. Trábalhos; 
em que houverem sido empregados .. Ei:n segundo lugar haverá mais dois 
J>rémios_ annÍlaes de duzentos mil · réis cada hum; .q•ue se darão; , á plura,:. 
]idatle de votos_ da Sociedad~; qü· aos. .J;lilotos que apresentarem o rnelho~ 
Roteiro, ou aos.,que apresentarem as niielhor.es Memorias sobre objectos 
lfydrograficos ou_ Geograficqs ~ .ou s:obre as Sci~ncias. exactas, que teiíi 
hlimá máís intima connexão coin óbjectos de similhante naturezà. 

· r-
TITULO VI. 

Dãs S~;;ó.es da Socierl~de ; 

, L A Sociedade R~al se ~eunirá ao menos huma vez por semaha ~ J 
~as m~srnas Sessõe~ ~lter.mltivamente s~ ; tratarão pri~e~rd . os objectqs .de._ 
cada numa dàs. Classes, ~ sem ;pr._efer~nCia .. alguma' e segundo a~ cix;cums
taociàs e o. bem ,do Meu Real Seáiço exigirem ~ ficàndo poréni. liyr<;l. ao 
Secretario o convocar huma Sessão extraorC1imidà cadá v~z que àssim o 
julgar conven,iente__ <:J.U , nyc~s$ario. .. . . . . . . . . . . . . · 
. IL No fim do ânpo haverá duas Sessões extraordioari~s para aSocie· 

. 4:1ade Real nomear ou continuar nos Empregos os offid~e~ da rnesrua So~ 
ciedà~~, e pàra dar os Prémios aos que melhor os merecerem, segundo 
se acha determinado; . . • , : 

111. Ot;denq, q!Jeaestlelogd e .násprimeiras Se'ss~es aSociêCiade Real 
~e occup.e dos objecto,s, de que ha .maior · urgencia .iio Rea.l Serviço; .d 
que muito espero do z.elo e jdtellige.ncia ;dos Membros. que Tenho nometi~ 
do para este tão u til quán to hecessario Estabeleéírnen to ~ 

· J• 1 • I 

TI TU ú O VII ~ 

Da Administrapiio Ecoriornicd;! 

( I. Devendo este EstabeJecimentó ter (J seu PI\incipal assento dentr0 
.do At·sen~l Real da Marinha, e app'licar-se rntlito essencialmente' a · ob'~ · 
Jectos que d!iem respeií~ á sl!lá, Reparti<&ão 1 , Sou se;vÚla éo.ntiát o E~a .. · 

Rrr 
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nomico e a An·ecadação das Rendas, assim como a despeza de tudo "o 
que Acabo de ordenélJL' a re:;;peito deste novo Estabelecimento-,- á Real 
Junta da F~zenda da Marinha, que .C(i>nfio ·desempenhará tambem nest-a 
parte o encargo que lhe Dou, com. o mesmo zelo e axacção, 'com que tem 
até aqui exercido as ot~tras funções de que_ se~ acba inculnbicla. 

Il. Para este fim a ReaJ Ju-nta, logo que a 'Sociedade Real lhe tiver 
participado as Cartas lVIaritimas, que tiver approvado, a Taxa que as 
mesmas devem ter, as Cartas qu,e ntovame.nte se publicarem, e o preço, 
porque se hão de Vt>nder, assim como a Taxa que se ha de pôr nas Agu
.)has de marear, que forem approvadas, e igualmente o ·Deputado·. que 
as deve rubricar para poderem v.ehder-se, dadi as convenientes providen
cias, para que estes Fundos sejão recolhidos ao. seu Cofre, e com a me
lhor arrecadação, e que do m·esmo saião os Ordenados e mais applica~ 
ções, que por este Alvará Tenho Ordenaclo; havendo pül'ém grande cui
.dad o em ter para estes artigos huma Escrituração á parte, de que an· 
nualrnente se Me dará conta pela Secretaria de Estado da lVIarin,ha. 

Pelo que: Mando "i Meza do,Desembargo do Paço; Pres·Íei€nte do 
:Meu R ea) Erario; Regedor da Casa da Supplicação; Conse']hes da Mi
nha Real Fazenda e do Ultramar; Conselho do Almirantado; Real Jun
ta da Fazenda da Ma.rinha; Real JUinta do Commercio, Agricultura; 
Fabricas e Navegação destes Reinos e seus Domínios~ e a todos os mais 
Tribunaes, Magistrados, e Pessoas; . a quem per~encerocl!mhecimento; 
e execu~ão deste Alvará com força de ·Lei, que o curnprão e guardem, 
e fação cumprir é guardar, como n.elle se contém, sem dúvidíi ou em· 
bargo algum, qualquer q.ue elle seja. E ao Doutor José Alberto Leitão, 
clo Meu Con~elho; Desembargador do Paço; .e ChanceUer M6r destes 
Reinos, Ordeno, que o faça publicar na Chancellaria, registando-se em 
todos os lugares, onde se eosturilão registàr. semelhantes Alvarás, e guar
dando-se este proprio Original no Real Archivo da Torre do Tombo. O a
do no Palacio ~e Quéluz em 30 de Junho de 1798. · Com a Assigna.: 
tura do P1'incipe com Guarda; 

Re.1íst. nct Secr·etarüi de Estado dos Negocias da Ma-:-. , 
1:inha e Dominios Ultramarinos a fol . 132. do Liv. 
I. das C,artas, e .Alvarás, e Patentes; e impr. na 
Impressão Régia, 

;+:-- - · *0>*---* 

Dona Mària por Gra-"Ça de DE;>os_Rain.ha de PortugaL; e dos Algaryes c1'a· 
qu em, e d' alern mar, em Africa Senhora de Guiné etc. Faço saber à 
vós Corregedot· da Comarca de Thomar, q11e sendo-Me presente em con-. 
sul ta do Conselho da 1\;]inha Fazenda as duvie:las; que tem havido entre 
alguns Ministros, sob te a quem pertence o rubricar tanto os Livros, ertl 
que se assentão as Coimas ~ corno os outros, em que oS Provedores to
mão as Contas do producto dellas, e fazem separação da Terça, niio ha
vendo nesta materia homa regra fixa, e invarÍavel, que faça cessar s~
milhan les questões, sempre odiosas, e menos dignas de subirem á lVli- . 
nba Beal Presençà: E querendo Eu de h urna vez acabar estes conflicLos 
de J u risd·icções, que se tem suscita do pela collisão de ordens, que b~ 
a este respeito, e evitar os embara~os, que podem occorrer em damnQ 
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'ela" Administraçã-o da Jt1sti~a ·, e inter-esses da Minha Re-al Fllzenda, ~o,ü 
Servida declarar-vos: Que em geral todos estes livros devem· ser rubri
cados pelos Corregedore~ ,. em Cor~eição; ou estando ·proxirnos. ao Corfse:.. 
~ho, onde houver necessi.dad.e da rubripa; aliás.; achar:alo-se distantes os 
Corregedores; serão .rubricadEJs; ou pelo I_>rovedor estando pei to , ou pe.:. 
lo Juiz de Fóra mais vesinlw, . em beneficio da commodid~de do Povo; 
ainda que os livros perten_ção a .Conselho que tenha Juiz Ordinario: O 
que Fui Servida detennin'ar por Minha Real Resolução de 8 de .Junho do 
presente anno, que inteÍL'amente cumprireis, fazendo registar esta nos 
Jivros ·das Co_imas respe~tivas á vossa . competencia. A Rainh a .. rossa Se~ 
nhot·a o man~ou pelos Ministros abaixo as:si gnados, do ,Seu Conselho, e 
do da Sua Real Fazenda. = José Alberto Lourenco de Andrade a fez 
em Lisboa aos 12 de julho de i 798. ~ Berch1or Feiiz Rehello a fez· es.:. 
bever. = D. Lourenço de Lima: = joie R oberto Vida! da Gatba. 

Re.r;ist. a foZ. 16 . vers. por Res~ de S . lUagestade tania
da ern Cons. de 18 . de Março de J 7 9 8 , conforrne se 
encontra nos manuscritos de J. d' Abreu Ba'cetlár~ 

Eu A RAINHA Faço saber ~os qu,e este Alvar.á vi r'.flD' que Tenrld 
consideração ao que Me foi presente em Consulta do Conselho do A!mi-: 
rantado, com a qual Me conformei: Sou servida perm ittir, que o Secre..: 
tario, e os Officiaes, e .Ajudantes dà Secretaria do mesmo Consel·ho pos-:"1 
são receber das partes interessadas _ os Emoluineotos . abaix.o declarados ; 
n ão só por serem modJ.cós os seus-Ordenados, inas tambem pàra pr0mo
ver o expediente com à actividade., que exigem ás partes, que de!le de: 
pendem; e nes ta conformidade, seguindo-se em parte. a p~á tica estahe
lecidà no Conselho de Guet:ra ' e no da F;:~zenda : Hei por · ampliauo ~ 
Alvará de vinte. e seis de Outubro de mil e setecentos noventa seis no 
Artigo quarto do Titulo setimo pela maneira -seguinte: Por cada Nomea~ 
çã.o de Sargentos de Mar e Guerra, quinhentos ,réis: Por cada Carta dê· 
Primeiros Pilotos, dois mil e quatrocentos. reis: Por cada Carta de Segun.J 
dos Pilotos, dois mil réis: Por cada Ça:rta de Aspil'ántes de Piloto; . inil 
e seiscentQs réis: Por cada Carta geral de Pilotos, dois mil e quatrpcen
tos réis: Por cada Carta. de Pilotos com excepção ; dois mil réis :. Por · 
cada Cada de Péltrões-Móres, mil e oito.centos réis: P.dr ·cada Carta·dê 
Pilotos-Móres , oitocentos réis z Por cacla .Carta de Práticos da Barra~ 
seiscentos réis: Por cada Provisão interina d.e serventià , quinhentos réis: 
Por cada, Matricula, bu Verba, quarenta réis: Por cad a Certidão de Pa.: 
tente, Carta, ou Titulo, o mesmo qilé se leva de feitio 1 como se pra.:J 
tíea no Co~selho de Guerra: . Pot· cada Cert~dão 9~e ,Pecretos; Avisos 1 
ou Resolu~.é.lP de Conso_lta, quatrocel_ltos e oitenta. J'eJs: Pot cada h orrià 
das outras Certidões, duzent.os e quiirenta réis: Por cada Certidão, que 
exceder de hum a lauda, será paga cada hurna a cento e vinte réis: Por 
cada Provissão. de Reforma, trezentos réis. 
. Pelo que: Mando ·aoConselho do Almirantado· :ijdnta daFazen-

tla da Marinha; e a todas as pessoas, a ·quPm . pertericer o conbecimen
~o d_este ~ I vará , o cur1Jprão, e guàrderü, e fação cumprir , e gnardar tão · 
Inteiramente como nelle se contém, não ~bstante 0 1·eferido Alvará de 

Rrr 2 
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R.egimE:!nto de vinte eseis deOutubt:o demil ese'tecéntos noventa eseis~ 
uu outras quaesquer Leis; Regimentos, ou Ordens em contrario,. porque 
todas Hei por bem derogar para este .effeitb sómente, fieándo ali~s sem~ 
pre em seu vigor: E este valerá como Carta passada pelá Chance'llaria 1 

ainda que por ~lia não ha de passar, e que o seu effeito haja de durar'. 
mais de hum anno , seitJ embatgo das Ordenações em contrario. Dado 
em Lisboa aos 31 dias do Mez de Julho de 1798. = Com a Assignatu~ 
ra do Príncipe toin Guarda. 

Por Resoluçáo · de Sua Mágesiade de 28 de Julho de 
17 9 8 , tomada em Consulta do Conselho. do Almiran.:. 
lado de 27 du mesmo Mez, e Anna, e impr. na Of.fi~ 
ána d-e Antonio Rodrigues Galhardo. 

*-· --· -i..O..*-·. -· * 

Sendo-me presente, que muitos Officiaes da Minh~ Reai Fazenda dos .. 
Domínios Ultramarinos, obtendo licença, para virem a este Reino, cu
rar-se -das molestias que padecem, com o mesmo motivo alcanção depois 
]ar~a:s prorogativas, de que resu lta não só perjuiio ao expediente dos res
peétivos Officios, mas tambem aos OfJiciaes , que ficão com as Serven
tias, por não perceberem mais que a quinta parte dos Ordenados dos 
.impedidos, que não compensa o seu maior trabalho ; ' e querendo estabe..r · 
lecer h'uma regra fixa~ e invariavel a est~ respeito! S0u Servida~ queM 
Juntas da Minha Real Fazend·a dos Meus Domínios Ultralílatinos, e Ilhas,. 
tendo-lhe constado por certidão de dois Médicos a l1écessidade, quê qual~ 
qner Offici-al tiver de semelhan (e licenca para curativo das suas tlldlestias, 
a possa conceder, a sabet·, as Juntas da Fazenda dos Meus Domínios 
Ultramarinbs por tempo de hum at:ll1o; e das Ilhíis · dús Açores, Ei Madei ... 
ra, por tempo de seis mezes, e cGm o venéi"mento do respectivo Orde
nado, reservada a quinta parte para os _Officiaes, que houverem de su_; 
pri1· o lugar daquelle, a quem se fa<mltar a licença, na confôrmidade dGJ 
Heal Decreto de 3 de Outubro de 1791, fieando privativa do Presiden
te do Meu Real Erario a faculdade de conceder as prorogações das mes_; 
mas licenças, fazendo-Me presentes os motivos que houvetem para taes 
concessões, sendo depois de tindo o anno, ou dos seis mezes do impedi· 
111ento de qualquer Official o vencimento de metade do seu respectivo 
Ordeoado, para se dar outrá metade ao Serventuarid. O Marquez Mor
domo Mór, e Presidente ,do Me1:1 Real Etarió b tenha assim entendido, 
e fa<2a executar com os despachos necessarios, não obstante quaesquer 
Leis, ou Disposições em contrario. Palacio de Quéluz em 7 de AgostQ 
de 1798. = Com a Rubríea do Principe Nosso Senhor. 

Nos Manuscr·itos de M Antoniô da Fonceect. 
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lNSTRUCÇAO PARA 0 : ESTABE'LECJMENTO DAS DU.JGEN.;, 
. . ) ·. C! A$ lEN'i'R'E l.ISHOA:, .E COIMBRA:· 
~ - ' 

' .... ; ; Viajantes~ 

' Art. I. Qualquer Pessêia: selnd;ôcon'he~:làa ,. ou apreserl1.ando. seu P~s: 
saporte_, .pdderá toi·nar em tishoâ n'a Repartição do C01·rei0 por mã0 d'o 
Aclmin·i'strador das ~i'figencias, e em Coimbra de seu Commissario, hum 
óu mais dds q1:1atro Lúga·l'ê's de Carn:iagem de Posta, pag-ando por cada 
num delles 9'$600 reis, , e p·odendo 1levar- m'ala até 20 arrates ' que per_ ... 
tencem a cada Lugar. . . . . . , 
• 11. As mala.s serãEi pesadas antes de se entregárem ao competente 
Cocheiro, e por cada anatel, que exceder ao peso regulado, se fJagará: 
120 teis; ma:s: ãssün me·srno nenhum Viajante poderá levar màis de duas 
arrdbas, todas as vezes que os quatro lugares forem occNpados, o que se 
observárá de fórtna' que a trazdra neste caso nunca excedá a oito ar-
robe. · 

IIL, · Nenhum Viajante poderá metter dentro da Ca~_ruagem peso all.:
gum, ou Pacóte de ' toda, e qnalquer natureza; esta regra sómente será 
a lteradà •quando hum, dois ou tJes Viajantes tornare.ni todos os quatro 
Lugares ;_ porque neste caso se podei·ão metter nas D iligencias coisas, 
que não exoedão a 2 arrobas. . 
.~ · I V. Pelo j)1'€1fO, e regulattão determiriáda sahirá a Diligencia de Lis
boa nas Segúndás·, Quartás e Sextas , pel~s éirico horas da inarihã: Nos 
mesmos dias , ·e hora partirá: a Diligencia de Coimbra, e se ajtmtarão am

.-bas nos-· mesmos dias até ás nove · horas d-á noite em a nova Estalagem 
, _dos ...-Cátv?lhos, aonde, para cómmodo, e desc.anço dos Viajantes esta

rão as diligencias J:Íaradas até ás cinco hot·ns da manhã de Terças, Quin-: 
tás e Sâbbados, e nestes tres dias deveni entrar em Lisboa, e em Coim
bra a té ás .nove horas da noite . 

.' V. Todo o Viajante dará em cad·a Posta de préinio e gorgeta J 2d 
l'éis para: o Cocheiro; e 1 o o réis pau caqa· hum dos Sotas, que fi~erem 

. a Ca·rreira. 
· VI. O hntar da Càrn~·a:gem , que parte áe Li'shoa será na . Cá'stanhei~ 
ra, e da que parte de Coimbra será em Pombal: o mes~10 se prati cªrâ; 
cóm as Carmagehs, que partem dos Carvalhos para L isboà, e para Coim
bra, em quantl9 se não estabelece na distancia de Carvalhos para Lisbo.i 
butlla Estalageiú em sitio mais central á jornada, e por ' iss~ máis cóm..: 
lrlodo pára o~ ~iajanle.s. He conc;di~da huma hdr~ pará jantar;. .. . , . . 

. VII. Serao annunc1ados ao Pubhco os Relog·ws , que elevem sérv1r 
de regulação, e aviso para a partida das Carruagens; e todo b Viajan..: 
te, que ria hora, que se prescrever, se não apresentar na GàrruÇ~g~~n; 
J;> E3 rde o preço do lu gaJ·, e a suá mala será entregue ap Fiel d:i Posta , 
pa ra onde se destinúa o mesmo Viajante, para lhe ser restituída : O 
lbesm0 S€ entem1e na hora concedida parajantar; 
· VII_f. Nel'lffimn Vi,aj an le j)<'>derá maedar parar a Cari·riagem sem cau- . 

sa mmto urg-ente, e só r:1as Casas d-e Posta se póde apear, em quanto se 
mudão a~ B-estas, o q-ue nã:o deve e:x:ceder a 10 minutos· e n1J0 entran..;; 

. . ' 
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do na Carruagem findo o dito espaço, que deve ser annunciado pela Trom.:: 
beta, incorre na perda destiaada no Artigo. anterior. 

IX. He prohibiâo aos Viajantes todo o rnáo tratamento contra os Co..J 
cheiros, Sotas, Fiéis, moços de Post.a, ou contra os Estalajadeiros, e 
tem obrigação de se condüzir com asseio, e limpeza nas EstaJ·agens, e 
d-en'tro das Dili.gE>nciàs e praticando o contrario serão obdgados a pagàr 
o tresdobro do damno promptarnente ás pessoas lezadas, ou encarregadas 
da conserv·ação, e limpeza desJes objectos; e recusando semelhante pá.:. 
gamento serão detidos, e constrangidos para este fim por quaesquer Jus~ 
tiças. , 

X. Nenh~Jm .Ministro, ou outra qualquer Authoridadé Pública pode.;; 
r~ por motive algutn demorar a marc·ha da Diligençia, tomar para ser
VH(O algllm Público as Bestas dê Posta, ou suspender a Jornada dos Via~ 
j-a n tes ; pois que pela circumstancia de irem na Diligeneia são _liFres de 
suspei ta em virtude, do que ordena o Artigo I., e quando em alg·um .dos 
Ramos da Dilig-encia s~ praticarem abusos contrarias ás Leis'· tG>do o Ma
gistrado ou Justicas os devem representar ao Superintendente das Estra-
das; para este rl~r promptas providencias. . . 

XI. Todo o Magistrado, e Justiças tem obrigação de occorrer promp·· 
tamente a qoalEJuer successo, que possa demorar a marcha das Diligen
cias, ou alterar a commodidade; e segurança dos Viajantes dellas; dan
do todos os auxilias, que nesta materia forem necessarios, e uteis, e re~ 
presen{ando-o ao Supe~intendellte das Estradas. 

XI I. He prohibido a toda a Pessoa qualquer Facto, que seja contra .. 
rio á marcha., e segurança das Diligencias; e o que praticar o .contrá
rio, será castigado como Perturbador da Communicação dos Correios. TQ"
das as Pessoas tem obrigação de dar livre, e prompta passagem ;fs Di~ 
hgencias nas Estradas, Pontes, e_ nas Povoações; e as Carr.uagens, Car
ros; e tudo o mais se disviará 1 logo que o anmmciar a Trombeta, .de 
fórma, que o transito das· Diligencias não seja retardadp. O mesmo sé · 
praticará na Barca de Sacavem, aonde a Passagem da Diligencia deve 
ser com a maior promptidão 1 e brevidade, e preferir a toda, e qualquer 
Pessoa, por maior~ que seja a . sua graduação. 

XTIL Quando alguma <;las DiligencÍ&$l partir pq.ra o seu destino com 
lugares vagos, qu~lquer Vinjante nas Casas de P~sta, a que ella che
gar, poc.led tomar lugar, pagando na entradc:t ao Cocheiro 360 téis por 
cada hum a Legoa, e lf'vando mala, que não exceda a 20 arres; mas es
tas viagens parciaes serão sempre até qualquer das Casas de Posta, pa.; 
ra que a Carruagem fóra dellas não tenha motivo de mais pequena de-. 
mora. . ' · 

• c • .. 

XIV. Nos mPZPs de Junho, Julho, e Agosto deve o Superintenden-
te clas E s tradas alterar as horas da marcha das Diligencias, para que 
os Viajantes descancem nas horas de maior calor; o que tudo será anti_. 
cipadament.e annunciado ao público. 

. . 

Das Estalagens , e Casas de Posta. 

Art. I. Às Casas de Posta, e as Estalagens destinadas para jantar i 
e cêa das .Diligencias, ·sf'rão i zen tas de todos os encargos públicos, e as 
Pessoas nellas empregadas não poderão ser · presas pal'a SoldaJos, nen1 
distrahidos para serviç0; e encargo algum público; as mesmas Casas, 
Estalagens se1·ão annunciadas com as Armas Reaes, e nellas se não po~ 
derão lan<í~r aboletame.ntos, ou aposentadorias. A policia, e boa regu"' 
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+a:çãd..rlas reret·idas Bstàlágéns; e tasas de Postá M·ahda Su:l'"Magesta-
·de ·con.fia;r ao Sup~l'intendente das Estradas. . 

. H. Em a J)'ova IEstéll.agem dos :Carvalhos estarão os Quartos mais às
~eados pr~mptos em ·toda1s ·as· noite·s, -em -·(l)_ue a ella vão dormir os Via.: 
)a.rüe·s d.as l!.>iligenciias, é o . .Estalajadeiro deve esperar asseadamente os 
ditos Viajantc::s, conduzindo-os i~à:t·a os Quartos, ou separadámente , ou 

-na sociedad:e, qu.e 0s mesmós N~ajantes quizm~em. 
HL NCls mezes cde in:v·ern0 tetá ·a ·.Estalajaeleiro bàcia de' brazas, ou 

:f?gão >a.cceso na s·ala ela entrada, làgo que c'l:íeguem os Viajantes · das Di.:. 
ltgenc·ias, e na me&ma sala tleve estar a Pauta das cousâs, que o Es
.talajadein!> tiv.eJ;" fó-ra dó Regulamento, ·com declàraçâo dos seus preços~ 
que se-tão racionaveis, a pezar de não pertencerem ao sustento, e cóm-
modo raeces'Sario par1a os Viajaubes. . ' ·. ' 
.: IV. Haverá meza redonda para a cêa dos oito Viajantes, que podeni 
'VÜ' llél'S Diligencias , e s·em o car::isentimento delles não poderá o Estala
jadeiro fazer entrar para a rêferida mezà P·essoá. alguma. . 

V. Nos dia.s de Carne coHstai'á a ineza para os oito Viajantes de tres 
gallinhas de caldo, . temperado com lJorn prezuiHo, árroz, hum prato de 
bom assado, hum de bervas, salada, fruta de duas qualidades, queijo 1 
pão; e meia garrafa de vinho para cada Pessoa. 

V.I. Nos dias de Peixe será a meza servidà com dous pratos diversos 
d·e peixe, hei-vas, saláda, e hum prato de ovos; duas gallinbas de _ cal
do1 hum prato de assado, frutà, pão, queijo e vinho ç nmo do Artigo 
antecedente. O preço da cêa em meza radonda será 800 iéis. 
• V li. Huns Quartos terão duas Camas · asseadas, outros huma, e ·em 
t odos estarão cadeiras, banca, e as niais coisa's necessririas para cóm
inodo, .e · asseio. O preço dbs Qtiart0s de ·húnia Can-ià, e Luz será 30'!1 
téis. 

VIII . Qu·ando dous, dÚ mais Viajantes ficarem em hum só Quatro, 
pagará-- cada hum delles jJor Caril a, Luz, e Quarto 240 réis. 
·- IX. .Se algum Viajalite, ou rriais ~ompanheiros .do mesmo Qua·rto qui
zerem luz de cêra, se pagará por cada véla 12o réis, alêm do preço es~ 
tabelecid'ô nos "dois Artig·os antecedentes. . . 

X . O Viajante , que pal'à maior socego, ori por niolestüt quizer cear 
no. Quarto, pagará pela cêa 960 réis, e terá de todos os pratos deter:.: 
mmados para a. meza redonda. 

_XI. Se os Viajantes trouxerem Criados, que devão conier da Mezi 
~edonda; depois da cêa dos Amos , será dada a cada ·hum a refórmá 
de Pão; e Vinho, e terão ;.dos m~is pratos, que ~xis tirem. na ~~za Re
donda, de modo q li e passao cear com fartura. Para os . ditos Cnados se 
?éstina.r:.í: · humaCasa Com luz, e às · competentes camas àsseadas, banca; 
e cade1ras; e por Cêa, Cama , e Quarto se pagará por ca:da hum 480 
réis. 

XIL Para ?s Mo·ços, e Criàdos .inferiores ~a verá ,hum a Càsa coin luz~ 
baoca, e câde~ras, e as oecessaria:s can1à.s de reLeça, lençóes, e man-
1a' tudo com limpeza; e terão para cêa tres pratos de diverso coiller d~ 
lVleza ~edonda' de modo que pbssào cear com abundancia; para càdá 
hum v1ni.e réis de pão, rn·eià g·arrafa de vinho,. e fruta e se p'ao·ará p' of 
C ~ c Q . . ' o ea, ama; e uarto 360 réJs. . 

XIII. 'Quando' qualquer Vi~jante 9uizer no seu Qu arto Mgdm Criado i 
se pagara segundo as taxas estabelecidas nos At·tigos antecedentes. 

X I V. O Jantar constará emMezá Redonda de 8opa, Vacca coinboúi 
Prezunto, arroz, hum bom assado, hervas; salada, duas qualidades de 
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_f(tlta' não -, quêijo' m~i~ gaHafa de v .inho do l)istricto; e 6 ViajánM Jil:_à~ 
gará soo réis. Por senlelhante jantatr da Mez'a Redmvda, a Críatlos -gra
yes, denoís._de 'Comerem. os Amos r:~:oo réis. Aos Criados infer'iores ipor 

- ~opa, Vac;.ca-, Arroz, vi;nte ~éis ~de p.ão, e meia garrafa de Vinho · 200 
réis. ~os ·di~s de Pe~xe set<á o jántar como se ordena nó Artigo VI. ; ~ 
co·m proporção :ao núniero dos Viajantes. . 

XV. Esta mesma regulação de p.r~ços servii:á na Estalagem dos Ciu~ 
. valhas para todos os mais Viajantes, . e o Superintendente das Es.rradas 
_ d·evé taxar· pelo ü1,iudo os preços. d~s div~,rsas coisás de coroei: para o. sus
tento do~ Passageiros, e h uma . Relação dos ditos pre~os, assignada pelo 
mesmo Magist.~ado, deye exi~tir p;1tente; e da mesma fôrma deve taxar"' 
seguro do a abundapcia das . Colh~iüis ~ o preÇo das palhas; e cevaclas • . 

XVI. O referido Superintendente, dará todas as providencias para s.e 
pratical' na Estalagem do~ Carvalhes o maior asse.io 1 ~ para se usar nel
.la rla melhor qualidade de mantim~ntos í e de . .tudo quanto pôde contrí~ 
buir para a segurança , e conniiodidade dos Viajantes~ e Passageiros, 
e para que a ~11esma Estalagem se possa manter nesta boá Disciplina, 
he prohibido por dez annos, que na distancia d~ hum.a Jegoa ao longo da 
estrada nova exista, ~ se. estabeleça outra .alguma Estalagem; Venda' 
ou Taberna naquelle si~io; e o mesmo se observa•rá .na distancia de huni 
quarto de legoa ao lado d.a estrada dentro rio espaço acima referido. 

Do Aciministrailo~ das bâigencias , e do seu dommissario~ 

. Ar,t. L · O Adrn'inistra_dor será h!lm d~i>s Qffieiaes mais babeis, e inteJ..: 
Jigentes, e d~ maior gra.d.u~ção ,d.o .. Correio Geral , que para isso fôr no.:. 
·meado pela Secretaria de. Estado dos Negocios Esh'angeiros, e da Guer
ra, e distribuirá os Lugares da Oiligencia pela Ordem Alfabetica nella 
marcada, tend<i a escolhfl , e -preferencia as Pessoas , que primeira se 
aj1reseÍJtarem. ' - . ' ' . ' . . 

II. Haverá hum Fiel, p.elo qua1 o Administrador mandará pezar as 
malas, o(l trazeira, ~egundo o Regularrwnto, dos Viajantes; . 

III. Serão formados, e impressos Bilhetes para o Administrador dis
tribuir os Lugar.es da Diligencia, . e ~os mesmos Bilhetes será. marcada a 
Letra, que designa o seu . con1petente Lugar, o nome do ViaJante-, o 
anno, mez, e di-.a da partida, e o pezo da mala; ou pacote, que lhe 
p_ertencer. .. , . . _ , . . . 
. 1,Y. O Fiel entregará ao Coch.ei1·o as malàs; eu pacotes dos Viajan.: 
tes h urna hora antes de partir a Carruagem; e d.a mesma f6rina entre.: 
g,ará ao Cochei.ro no ,ultimo quarto . de -hofa antes da partida as malas das 
~artas, tudo segundo ord_en.ar o Admi1JÍ8tradot~; que designarâ o luga'r 
çé~to, e segqty, em que todas estas coisas se devetn conduzir. 

V. Em Coimhra haverá hum Commissario do Administrador; tambeni 
nomE)a~o pela: Secretaria de Estado da Repartição coqJ o seu com.peten~ 
ie Fiel , e aJii se observara o in:esíno; que ordenão ds . Artigos· arrteceden,.; 
tes. . . 

vi. Qs Bilhetes ele Lisboa Sel'ão rubricados pelo Administrador ;· os 
ele Coimbra pelo Qomm!ssario ~ . e, serãq entt·egiJes aQs sélis competentes 
Viajan tes compradores, l)araestes osdarem ao Cocheiro na: hora dapar.;. 
tida. , . · . 

VIL . Tanto o Admínistra.dor, como o' Commis.sario poderão nà chega
çlfl cla Diligencia mand ar pezal' as mala·s, ou . p~cotes pertencentes aos 
Yiaja·nte,s, para coinbinar seu pezo com. a declara<tão dos Bilhetes ·, é 
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achando excesso' Sel'êt nmltado o compe1.€)nt~ FieL; . ou Cóbheiéo' qhandd 
este seja culpado, em 480 réis por cada ·dous arrat.es. . . . . .. . 

VIll. · Os bilhetes, tanto em Lisboa, .como em .Coimbra. serão entre; 
gues ao Administ rador , e ao Commlssario pelo Càcbeiro , que chegar 
com a Di ligencia, . . . . . 
. IX. O Administrado.r terá hum Livro; ond~ por húm;:t fÇ»rma a_bbre-:

Vtada, exactá , e. clara fará o apo~tament9 do pre~o , . e inipoxtancia, de 
cada hurn'a dás- Diligencias, combinando e~la escriptt.ira~ào cmii o.s Bilqe
tes determinados· rio Artig-o IIL, e com o producto dasjornadàs. parci.a,es 
(l_eclaradas no Artigo XIII. dps .Viajantes: O .mesmo systenla deve pra
ttcar o Cornmissario, remettendo ao Administrador na primeira semana 
de cada mez Máppa do producto da Diligencia de Coiu1bra eni o rnei 
antehor: . · 

X. Haverá na RepartiÇão do Correio Gerai hum éofre com ciuas cha-; 
ves; para nelle se recolherem os prod,uctos das Diljgencias : hum a das 
Chaves estaFá em poder do Director dos Corr~io.s? a qútr.a pertencerá ad 
AdininistradDr das Diligendas, e ,n0 mesmó C9fre . ~st(1.rá ~um . Li~ro pa~ 
ra nelle se escrever em humá lauda as eritrad.as , ·e na lauda ern frente 
as sabidas; com especificação dos seus desbnos. . . . . 

XI. O Commissario remetterá para o· Cofre, ou applicará para paga~ 
rnento dos .objectos das Diligencias as quantias , que exis~irem em .. s,eu 
poder., tudd na conformidade das Ortlens, que párá este firh lhe foteni 
expedidas pelo Administrador: . . , . · . . , ·, . , . . 

XII. O Administrador receberá todas as semanas das Rendas do Cor.l 
reio Geral a quantia competente aó transporte das malas ,dÇ> Çorreio .Ex..: 
traordinario, seguhdci âs despezas, que pela .Cáixa do Corre3o. se fa~eni, 
act~:~almente na conducçãç deste ~ámo _, , e re'gul.arido-se" .t·resExtraordin-Çl~ 
rios em cada sema.na; pois ql!le Sua Magestade . o~ lVfaQdci estabelece~ 
}'lara maior coimnodidad~; do Comnjércio, e d.os . Pó\ros , ~is.tós os ~onhe~ 
cidos lucros, qufl da creaçãó dos dous E xtraordinarios. resulta á Cai'xa dd 
Corr·e~o, e as·.di1tas quantias serão recolhidas a:o Cofre das Diligencias~ 
comb ordena o A'ttigo X!. . 1 · , , , , , .. 1 •• ' 

XIII. Será estaoeleeitléi pelo .Admit1istradpr a fórma mais. prqmpta ~
~ exacta pa.ra a entrega das malas dos ·.Extràordinarios rias suas compe.: 
tm1tes ' repartições, logo que chegão as Diligencias. , . , , , 

XIV: Na segunda semana de cada mez será formadà huma .Folha 
Geral de· todas as despez~s das Diligencias em ,ú inez anterior·,. ~ apprq~ 
vada pelo Superinten dente das Estradas, se fará o seu comp_etente pa~ 
ga~nento ein to~ as as Casas de Pos·tá ~ até ao: fim do, dito __ tnez i : . . .. . . 
- X V: O Administi·ador deve zelar, e_p,·omover ,a: eco'?.Olill ª ;, çl!sc1phna:.t 
e bom serviço das Diligencias; .e das Pessoas riellas _emprega·das ~ desi.: 
gn~ndo o número ~ e carreicas dos Cocheiros, .e dos S9üis; a. yeloc1d a~e { 
e fórma do trabalbo das Postas., segund·o .o espaço das Carreiras, .~ ê Í!'-" 
eamstancias das Estraclas, a fim de se executar .a viage1n dás DWgen.i 
t ias etr~ o tempo prescripto no Regulamf'nto dos Viajantes.. 

1 
• . • 

XV I. Todas as vezes que fôr nec.essária alguma providehciá -; o.u ainJ 
tla mesmo antecipar dinheiros do Cofre para se efiectúarern á~ c.otripi·as 
n.ecessarias com maíor econoiniá, ou para se occorrer á suste.ntação. ,qa·s 
Pessoas empreg,a·elas neste, Ralno? ou pa:ra emtl'o qualquer Artig·o çH·sua 
'b_,na execHçào' o Aclmir·l:Ístràdor o" ~epresenta.rá ao Superinl.endeúte das 
Estradas, para este occorrer come Júlgar rha1s acertado, . pois (j ue a e!.te . 
Sua Magestad~ houve por bem confiar a creação dflste objeeío , de éom
lnoditlade pública :r e por isso .o mesmo SUperjoten rlente ·dàrá todás as inS'-' 

· · Ssi{ 
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ttucções, que lhe parecerem convenientes para o bom serviço _das Dili.o 
gencias, e responsabilidade das Pessoas nellas empregadas, as quaes to~ 
d~s lhe são responsaveis, e subalternas; e lhes arb.itrará os Ordenados, 
e salai·ios, que lhe parecerem justos. · 

XVII. No fim d~ cada anno da creação das Diligencias apresentara 
o Superintendente Mappa economico deste Ramo ao Secretario de Esta
do da Repartição, para s0bre elle se calcülé.ir qualquer melhotamento, e 
economia, que seja pratieavel,. e preferível aes Artigas Regulamentaes 
deste estabelecimento. . · · 

Do Feitor, e dos Fieis. 

Art. L O Feitor; e os Freis ter~o nomeação_assignada pelo Superin~ 
tendente; e pertencem-lhes as mesmas pterogativas· dos Fieis· das Cava~ 
lbarices Reaes. 

1 f.. He obrigado o Feitor a fisca-lizar, e determinar o bom iratameri .. 
to das Bestas, e das Carruagens , as obrigaqões , e . serviço dos Fieis, 
rlos Cocheiros, dos S0tas, e d-0s Moços ; para o que deve gi,rar dre Lis~ 
boa alé Coimbra, e não existirá em huma Posta mais de cinco dias sem 
causa urgente, ficando por todas as suas obrigações responsavel ao Ad .. 
n11nistrador. 

IJJ. Em cada huma das Postas deterrninará o Feitor o modo. maiS. 
conveniente para o tratamento das Bestas? a quantidade, e horas da r::i ... 
çflo, e todas as mais co"isas necessàrias para se consel'Varem sãs, e for-i, 
tes. 
- IV. Os Fieis são resp?nsaveis ao Feitor pelo bom tratamento das Be~~ 

· tas, e conservarão em Sf'Fviço exaGto, e disciplina os Sotas, e Mo1tos.da 
Cavalharice, os qnaes lhes dEivem obedecer promptamente , e terà0 o' 
maior cuidado na boa conservação dos arreios, fazendo estar as Bestas,. 
Sotas, e Moços proinptos' l0go que à Carruagem se annunciar pela Trom-_ 
beta. . 
, V . Quando algum Sota; ou Moço fôr descoida:dd, ou omisso no .tra
tl.nuPnto das Bestas, e arreios, ou desobediente ao Fiel, este- o partici~ 
raní ao Feitor, para ser castigado com perda de salario, ou dêspedido; 
mas se a lg um defles tirar cevada, ou outra qualquer coisa das Postas; 
o Feito·r·, ou o Fiel o rep·resente logo ao Ministro, ou Juiz do Districto, 
qne procederá a Summario; e Prizãt> contra o deBoquente, par·a ser cas· 
tigado Sf•gondo as Leis penaes, o que tudd o· Ministro, ou Juiz repre..i 
sentarâ ao S uperintendente das. _gstrada:s. 

VI. Aqu~lla nH'sina determinação se praticará co.ntra o Fiel no caso 
1 iile elfe praticar semelhan1Je delicto, e na mesma p>ena incorre, .e se exe·.: 

culará igual procedimento contra qualquer Pesso"a ~ que co111prar ào!J 
Fieis; Sotas, e _Moçus cev_ádas, ou ou t:.ra qualquer coisa das Postas. 

YI I. He prohibido ao •Fiel conseritiL· nas Cavalharices das Pôs tas Bes .... 
tas estrànha.s de toda:; e qlilalq-uer Pessoa; e o que pniticar·, ou con'sen'- · 
tit o eontr·ari?, petderá pela pdn)eira vez o sàlario .d-e B dias, e· pel~ se.; 
g-unda . será_ despedido com igual multa : . . . 

VIII. P.árà o Feitor será de-stinada humá Besta, e · recolhida~ e sils.: 
terif a ela em qualquer das Cavalhadces de Posta, em que elle existi-r. 

IX. Quando alguma das Bestas das Postas estrverem inca-pazes de 
st:>r~Í((@; ti Feitot·, segundo lhe ordenai'' o Administnadot as poderá ven

der; on trocar; e com.prat outras; fazendo-se disto ás competentes cla-
rezas, e a~ sentamentos. . . 

X. O Feitor dev€, se.gt!mdo lhe ordenar o Adminis~tadot, fazer todas 
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-lls ' càrnpras 'dos provimentós necessaric:rs para á sristentàção dás Postas . ~ 
formando todos os Iilezes hum a Folha Geral de todas .. as despeza.s, e sd:.
hri'os; e entregará ·os Pro;viine.ntos aos competentes Fieis~ de q~e se fa~ 
rão Relações de e.ntrega; e. consumnio' para. ô AHministrador. ~ v1sta del:.. 
~as pocleF. averigua~ a bo~ disciplina deste Ramo~ e fazer pratlC~r o que 
.fot• :de ma:iol: econoinia' e máis vántajoso para o bülh tratamento qas 
Bestas. · . . . L . 

1 
• • - • . • ·. , .. 

XI. Os pagamentos skrãb fertos pelo Feitôr, ou pela, Pessoa, que pa
ra .' iss0 deteírüúnar o S_uperintenderite das Estradas. . · . . .. , . ;· 
·- XII. Os (jeus Fiei~ de _Lisbo.a,; e·.de -. Coimhra; destinados para ver~~ 
ficat· o pezo das malas, ou pacotes dos Viàjantes, pará entrega das ma-" 
Jàs das Car,tas, e parar assí.stii' ~ Pa.rtida das Oilig·encüüJ, serão igilal
inE!hte ,Fieis .d.as Casas de fostà d0 seu districto. . . . . 
. Xllt O Fiel- dà Posta .nos Can·alhos serv,it·á tainbem de verificar ~ 
t;ràcà dàs ü1alas, que os Cocheiros deve11;1 effecluar na Estalagem , dest~ 
süio, conférilildó as encorri'inendas dos Viajantes, com o que se declanir 
~us seus competentes Bilhetes; qu.e os dous Coclieiros devem apresentar~ 

. e tr-ázer na mesma· occa-siào! . . ... ,, 
!/9os Cocheí'ràs; Sotas , r, Moç@s de Cavalharü:'e~ 

~ I .._; J - J (' • • ,.o - • 

"" Àrt. I. I (}'s Cocheiros; Sbtàs,. e Moços de Cávalhârice serão escelhi~ 
()bs pelo feitor' -qúe. os pÍ'ocurárá .intelligerites' e_ tle boui corilportamen...: 
to, e apprõvados pelo Administrador, devem ter noineação po~ elleassí2 _ 
gnada' _e fados e_lle~ g~zarão_ - íias suas._ competente_s 91asses das . iii~sma~ 
prerogativas, que pertencetn àos Cocheiros~ S<:>tas, e Moços das Cava-:
lhar.ices da Casa Real; usando do Laço, e do Fardámento de Campo d~ 
inesrüà Casa : Os Cbcheil'os pod~rãó üàzer ha~ ~iligeris Bacâmàrtes , ou 
1-;Istulas pàra defeza dos objectos da Diligencia~ . . ·_ 

li. Os Cocbeir.os devem tratar os Viajantes com a maior attenção , . e 
lo minutos .antes de partir a Carn1~ge1n s~ _ tocárá à· Trombet~; a firri 
de que os Viajant,es venhão ehüegar os Bilhetes ao Cocheiro' e adqui..t 
rir os Lugares nelles designados: , . - . , · . . _ . 

. I Il. Os Cocheiros não poderil conduzir Cartas; o,U Ericomm~ridas d~ 
toda, e qualqu-er natureza, , nerri consentirão ·ria Cartwagem coisá algu7 
rua; que não seja declarada, nos Bilhetes dos Viájantes; e o qi!Je Pratica~ 
o COllli'àrio' será despedido ' perdendo oito dias de sa·la:rio. Na mesm~ 
pena iricorrem os Sotas; que cont.raviere~ a este Artigo: . . _ · _ 

I V. H uma ho11a antes -da Partida; tetiJ .o Cocheiro ; e Sdias obriga.; . 
ção de sé apresentar D!l Casa d.e Posta párá pôr . em boá conduc9ão as 
malas das Cartas; e as coisas, q qe lhe -entregar o-Fiel~ e pertencereni 
áos Viajantes, e pelas quaes ü -,mesmo Coche.iro he_ resporisave}; 

V. O Cocheiro logo que chegar a ~isboa, bu ,à Coi~b~a, dev~ hh·e.J 
~ar ao. Fjel as maias dás C~r·tãs,- e _ad_s Viajantes , as coisas, ~ qüe lheEi
~ertenêetein ~ ~ constarem i:los Bilhetes, os ql,laes .' o mesmo Cocheiro en.: 
tregará na cànformídaaé' do Artigo VIII. dá Regül~ún'ento 8& Admibis.:. 

!ra~r· Os Cobheíro~ únúirão ~s C·~rr~age~~ e~ cada hu~~ dds Jorna-· 
das ·' _e devem ter o maior cuidad~ no ~ss~io, e_ seg,ura-r!ça d~s Giurda.: 
gens, e todas as vezes. que alguma necess1bi r de concertQ : a devem tra
~ár nas P~st~is; ém qüe e:X'istire~ - Ca~~~àgens ~ê t~se~h; ;epreseritaridd 
lsso ao Feitor para eJ_le . dar .provJdencias pa~~ os concertos:- . .. _ · 

· VIl ~ O ·cochei'i:o por nenh:um motivo deve ~onciuZir a Cart~ãgein f&.; : 
Sss i 
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.r a dos si Úos, e Estrada das Postas, e. se praticar o contrado; será desi: 
pedido,, e prezo por tres . dias. . , . 

V 11 I. A1s Bestas serão trabalhadas com igaaldade , e cuidado trunt<à · 
-pelo Cocheiro, como pelos Sotas, os quaes devem obedecer aos Cochei
·ros, e em todas as subidas rna·rchará a Carruagem com passo vaga·roso, 
.~ tanto os Cocheiros, c.omo 0s Setas se-rão' responsaYeis, e sujeitos ao 
Feitor em todas as suas obrigações, e na fórma de trabalhar as Bestas 
-segundo a difficuldarue, e distancia ·das Postas. · 

· IX. Os Sotas, e .Moços de Cavalhariee são. sujeitos aGJ Fiel n0 trata• · 
· -tamento, e assistencia das Besta~, e aneios, segundo o que fôr deter-
minado ao mesmo Fiel pelCi> Feitor.. . . · ' 

X. Os Coeheiros, Sotas, e Moç0s. poderão despedir-se dando primei
ro Aviso ao Feitor hum tmez antes, •e o que praticar o contrario, cau .... 
sando por iss0 retardamento ·da D;iil i.gencia, .será prezo, · e remet.tid.o ao 
Supeúnte.ndente. para ser ·castigado, Regundo o damne que tiver causa· 
do: o mesmG> se praticqrá, quan'do al·g~um delles maltratar qualqu:er Vi·a--
jante~ . _ , 

XI. . Os Cocheiros havendo Lugares vagos na Diligencia ;· lilepo.is de -
partir de Lisboa, ou de C~imbra, poderão tomar Viajantes em qualquer 
das Casas de Post.a, P"ª'gao do:~an•tes "' .preço estabelecido no Regulam{m( 
to dos Viajantes, e os mesmos Cocheiros entregarão logo que chegarem 
a Lisboa, ou Coimbra, as ditas·. quantias ae Administr.ador, ou ao Com-> 
missari0. Palacio de Quéluz a-6 de Setembre de ·1798. , =Luiz Pinto de 
Sóusa.. ··' · 

Imp~• na Régia Typograjia Silviana . 

. ' 
*--· *._ç,...*.-.-.* 

Querendo animar as Equi13~gens dos Navios Mercantes, . Portugu~zes at
màdos· em guerra a que se esforcem a .defenderem-se das Embarcações 
Jnimigasç que possão encontrar t Sou servida que~ sendo os referidos Na
vios accommeltid<!>s p,elo Inimjgó, e combatendo a suas Eq'uipagens tão 
valerosamente, que por meio da sua defeza salvem os N avios; e sua 
Carga , trazendo-os aos Portos do seu drestino, os referidos Don0s' da Car
ga , e Proprietarios dos N a,vios fiq llem obrigados a dar de g-ratificação 
hum e mt!io pqr cento do valor da Carga ao Mestre Commandante, Offi
ciaes e Equipagem dos mesmos Navios. A Junta d.o Commercio destes 
;Reinos e seus Domínios o tenha assim entendido, e faça exec~1tar, seri1' 

, etrJ?argo de guaes.q~er Ordens, ou Regimentos em c?ntrario .. P~lacio de 
Queluz ~m 14 de Setembro de 1798. = ()om a ~ubrica do Prmc1pe Nos ... 
so Senhor. 

Reg. a fol I 7 9, e impresso avulso. 

*..-.-*<.O'>ll'---* 
, . 

'I., I . 

fndo em mui par.ticulat consideração anirns·r , . e promover a introdu c:-' 
ção. de :Es.cr•av.atur~ na Cap.itanía:, e Estado elo 'Gram Pará, .. que sendo' 

_..mui vasto, h~ ainda · mui .falto de Povoa~Ção: Het por bem determinar 1 

qu~' de tod<9s os Escravos .que se exportarem para-aquella Capita'nÍa, n~o 
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só se não t)aguetn Direitos alguns da· sahida 'etn AngÇ>la; e de entr!lda 
110 Pará; mas ta·mb8rn que das Fazendas, que se exportarem. do Pará 
com 9 :valor, ou J)roducto da veadru dos Eséravos, trazendo a ~orr!pe~en-< 
te Gllia da :.ltmta da Fazeada da mesrna ' Capi.tanía. , ~ que · véri'fiqt!Ie 1sto 
mesmo, se nào pague Dirt:ito algum de entrad~a, ou ·sàhida nesta Capi
tal, fican'do esse valor isento ·de todo o Diréitd. O Conselho '<!a; Fazen
da o tenha assim •entendido, e faça execútar. Palacio de• Quélaz em 19 
de @'l;!'t!u:bro de ·II7'98. "P} ·= Com a Ru-bríca do Príncipe Nossb Senih·or• 

~ I, 

Impres~o dvulso. 

r C~ 

*--· *<C-.*--* 

. Hei por berri Perdoar a todos os Oftici~es inferiores, Soldados, . e Tàrn.: 
àores dos Re·gim·ento~ do Meu :Exe~cjto, o crime ·da prim•ei:t'á cle.serção ~ 
apt·esenlanêlo":se os qúe éstiv~J:em de'nüo do Reino, no preciso t!ern'lo ~de 
hum mez, nos Córpos. em que tinhaq Praça; e. os qqe se ach,arem f?ra 
dos Mel!ls Reinos, 'no espaço de dous .rriezes, CUJO prazo devera te1· prm.: · 
cipio no . primeiro d'e ·Novembro proxuno futuro. O Cons·elho d'e' Guerrà 
G tenha assim eníend4do. Palacio de Q1 i~luz a r19 de Outubre de 1798; 
::=: Cém a Rt.il!>rica do- Princip'e Nosso Senhor. ·1 

' 
'I 

Impresso na 0../ficirta de Antoii~o I_l.odrigues ·G-alhardo. 
· . 

.. 
~ I 

·Eu A RAiNHA Faço saber -aos que estl{'lVfeu Alvará Vll'~lll: Que 
sendo-Me presente; em Consulla ·do Conselho Ultramarino; o muito' que 
se tem aogmentado o Arraial da Caíripanha do Rio Verde, Coina:rca do 
Rio das Mortes, que pelo crescido número dos seus habitarítes, e de 
outros màis Lugares, q1:1e pov·oão á vast}l extensão do seu Districto, se 
tem feito tã0 comside·ravel , q1:1e· he humà das PovoaÇões màis importan
tes da Capitanía de Mina~ Gerae's; e que por estar situada em longéi 
distancia da Vi·lla de S. João de El-Rei, Cabeça da dita Comàrca, com..: 
prehendendo alguns Lugares distàntes da mesma mais de cerri leguas., 
padeciãq os seus moradores gravisslmos pez·juizos, e inêommodos na de .. 
cisão dos seus pleitos, pela difficuldade do recurso ao Ouvidor da i·efe
rida Com~rca , · e que por este ~otivo já ~u os tin?a att~nc}id~ de algu
ma maneua:, mandando por Mmhá Prov1são de vJnte de Junho de mil 
setecentos e oite.nta e cinco crear naquelle A rraial ,ilovo ~ ulgado, inde
pendente da j unsdi·cção do di to Ouvidor, quanto. ~o cotJheeirilento das 
acções novas; más como não obstante esta providencia, coniinuão os 
mesmos Povos à soffrer, na falta de h uma regular Administrado dá Jus
tiça, aquel~es d.et~irilentos, _q~e s ~10 i~evi~aveis ~o~ Governo~ das grau-· 
des Povoaçoes reg~das ~or Ju1zes Ordm.arlb~, e Le·ll!ü'S, priocipaltnente · 
em tão remotas dtstàriCJas: e para: OOVIa:r OS SObreditos fOC'OríVetJieut.es , 
pedia a necessidade que Eu to-sse servida erigir em Villa 0 dito Arra!a'I 

~V'id.: Decret~6 de Janeiro -de 179~~~~-----r 
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da Camp~11h:a, 4;.J crear n~.lla hiltn ·Lugar .de·Jui;z âe Fót·a, do . ~ivel, Cti.~ 
me? e Orfi\<;>s' a .. que d~verão ficar suj'eito's todos os mais Lugares, ,que 
comprehe_nc;l~r o termo ·ela sua Dertl'arcação. E querendo El.l promo.v~r a 
tra'nqúil1idade ; .-e seg·u_rança ptíblíca daquelles Povos; e c.onfor,mando::.Me 
cfom o parece.L· ç9· <_iito .. Censelho, ~endo ouvidos os Desembargadores 
Procuragores d~ l\1inh_a 1\azenda; e Corôa;, Hei por bem, e Me .praz eri
gir em .Vi!la o sobredito A!'faial da Cámp~n.bá do Rio Verde; Jibe-rali
zan<;lo-lhe logo no momen.to da sua crea~ão a Mercê d~ hun1 Juiz. cle Fóra 
do Cível, Crime, e Orfãos, com os Ordenados, e Emolumentos, que 
vence o .Juiz da Fór~ de Mariana, regulados estes pelo Alvará de Le~ 
de dez de . Outubro de mil setecentos e cincoerita ~ quatro, para que nâ 
sobredita Villa novamente erecta se possa administrár a Justiça; e pro~ 
mó ver o bem commum della, como convem ao serviço de Deo~, e Meu: 
Ordenando, como por este Ordeno, que com a Denominação de Villa 
da Campanha da Princeza . seja desde a publicação deste tida, havida; 
~ nomea,da; e que, haja., e t~nha ~odos e~ · Privile.g'ios; Liberdades; e 
Jse~~qes, de que gozão as out~as . Villãs do mesmo Estado da Brazil' ' 
se.iü dit[erença alguma, porqu~ assim. he Miaha vontade, e Merc&. · 

;Pelp que: Mando a todqs ps Meus Tribunaes, ao Governador; 
e Capit~o General da Capítanía de J\'linas G.eraes; e _a todos os Prove~ 
dore.s, Corr,egec:lores, Ü!Jvidores, J ui;z;es, Offici aes . de Justiça, ou Fa
zend.a, e D?ais pessoas; a quem o conhecüpento deste Alvará pertencer, 
que b cumprão, e guardem _, e fação inteiràmepte cumprir, e guardar 
como nell~ se contém, sem dúvida, ou embargo algum, não obstantes 
quae~quer Leis'- Ordenações; Regirnen~@§, Disposi~ões ~. Doações, De
cretos, ou .Estilos cohtrarids, qüe todos para' .este effeito sómente Hei 
por derogados, como se de todos, e de cada hum delles fizesse expres.i 
~sa menção, ficando a.liás em seu vigor. Af) Dest>mbl\l'gador José Alber~ 
to Leitão, do Meu Conselho, Desembargador do. Paço, e Chancéllet 
Mór do Reino, Ordeno, que o faça publicar na Chancellaria, e regis
ta,r ~lil lodo~ os.,lugares; em que se clilstprnão . reg~sta:r semelhantes Al
varás I e o Original se mandará pàra , á Tor~e dei Tombo. Dado éín Lisj. 
boa àos. 20 de Outubro de 1798. = Com a Assignatura do Príncipe com . fd \ 
Guar a. . . . . . . . . 

• J 

Regist. nq. ChqnceNaria Jl!lór da Cor'te e RiinQ , no Li
?Jro das Lás a J'ol. 116. , e impresso na Irnpressâó 
Reg·,;a: · 

Eu A RAINÍ-IÂ Faço ~ab~r àos que est~ Alvari virein: Que seri~ 
elo-Me presente em Coi;Jsulta do Conselho Vltramarino a n:ecessidade que 
havia_ ele s·é erigi,r ein Villa o A,rraial. de Paracatú, da Comarca: do Rio 
dás Velhas, .ria,.Capitanía de f.Vlinas Geraes, e .de se crear nella O· Lu
gar . de J'uii de Fóra, tanto pela, grande Povoa~ão do di to_ Arraial , .e dos 
Lugares mais proxirrios, qu~ de,verão fic~r comprehendidos no Termo 
que se lbP a.ssígnar, como pela ~ist: ~ncia de cento e seis legüas, em que 
está da Villa de $abará, q1,1e .he Cabeça da Comarca; por ·cujo motj~o 
solfrein aquellt>s Povos _gravis~imos pe~juizas, é damnqs irreparaveis; Já 
·pela diffieuldade, e deínora dos sP~s recursos ao Ouvido.r da Com are~~ 
principalmente l.lOS casos que pedem majs prompt,as Provídel.lcias; Ja 
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peibs. excessivos .sàlario§, que lev·~o Ós b!ficiáes de JustiÇa da C~b~çâ 
da Comarca, que de tão lotige são iuandadcis ·. ao dito . A.rt~ja,l e~n di ligen7 
cias _requeridas pelas partes, oi.i ~ ,berij do Meu ~eal Ser:viÇo ,; já .firyal
ruente por falta de hum a boa .Administração c}a J !-lstiça, tão necessát~ i~ 
para . a tránquillidad.~, e seguri.tnça púhlicà .. E . conforr,naridq.:l\1~ com q 
pare·cel' e;lo mesmo Conselho, se~do ouvid!Js . ~.s .Desernbarg·ador\'.)s Procu~ 
i-adores de M·inha FàzeHda, e Corôa~ . Hei por bein erigir ,o di to Arraia l 
~o Paraca·tú em Villà, liberalizando-lhe logq no rnot,netjto ~a sua creação 

'-a Mer~ê de hum Juiz ~e Fóra db Civel; Crime' ê Orfàos ~ com OS' ür
cl·eliladms, e Emolt.l1nenü)~ ~ qu~ ~-erice o Ji.iiz deF6ri de Mariána; regu,-
1aclos estes pelo Alvará de Lei de dez cle Ot.itu5.:ro de mil setecentos cin~ 
tbJemta e quatrô., ph~·a .que· ha S0brPdi.ta ' Vil la' P?V3n:lf' f1 le, erecta' Sê 
i:}ossa administrar· â .J ust'i't·at, e j:>Gomover b Bem comrriuru della' como. 
convelÍl ao' serviço de De.os ~ e Meh: Ord.en·iwdo; toN10 por este ordeno~ 
qoe dà publicação df:' ste em diante s.e denomine Villa do Pai·acàtú do 
Príncipe; e que t~nha ,, e gbze tde todos f'lS Phvileg·io~, L iberdades, 
Franguezàs, Hón ras; e Isençõ~s ~ - de que gozão as outras Villas domes
mo Estado do Brazd; e os s~t.is Moradores; sem differença àlgüma; porque 
assim be Minha vuutai:le; e lVJ.~úcê. . , . . . .. . . 
. Pelô que: Mando á t?dbs os Tribu~aes; a~ Governador, .E1 Capi
tão . General da C~pi t ~nía de . .LYlirias <:?f~r~es ~ e a tod,os os Provedores~ 
üoi·r~_gedores; Ü~Jj idur~s 1 e ~ ~Iie~\ G.ffie1aes d~ J ~~~lÇ~ . ; pu F;az~nda · ,, 
e Bil!als· pess<Ht·S , .a q ue.m ir> 'cü.nbeou11e)n to ,- d~ste. _AI vat·a P.ertencef, ·que ~ 
CU!mp~ã_m, e guáFge-pÍ _, @ f~Çã'('); ~iriteirªrD!j'llte -,cumprir ' · ~ g;pardat•, COtnO 

nelte s.e e.eritem, sem , ªÚ\ii~á, .eu e_n1bargo algum; n~o ,oost.arite quaes_; 
~me r L.eís ; ,O rden_aç9~~. ;. ~~.egLmeJ?tos,. Dís~po~içpes < D~â~ões' ': peêretos ~ 
ol!i Est11os contranos ~ .cgue todos .pare,~ ~sle e.fft!Jtp .9Qt;r.J~nte ,Hei por qero
g·ados, CSJrPO se d~ t~(lfils ~ e .c .ª~ª' hun1 delles fizes~~ expr~ssa riienção ;, 
ficandCl ' aliàs · etn seu vig;or-. ·· A,d D~sen)b~rg~dqr José Albérto Leitãq,_ ,do 
M eu Gonsel'ho, Deséilibarga'dot- âo Paçp, e Chanc~ller lVlór db Reino; 
9r'd·eil0, que Q faça p~b.I~ca~ ,, na Cban~ell~ri!l, _ e_, J:egis.(~H: em iodos.~~
.l-Ugares; e.m éjl!le seinelfuántes .~tvarás· se cõstuniãq . r~glstar' e; o pngl
~aJ~ sê Úla~datá. para a Torre do : 'f~Hnbó,·;.. lJ.~do ~.ii1 ~isbo,a- aos ~()de Uü~ 
tubro de H98. = Com a AsMgna-t1iéá.cl& -J.?ríncj1pê t;Ql]l Guarda~· 

-.J ~ f""\ q ., ' · ~ 1 . . 

Regút. tia ClianceÚaf.ia , Món rda Corte e Reino rto Li-' 
,. vr.tJ das Lâs árfol . . 11·5: vers,. ·i e irripreisâ na Impréi;.' 

são Regia. I . ~ . '•'. ' l ,-,; 

J. ..... ~ .... ) ~ - ~ .~ f t .. " t 
\ :: ~ . .~ 1 ::..r: • 

~ . .ni". '{ .... ·~ ~!J,-4 ...... '* .. -...~-~-*~*~* ~. 
1, ) . • • • , I •" ; , ' • 

Sem.de~~e pllseí;t~s ás q.uestÕ'es s~siita"das; ~·~tre O'S Go~iú·naclores e ~~ 
Juntas da Fazenda da.s Gapitél!JilÍas do Ultramar'· e 

1
IIhàs s<9b'l'e , as nomea~ 

f?Ões • dosr-Serve.irtl!la.rios •pàta O.ffi.éiaes dê Faíeáclá, e' tarnbern âs duvi~· 
filas ,- qruLe/ t):)m::.ooMrâdo., .s.o.b:rê· a: p·~ré·e.p~ã_d dro's Nov.os Direitos, nue pot' 
diíferei:J'tes pra tid1s se cobrão de h uns, e ;Dà0. de outro's Offici o~ : H ei1 por. 
bem declarar e determinâr; q-ue âs Jtinta's da Fazenda dos Ni,eus fJomi
i1ios .:(Hframari~bs · ,' _e\ Ilhas ficq1ueni p'erteucen:do as 1lomeaÇões dos Sérvén
tuarie>s de todós.J':>s ·Ollicios de Fazenda das éuas réspectívas R e pari i'r;ões 
sem e~cepÇ.ão alguma,~ sendo os .Proviment12s a'ssJgtú.dos pelos Govern a:~ 
dores 'i como Presiden6es delias, e na sua fidta por dous dos Ú1ais anü·• 
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gos Deputados, ficanilo p·orein as propriedades, ou serventias vitalicias 
a Mim reservádas, para as conferir, ou por Decretos Meus, ou em re
solução de Co.nsultas dos Tribunaes, pelos quaes se expedirão as com
petentes Cartas:· E Hei outi'O sim por bem declarar, que de todas as 
serventias interinas se deve perceber os Novos Direitos na conformida
de do Regimento ·da Chancellaria, exceptuando tamsomen.te as que fo· 
rein de Ofliciaes da Repartição do Real Erario, e da Real Marinha; 
que por Leis de 22 de Dezembro de J76J, e 3 de :Junho de 1793 são 
isentos daquelles Direitos. O Marquez Mordomo Mór Presidente do Real 
Erario o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos ne-. 
cess:uios, sem e111bargo de guaesquer Leis, Regimentos, ou Disposições 
em contrario, que todos, e todas nesta parte, e para este effeito somen
te Hf'i pot· derogad3s·, ficando ahàs em seu.inteiro .vigor. Palacio de Quê
luz em 20 de Outubro de 1798. = Com a Rubríca do Príncipe Nossa 
Senhor. 

, Nos manuscrúos de JI!I. Antonio da Fonceca~ 

Havendo El-~ei Me o Senhor ~ ';~i~ .·· q·ue descança eni Gloria' erii 
beneficio da Cãusa Pública· sido Servido_ por J?ecreto de dons .de Ag-osto 
dê mil setecentos sessenta e seis âe dar por' fi -nd~s, e acabados n0 fim do 
dito anno os Contractos, e Ar'r~lilatações, qile ainda se achassem pen ... 
dentes nas Ilhas tfe~ceiras, cháÍnatl1aS' dóS· AÇo11es, e de dar na Cartlt' 
Régia da :niesma da:tà 1 rnez; e ànnó ·, dirigi.cl'at a .I)om Anta1t1 de Almada 
a ordeni para que dalli em Cliábte rfibasse · a administracão, e arrecada-
ção da Real Fazendá debaixo dà lnspeéç:lo · da Junta, que para isso fei 
estab~lecer na Cidade •dJ. ~'ngra, -presedi'<i!a 'par elle como Governador.; 
e Çapttão General ·eJ.a 'Caj~i·cao~a, e composta cla· Corregedor, Provedor 
dà Fazenda~ e do Juiz de FÓlrâ' daqu~?Jlá Cidade. Sou igualmente servi
da pelo méS!ÍlO inativo dw - ~áusa: ;' ê r l::ieneficio Públieo Determina·r. que 
a Provedoria, o l?roved®r e os O.fBe:i·a·es existentes fiqHe tudo .extincto ;· 
como se nunca houvesse exi~tid?, e que a Jurisdicção, Poder, e Man
do? que hella estavà ' passe• ~~ét F'a a 1Junta ÍlOVamente· Úec-ta? e que por 
ella se a(lministrent, ~ ,arteaacd'ém as · Minl'ia:s Rendas Reaes, se prôvão 
as serventias dos Officios de Fazenda, se passem '. os. Provimentas ' se 
expessão as folhas dos ordenados e mais despezas da mesma sorte que se 
provião , se expedião , e se passavão pelo Conselho da 1.\~inha Real 
Fazenda , de donde lVlando- s-e-par-at· esta · dependencia: jHtra tet· effei
to em todo, e em qua~quer ·caso pela Contadoria ·, e Cofre da referi· 
da Junta. E quanto aos outros Negocias, que precisarem de Resolução 
Minha se me dê con·ta ·do seu· eslcr.do•pel'a Mezá cló Real Erario;.-t1alla·-Eú 
os deferir como fôr servida . . o I O:Jns.elho: cla. Fazenda o t€lllla assim' em: 
tendido, e faça executar pela parte que.'JI:re , toca, c0r.m:os Despachos-.ae
cessarios. Palaci6 de Q·uéluz em 20 de Outubro de 179 8. ===· Ccm. .a Ru:-
bríca do Príncipe ~usso Se~hor. · • .. · ;:> 

; ! . I ' '· • • ; • .c. ·~..l, I -~: ,..j ' : 

Be_gist. no . Liv. 5.0 ,ao Reqisto' d:os -Decreto-i 'll'O "Cdn,.. . 
selho da Fazenda a-jol. 45. , segundcf se encontra :nos· 
manuscritos de J r de Mello Freire; . · · :,. ~ v 

. " 
j • 1. • ;:> •• 
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( . *--. *0->*--· * 
H ãven-do re'speito ao que o. Dom Abba:de Geral' Esmoler Mór' íVie 
representou, por efreitos do ielo~ e lealdade que o.aníina, e á sua bene..'. 
rnerha Congregaqão ., a concorrer· fervorosamente, e com lonvavel pori.:. 
tua! idade, para tudo o que he do Meu Real Servic(O, e Bem .do Estado : 
I~e.i por bem, em conciderac(ão á mesma. Congregação, Approvar pro.
VJsJooálme-nte o Plano offereádo da. Préstação .annua dos guarenta mtl 
cruzados, pàr rrieio da Distribui~ão, que : o ,Dom Abbade Gewl ha de 
fazer proporcionalmente pelos differerites Mosteiros da Ot:dem, em quan~ 
to outra coisa não Ordenar. E ~orgue rião he da Minha Real Intenção' 
que esta benemerila Congregação ( rieni qualquer outra) experimente 
maior ·gravame do que experinieritaria se a ,contribuiÇão continuasse a 
exigir-se della' corno se exige de todos ds oútros contribuentes' pelos 
ineios das diligencias ' que 'fenho ordenado' e eJiCarregaJo ao~ Magis
trados Ecclesiasticos, e · S.eculares: Ordeno que , aceitando..:se inte rina..: · 
n~ente a C~ntribuic,ão oiferecidá ; _ ~oritino:ni .as dili,gen.éias , averigu_a~ 
çoes, e arh1tramentos para fixar a verdadeira Importancia do que ha de 
contríbuir-se, de maneÍra que não possa .ques tÍopar·SH sobre cc:intr~buir 
esta, e qualquer outra Corporaç~o de nliils; ou de menos do que deve
rem ·segundo as stiàs Rendas: Co~li declara<;ão, q ne os Magistrado~ Exe
cutores deverão abster-se de praticarem (como àlguns tem praticado) 
meios apparatosos, op~iressivos, e extranlios ao seu object0 , i·evolve ndo 
Cartorios, intt~oduiindo inncivàções, com o e~igir pagamentos. em espe
cies' tratando-se de hullia ~oisa tão simples' que póde expedü·-se pelos 
Arrendamentos; onde os houver; e por Louvados . na p:.1rte que não es
tiver aneridada: Hei Olltrosim por bem, qtie tudo o refeddo se prat i
que e1n todas as Congregações; e Corporações, que imitando â beneme
~it.a Congregação de São B ernardo, se pr~stáretri louvavelrrí ei'lte a àdian
tárern as suas Contribuições j1rciporcionadas aos seus rendimentos, que 
lhe serã·o rec€f)idas pwvi~ionalmente até se f1:x;arem fJOI' rrieÍo das referi
das diligencias, a que Mando proceder; A Meia do De.sembargo do Pa~ 
~o o te1~1a assim ~n t~ndíd_o? . e exectjte, faz~n.do . puoli~ar pelo n1 eio ~d~ 
lmpressao, para VIr a noücJa de todos. P4lâc10 de Quelt:iz em 4 de No .. 
"Vembro de 1798. = Ce>m a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

im1jr. na O !fiei na de Antonz'o Rodrigues Galhardo; 

Á R AiNHÂ Nossa Senhorà, Tendo )i.ttenç~d ~J cjüé lhe representoil 
o Conselho do Almirantado, e Qqerendo co'ntinuát' os effeitos da suá 
Real Benignidade para coill os Alum'nos da Re~l Acadernia de LVIadnha 
H ouve por bem permittir, que àlém: elos p'réniios já estabeleCidos pela sul 
Régia Carta de ?inca de Agosto de' mil setecentos setenta e nove, sejãti 
adnúttidos por Aspirántes de Piloto's? corri o seu ccimp.etente vencimen
to, trinta daquelles Alu'mnos; que serído appi;ovados no cursO do primeí- . 
i'o anuo pa~;:u:em ao segUndo com o' destino de servirem na A rrúad a Reaf ;' 
os . quaes contuwarão a se'r considerados obrúo taes Aspirantes de Pilo to·s~ 

, Tlt 
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em quanto pela assidua applicação, e progressos nos seus eitudos se fi..; 
zerem dignos daquella Graça; o que deverão fazer constar por Certidão 
do seu respectivo Lente na Real Junta da Fazenda da Marinha, para 
que lhes sejão abonados os seus vencimentos. A Rainha Nossa Senhora 
asilim o Mandou pela st1a Real Resolução de dezesete de Outubro, e por 
Consulta de dez do lllesmo mez tudo do presente anno. Lisboa 20 de 
No\lembro de 1798. = Bernardo Ràmires Esquivei. = Pedro de Mari~ 
de Sbusa Sárínento. · 

Impr. na '0/ficina dê Antonio Rodripues Galhardo . 

. . 



515 
" 

• t 

M and'a a R~inha Minha Senhora · que o Desembargador Snperintf>~! 
dente Geral da Decima pr9ceda irnrnediatarnente, e sem perda alg uma. 
de temp'o, ao exame do estado actual, em que se acha a Arrecada çilo, 
deste. Subsidio e~ todo o Reino, fazendo vir- perante si, com ?S Escri
vães de seus Cargos; os Superintendentes· da Corte, e Termo respPo
saveis , estejão ou não em actual Serviç'o;_ tràzendo comsigo os Hvr.os r~sp e c
tivos de Receita, de Prediõ's 1 Maneios, é Juros, os Conhecimentos, ~
Cautelàs do Real Eriuio, as (1tden's, Despachos,' oa outros -Documen-. 
tos relativos ás Partidas _de despt>za; com os Conhecimentos dos CoJlec"'. 
tados por cobrar, e Relação da sua impottancia; b'aven do dos Officiaes•! 
Recebedores os· q11e existirem ern seu poder, tomando á vista de tuuq 

. a u)a.Js exacta Conta,. e forinandó circums.ta'n.ciada'mente. a q'ue deve su-: , 
bir á Real Presença, reduzindo a Mappa os Debitas·, e Çreditos, pelos 
Çomp-utos, e entregas, que legalmente constarem; praticando a respei· . 
to do Reióo o· rnethodo; q'ue lhe parecer n1ai's adb p.tavel, entend endo-. 
se, se necessario fôr, com os Con tad01:es do sobredito Erario na R t>par-, 
~i'ção das Províncias, para conhecer o seu estado; conf~rin~o com os Su
peri-nténdentes Terri toriaes ,'a-té pessoalme·nte, se o exig_i r a exaeticlão: 
da sobredita· Conta. Lisboa 7 de Jaoeiro de 1799. = Com a Rubrícô.1 

do l'll.mo e Ex.mo Marquez Mordomo .Mór Presiden,te do Real Eral'io. 

' . 

' . 

Regisi; a foZ. 90. vers. do L2'vro IV. da Superintert~' 
ilencia Geral. ' · e irtpréSso na Impressão Régia. 

'. 

f,. ' d 
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C onde de Rezende :b, José de Castro, _Vice-Rei e Capit~o General 
de Mar e T~rr:=t dos Estados do Br&zil: Eu a Rainha vos envio muito 
saudar~ como aquel le; q1t~ e..sti!:no. $e.n ~i0-Me pres~nte em Consulta da 
Mesa da Consciencia e Ordens 'sobre a' c·onta; qüe deu o Pl'Ovedor dos · 
Defuntos e Ausentes da Cidade de Marianna a respeito da arrecada~ão 
da herança de João Gonçalves Branco '~ e execução que para este fim se 
tem feito ao Comprador dos respectivos bens José Rodrigues Cruz, de.:. . 
mor ada por mais de vinte annos com pleitos calumniosos, em qüe a RelaÇão 
desse Destricto alem d\ª-te.r deeedidCJ varÍéblJ11e-n.te e discorde comsigo mes
Jl)a as questões suscit~tdas, pà.ssára ·em Acor'i:liíos~ de 9 de -Agosto, e 18 
de Novembro de J 794 a condemnar nas custas, perdas, e damnos ao 
Thes0 ureiro dos Defuntos e Ausentes, que não figurou em JtJizo corno 
pPssoa particular, tnas sim como Fiscal, em beneficio dos mesmos A u-' 
sentes, e do Real .Erario 7 a quem se devol~ein as heranças na falta, de 
herd eiros: Hei por bem relevar o mencionado Thesomeiro da:s condem..; 
nações, gue lhe forão_ impostas, Ordenando-vos, que desapproveis no 
Meu Real Nome aos Ministros, que foi·ão Juizes nos referidos · Acor
dãos, hmn semelhante procedimento, que játnais se' poderá legitimar · 
nas circurnstancias ponderadas; e a :fim de que elle se evite para o- fu..o. 
tu.ro, Sou servida decla·rar; -qi.le a todos os Pi·emotores -dos Defúntos ~ 
.Ausent es, e aos Thesonreiros qu'e nà falta d'elles requererem, se esten..; 
de o privilegio de não pagar custas, concedido ao Promoto·r dos Resi-. 
cluo.s, e ao Pr.ocurador Fiscal dos DefuQlos e Ausentes nesta Corte pela. 
Carta I:\égi<\ de 9 de Novembro de , 17tH>, e Decreto d.e 13 de JuLho de· 
1-751, e que ainda sendo Par·tes os Thesoureiros, devem. sempre as Re
l<;ições da,r vista ao co:mpetenie Ptoirn0(Qr,. para gu·e requeira o qwe ll~e 
parecer justo a be~ dos Ausentes i e da Faz.encla Real dos ca·ptiv_os, e\ 
finalmente ag·grave par0;1 a Casa da SuppJi:cação, .aonde ta.mhem deve ser 
ouvido o Fiscàl' do Juizo. O ql!l.e-emnprireis, e fareis exe-cut.a.l'.; não obs_;. 
t ante qua·esquer dispos,i1ções, o~ coattunes em cofitra·rio. Escr.ita em o 
Pa.tado de Quélwz aos 16 de J.an ~:>iro de 179-9. = Cem a Assig.natura da 
Púnei.{í).e.· Para o Co:nde d~ Rs.zende,, · 

Nos i:nanuscr.it(:)s d6. M .. int.onio da Po:n.ceca., 
' 

' .. ~~---*<-Oo*--lii 

A rnpli.ando o que se acha determi~àcÍ~ por Decreto· de dezenove de' 
Outu.b.ro d.e inü setec.entos, noventa e ci·to ·: Sou Servi<il·a, que · a isenção 
de Direitos ii.lli. CQncedida a: favor d:a Ültroducção dos Escravos remetti
dos de 'Angola para o Pará ; se extenda a todos os Escravos, que dos 
I)órtos de Cacheo, e Bissau, ot1 Moçambique forem transportadbs para · 
a mesma Capitanía do Pará, debaix:o das mesmas Condições expressadas 
no sobredito Decreto: com declaração, que-esta Graça:, a·ssim como a 
precedente, a que esta se refere, será lill•itada ao preciso t.errno de dez: 
annos. O Conselho cla Fazenda o tenha assim entead~do, e o· faça- es:-e-
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_cuhr. Palacio de Quéluz em 16 d'e Janeiró de 1799. =Com à Rubricá 
do .J;>rincípe Nosi3'o Senhor. 

irnpre8so àvulso~ 

b ONA MiRIA por Graça de Oeos Rainha de Portugal, e dos AlÚr: 
ves, 9'aqnem, e d'atén) mar:, em !\fr'ica Senhora de Gui_r\ó,, &c·. Façd 
saber, qBe em Çonsulta da. ).Vfeza do meu Desem@a~go dà Paço, â gue 
prec.edêrão ~nformaçõ'es do pesembargador Vicente Rodrigues Ganhado; 
'Juiz dos Fei tos da .Min·ha Real Cor0a ,_ 'e Fà~enda , 'Me fui Pl'~~ent.e o · 
Requerimento de Dona L eon0r, Maier Lobo da Gama, Desceri'dente de 
I Ilustres Fidalg·os dá Minha Cas·a, no qual Me eNpSz: Que s~1ecedéndo 
por fallecimerito de seu Irmão Luiz Lobo da Gama ná adminlstraç.ão dos 
tnuitos, e importantes vínculos , de qme se compõe a súa anhqulssima 
easa; VasGo da Gama, e sua hmãa Dona ánaa Luiz:;t, dous indi vid uas , 
ê ujas qualidades' e direitos forão sempre desconhecidos .; consegll irão de 
Mim coin ob, e subrepção a Graça de ~erem legi ti.maJos por filhos ~C? 
mencionado It-mão dá Supplicante; i:lep(j)is da mGrte deste;_ e não sat!s-: 
feitos com as Honras, Privilegies; Isempções, Nobreza; · e alimen tos , que 
:em ·consequen({ia da qita M~rtê eritt·árão a per€eber , _ passárão ao teme
t ario pr0ject6 de quererem .reivindicar.:.Jhe não só os bens allodiaes, ·mas 
ainda us vinct~l0s, com tantà ventura, que obtendo ná Superím lnstan..: 
cia Sentença a seu favor, a qüal pendia do debil fio de hu.ns Enib~1·gos, 
(}Ue devião ser decidiuos pelos mesmos Juizes·, que a proferírão ; e por 
tanto c~siderad0s de nenh_uma comteri1plação, tinha. reduzido a Su ppli_; 
cante á maior consternação. E porque o triunfo dos Supplicados . era de
-yido á falta de .decl áração éom que se lhes expedírão as Car·tas d~ Li gi~ 
timação, por se persuarl'irem os Ministros; que proferírão a di ta Sent.eri-

.ça '· que a Graca era exlraórdina:ria, em razão de se acharem nás refe
ridas Cartas algumas clausulas e~orbitante~, e ,não aeauteládo o prej ui..: 
2o .de terceiro; e não pod.ia ser da Minhá .Real Intenção; que exíst indo;, 
como existião, legítimos Descendentes dos Gloriosos - Instiluidore·s do~ 
Vínculos da Conterida, fossem privados clo Direito, _que éomo S tjccesso~ 
i'es lhes compete, e vissem perpetuada a memoria dos seus Prog~nitores 
eni h uns Indivíduos; a quern a Fortuna elevou d'e.ntre a plebe; ónde po~ 
inuitos anrios estiverão confqri·didos: Me pedia houvesse por bem decla..: 
r~ r se a LegitimaÇ_ão concedida aos Supplicados prejti~icava, e er.1 ?ffent 
s1 va de Dil·eitos adquiridos, e se a clausul a g-Pral, que. nell a ,se . divisa..:· 
v a' à pezar de ser concebida em termo~ exorbitantes' irteg·(,! lares ~ e não 
eornmuns, era destrudiva da orde n'l. dá soccessão. E conforrriari do-me 
co1n o que Me foi presente na dit.:r Consulta , visto ÇJlÍe as Legitirriaçõ~s 
não se costumao conceder neste Reino ~tm prejuiz_o 90~ h~i'deiros legiti..: 
lnos, e não tendo ellas a qlialidade de hum~ rest!ttnção plenaria mns 
de h uma mél'a di spensa só podem aproveitai; par a os effeitos, e fins', que 
as Leis' e os estilos do Reino pl'escrevem, na Jõnna yor ellas orderHI
d~, ~ de nenhuma sorte para despojar qualquer .Terceii·o do seu . domi-:
n~o, e posse; e do direito adquirido, ainda aos bens, de que o Pai po ... 
d_la dis.põr em sua vida' e menos vig-orisar' e ter validade a respei lo dos 
~orgadvs antigos' e dos bens sujeitos a restítuíção' especial ,m~nte da-

·- '!delles em que se verifica a exclusão de bastardos; nem priva!· ao actôa:.l' 
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Admirilstraclof; e possoidel;,dus dilbs bens, e:.dos' fiàeicbtnú1issos já· de~ 
feridos pela Lej, e pelas Instituições aos ueUas t:xpressamente chama .. 
dos; po.rq~ue. nestes casos ainda a fazer Eu uso do Meu Alto, e Supre
mo . Puder, jámais podia ser da Minha Real, e bem regulada Inten<~àC> 
inferir hum ta l gravame, e despojar os Senhores.; 'e rossuidores de seus' 
legitimas Direitos, sem cilaç.ã.o; e a1.Hheae:ia 'de todos os interessados~·· 
e sem intervenção de causa justa, wrgente, e púb'lica, que não houve~ 
]1em se póde ente'nder resulte da supposla extinção da familia, ainda ~·a--
do fôsse cePla, e não existiss&m próvas evidentes do conlrati'o ; aceres:.. 
cendo a .tl?loria o'brepç:lo.; enJ que .p'or esta ca•us•a laborão os Rescriplos 
tias Leglltmac.;ões , nàló só por se tomar· por fu,ndàmerlto para a conces- · 
são delles a extincqào da família de :tuiz Lobo' da Gama,· falJ,eóda <]Ue 
fôsse a Suppl'icaute sua hmã, ao mesmo ·ten1po q~e ex'istem sobri1nhos, 
e outros legilii~\lbs Des-cemlen•l>es dos hstitlilidorés dos' Vínculos, · q·ue di·~ 
gnarnente l€!)1res'enU'ío e Hlústre dt>lla·, e podem' coriün•u;u pela successão 
a 1\'obrezrt ela Casa, mas làmbern por. se deixa·r em siléneio a declaração 
dos .Di·reitos adquiJidos, suppcmd0-se' aipda não· deferidos o d.ominio , .e 
posse dos beJJs della, qoand<9 a Soppltcél'n te se acha-va; na sua aclminís
traç.ào cl ep\- is deJargos annos. J>ara pôr lermo perernplorio a bumas ques-: 
tões excitadas em cowwquencja da precipitada concessão das ditas in..: 
justas; e escanda l(,sas Cartas ~1e l!.f'giLil'nação, na·s , quaes se i.ngerírão 
t:ermos, e cbu.s·ulas fabácadas com fal'sidade, e i·njúria d::~s _Le1s, e do· 
Legislladur; C'artas que por fatalidade forfuo absmda, e sen'llmetJte en
t endidas flOr Sentenç-as; e Despa·c·hos enorm es nó longo espaço de mais< 
àe_ l' Ínte an·nos·,-· p·ara maior oppr:essão· da· Supp11icaFJte a p,eza r dos ~l tus ,-
e JUsl,os repl"tídos Glamores: Hei por bem deelarar de nenhun1 effeJlo, e 
rwr obrepticios ,- 0s üretn.:iotlauos Esc riptos · da· Legilima~ão dos Suppli
e::ados Vaseó da Gama·,- é Dona Anna LCJ.iz-a, na parte em que offe.odem; 
e privão a Sopplicánte, e seus successore's dos Direitos adgnil'idos, fi
cando no mais em seu vigor ;1 Hão' obstantes quaesquer clausulas geraes; 
e.xtraordinarias, e equivocas , gue se ac'hem o0s ditos Rescríptos :: e M·:m
do que ~e suspenda lego na ~x-eeu~ào · das Sentenças proferi,d<fs em con
sequencia delles·,- e que ne caso de· terem já produzido o seu effeito se 
repullha tudo no estado ant'eeedente ,, por quanto as declaro nu lias, e sem 
vigor por esta Provisão, que se c um prii:á inteiramente como nella se con-, 
tém. Pago11 de Novos Direifos· qu·inhenlos e quarenta réis, qtie se caf.: 
regárão ao Thesomr.eiro delles a· folhas· dez1enove do Livro decimo quiol<>' 
cla sua Heeei'ta, e se registou o conhecimento em fórma rio .Livro quin-' 
eJUag-tJsimo nono do reg·isto geral a · folhas trezentas vinte e lw ma. A, 

.RAINHA Nossa Serihora: o mandou por seu Especial M·andado pelos Mi
l·Jistros abaixo assignados do seu Conselho, e seus Desembargadores do:· 
Paço. Joaqui~ Ferrt>ira dos Santos a fez em Lishoa a 18 de Janeiro de 
17D9 annos.· Des la seiscentos réis. = .José da Siin'ira Zuzar.te a fez es-· 
cr~vel'. -..:.. José· Joaqu•im Vieir'a· Godinho. :::::: José Bernai·do da Gama e· 
Ataíde. .. 

Pm· irm1iediata Resoluçã·o de .Sua Magestade de deze
sás de Dezembr·o de mil setecentos noventa e oít.o , ern 

· Úmsulta do lJesembm·go do Paço, e Rc_g-istada na · 
Chance'llan:a .Zidór da Côrte, e Reino no Livro de Of

Jicios, e· Mercês d fols. l 36 vers, e impressa na l?rbi- · 
p1·cssão de J. ·F. Monteiro de Campos.· . , 
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Eu A RAJNI-iA Façô saber aos qtie ~ste Al~ad vii-em: Que tenao 
na Minha Real Consideral(ão o bom estàdo em ·que seachão as Fabrica~ 
de' Lanif:icios da Covilhã, e Fundão, pelo zelo, e effiéacia com que tem~ 
sido dirigida a Administração particular ~a que fOTão reduzidas por Al
yârá de tres de Junho de mil set~centos oiteóla e oito; e que o aogrnen~ 
to, e ultima perfeieão de qiie aind~ são susceptiveis este~ utilissimos 
EstabelecimerÜos; ~ bem assirii a outra FaBrica tanibem de .Lanificios 
estabelecida ei:ri PortalegTe, cuja actu~l .AdniinistraCjãO estd a findar, 
e cujos actuaes Administradores ,Me consta não estarem de animo a con
tinuar ,nella, dependem essendalmeiile, por htima parte da uni ão d~ to~ 
das estas Fabricas em h urna só AdministhiÇão ; e por outra da Prorog·a..: 
Ção dessa Administração pdr hum pra~o tão dilatado, que possa animar 
os A drninislradcin:is a mandarem ~ir Mestres de fóra do Reino, e a en7 
trarem no . augmento material dos Edificios, e do número dos Theares: 
.Attendendo ao que a este respeito ·Me foi proposto ptlr A n_tbnio Jose. 
Ferreira, Jac:into Fernandes Bandeira, e Joaquim PecJ.ro Quintella; e 
ao mais que sobre esta importante, fi:iaterià Me foi pre~ente: Hei por bem 
unir a Fabrica d~ Lànificlos de Portalegre ás da Qoviihã, e Fundão des~ 
de já para quàndo acabarem às actuaes Administrações em qLte huma' 
e outras se achão: E Hei outrosifu por benr , e Me Praz conferir desde 
já para então a Administração de to.das ellas aos ~obred.itos Antonio José 
Ferreira, J acioto· Fernandes Bàndeira., e Joaquim Pedro Quintella, pará 
com effeito eis administrarem p0t sua propria conta, por espaço de viri
ie annos, contados desde ql!lando acabarem essas actdaes Administra
ç(?es' e de mais dez' que Iiovamente~ lhes concedei·ei; se, tanto fôr do 
Meu Rea:l Agrado, e elles o pertenderem, sempre em conforiniJáde das 
mesmas Condições já àpprovadas pelos . Alvat·ás de vinte e nov~e de Mar~ 
<(O, e cle tres de J tinho de mil setecentos di tenta e oito, que novamen
te Approvo, e Ratefico, pküa lhesseremguardados tão cumpridamente ~ 
como nelles se contém; e se tem declarado, serri quebra:; ou mingria~1 

~lento algt.ini' por todo · o tenipo desta nova Á<hninistração; da mesma. 
fórma que actualment~ se lh~s· gt.iardão, e dé;vem guàrdar; e isto s,~_rri 
embargo de quaesquer. Leis, A~v·arás, Dis#osições, ResoliJÇõés, Or.dens; 
Estilos em contrario, quê Hei p·or derogádas par.á este efreito sóment~, co.: 
ino.se de lias' e delles fizes~e exp'ressa; especial' e especifica menção; fi.: 
cando a~iás sempre em .seu vigor. . . . . ' 

. P'elo que: Mando á N,leza do. De·seníbargo do PaÇO'; Pre.siden"fé 
do Meu .Real Era:rio; Regedo't· da Casa da Supplíc.aÇão; Conselhos da! 
Minha Real Fazenda, ,e do Ultramar;· Real J u'nta do Co'miiiercio? Agri~ 
~ultura, Fabricas, e NavegaçãO' desles Reinos, e seu's Domiiliqs ~ e· :i 
todas as Pessoas, a qlietn o co·riheciÜien'to deste Meu A lvarà p'ertené'er, 
que O CYmprão, e guardem, e fação Ctim.prir ·' é ~lla~·dar ~nteiramen te ~ 
como nelle se contém; sern dúvida:; ou etnba·rgo ~fgull1 ~ e que valhi 
como Carta passada: p:ela Cliancetlaria, ainda: qu.e . })or ella: nfto passe, t:i 
o SEm effei lo hajá: ae durar mais de hum ; e mmtõs ,ânnos' não obstao·~, 
tes as Ordena.ções em contrarío. Dado no Palacio de Quélui em 2·3 de' 
Janeiro dé 1799. = Ü ;m1 ~ A:.ssigmrtuta do· Pri'ncip:e com Guarda. 

Regist. · na secretaria d~ Ésiado dos Negocias do Rei
no: , e ~·mpr. nci lmpressáo Régia. 



DONA MA R f A por Graça de Deds Rainha de Portugal , e dos A 1-
garves, d ' aquem, e cl 'além Mar, em Africa Senhora de Guiné, e da 
Conquista, Navegação, Commércio da Ethiopia, Arabia, Persia, e da 
India, &c. Faço saber aos que esta Minha Carta virem: Que Eu Fui 
servida Mandar pass ~ r o Alvará do theor seguinte:· EU A RAINHA .. 
Fa.ço saber aos que este Alvará virem : Que sendo a Povoação de OJj..,. 
vetra de Azemeis, e sua Fregueúa , huma das mais cunsideraveis do 
Co nselho da Feira, que pelo número dos seus hab itantes, e pela exten
são do seu termo, comprebende mais de sessenta Freguezias' fazendo·se 
r.or isso impraticavel o recmso da Justiça, assim pela multidão dos Li
tJgantes, como pela situação das ha bitações, principalment.e das que 
ficão em mais distancia para a parte do Sul, cortadas por Ribeiros cau
dalosos, sofi 'rendo a Adm inistração da Just iça, Arrecadação dos Bens 
do.s Or fãos, e O'ci Direit os das Partes, derivados de obrigações , Civeis~ 
e Cri minaes, aquell es detrimentos, que são inevitaveis aonde falta a; 
Providencia sa udaveJ da Justiça promp!a, e efficaz, j·emovidos todos os: 
jmpedimentos , que ou lhe ohstão,. ou a retardão: Hei por bem, e Me 
Prat Erigi r em Vi ll a a Povoa~ão de Oliveira de Azemeis, e separar pa-'. 
ra Termo deJi a vinte Freguezias do Conselho da Feira, ficando este com . 
quarenta; e além dellas com dous Coul.os mais: Vem a ser, que o novo
D istr!cto, Conselho, Oll ·Termo de Oliveira de Azem eis, ereclo em Vil-• 
la, se componha elas Freguezias sr.guintes: Oliveira de Amas, MarLi· 
11hate d·e Scixa, Osella ,. PindeJto, Carregoza, Mansores, Escariz, Fa- ·· 
jões, Cezar . Maci€'ira de Sernes; São Rogue; Nog ueira de Cravo; São'· 
Vicf:'nte de Pereira, Si'ío Ma rt inho de Gandra, Sant-Iago qe Ribad'nl, 
Mad·ail, Ralg.:.1 Ha mo de Arnt1ca; e Couto de Couyaes, quanto ao Cri:-· 
rue: Que .rara O li veira de Azcmeis se nomêe hum Juiz de Fóra, e Or-:' 
faos, pertencendo a Nomeação á Casa , e Esta do do Infantado, que ho- · 
ra tem o Príncipe Meu sobre lodos Muito Amado, e Prezndo F ilho; as
sim como lhe pertencia, e fica pertencendo Nomear o da Freira, de que' 
Oli veira h e separé1 d0 . .E Quero, e' Mando , que este Meu A I vará se c1:1m-• 
prn,. .e guarde tão i n t eirame n'lt~ como ne'll e ·se contém, se'rn dúvida, ou 
emba rgo al gum; e que pará firm eza, e le mbran '(a de que E u a·ssim o-" 
Ordenei, se man d'em passa r Ca r tas pela Meza do fiesemba rgo do Paço 
(que assim ó executará) em dous d1ffe ren tes ex:e·mplares, hum pa ra se 
J'eme!ter ao Cunselho da Fre"ira.; e outro para sé gul.lrd:u no Me u Real; 
Archivo da Torre diJ Tombo. Dado no Palacio de Quéluz em sinco de
Janeiro de mil se l{lcentos nove.tlta e nove. = PRJNCJPE = José d'e 
s~abra da Si h' a . = E em observancia do dito Me u A tva·rá, pelos res
peitos ne tle ·declarados: He i· por bem, e · Me Praz Erigir em Vil la a Po_., 
,·oação de O li veira de Azem is, servindo-lhe de 'fE'rmo :rs Fregueziag 
11 f> He mencionad él s, separando·<ts dÓ Termo d'a Vi'Jl a da Fei ra, a qtre 
a! é ag·ora pertenciiio i e Crear para o Gov~rno de·tla hurn Jüiz àe Fóra i 
e Orfãos; pertencen do a Nomea<tão dt:>ste á Casa, e Es t ado d·o Infanta.: 
do; a.ssim como lbe pertenci~, e fi·ca perten ce ndo o da Vl lla da Feira.· 
P elo que: 1.\/l élf!do a . todos c.s Tribonaes, M inistros , Officiaes, e Pessoas, 
a quem es ta C arta fôr mos tracla, que daqui em di·an(e fiquem en tenden
do, que Eu Fui servida: Crear o re.fedd'o LBgüi' de Juíz de Fóra da VIl-: 
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la de Oliveira de Azemeis; e aos Moradores della Ordeno, que lli~ obede...; 
ção; pois assim he "Minha Vontade, e .Me~cê. Esta Minha Carta se c um..; 
prirá como nella se contém. E ao Doutor José Albt>rto Leilão, do Me u 
Conselho, Desembargador do Paço, e Chancellér lVlór do Reino, Orde
no a faça publicar, passar pela Chancellaria, e registar nas par.tes a 
que 'pertencer. Do theor desta se passou outra, que huma se remetterá 
para o Meu Real Archivo da Torre do Tombo, outra para o do . Conse~ 
lho da Vil! a da Feira. Dada. em Lisboa aos ll de Fevereiro de 1799. = 
Com a Assignatma do Príncipe com Guarda. 

Regist. na Chancellaria JJfór da Corte e Reino no Li
vro das Leis a fol. 118. , e impresso na Ojfieina 
de Antonio Rod1"igues Galhardo. 

Plano para as Direcçoes dos Marchanies, e Methodo das compras, que 
os mesmos devern fazer nas Feit·as, e Províncias do Reino, e que 

se menóona no Aviso de 15 do corrente dirigido ao Vereador 
do Senado da Camera João José de Fan·a da Costa Abreu 

Guiao. 

Não podendo separar-se de todo o Ramo de Administração pliblica o 
estabelecer regras fixas, e permanentes, que, regulem a sua boa ecobo· 
mia, e conservem htJma rec.iproca harmonia entre tedas as suas partes 7 
para que com mais facilidade, e meneir implicancia se consiga o in teres ... 
se público, e bem dos Póvos; e sendo o ramo .da Administração das Car
nes verdes, com que se abatesse esta Capital, suas compras, e seus 
preços, hum objecto da mais séria contemplação pelo interesse que del
le. recebe o Público, ao qual mal se poderá attender; eorno · he devido; 
se os Marchantes se não contiverem dentro dos seus deveres, e se não 
regularem ~egundo regras fixas, e invariaveis, he por isto de necessaria 
consequehclà, que elles observem as que se seguem, unico meio por 
que se poderá conseguir o bem público, e sua maJOr vantagem. 

I. Os Marchantes, que fornecem os Talhos desta Capital, e que de• 
'Vem ir, ou mandar fazer as compras de gados nas Feiras deste Reino, 
n ão fa~ão nellas fogo hons ao outros, e comprarão com socego. 

II. O Gado, que nns Feiras apparecer pertencente a A ttrav_essado~ 
rés, será comprado, e aj ostado por hum Marchante só, ao qual nenhum 
fogo será feito pelos ·outros Marchantes: 

III . Nenhum Marchante em Feira alguma se adiantará. a comprar 
antes das horas de estar o Gado junto, nem o irá esperar fóra da Fei ra 
com o interesse de o comprar mais barato, pena de ser expulso dos Ta
lhos, que lhes pertencerem ·, logo que isto se fa~a saLer ao Desembarga" 
dor Vereador do Poloiro das Carnes. 

IV. Nenhum Marchante mandará vir Bois de Commissão em tempo 
algum,, nem da J}eira, nem do Alémtejo; ou outra qualquer parte, pois 
que s~ os dev~ra<? compra~ pelos seus ~,ompradores, que conservarem 
11as ditas Provmctas, debaixo da pena Ja referida no casa de contra-

~ ) 
vençao. 

Vvv 
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v~ Nenhum Marchante poderã mandar comprar ao Alémtejo, Bei
ra , ou outra qualquer parte antes daq.uelles tempos estabelecidos porcos
t ume , exc'epto se se mostrar ao Dito Desembargador Vereador a neces
sidade q1:1e ha para inverter esta reg.ra , e este o consentir, debai'xo da 
mesma p;ena. . . 

VI. Nen·hum 1Conduct:Gr de Gado dos Marchantes desta Cidade, nem 
Compraclores u0s mesm®s p<iHd.erão trazer de fórma alguma pegulhal, de
baixo cla ~e na de ser J!lre~o .o Cmnductor, pelo tempo que parecer ao De
sembargador Vereador, e o JM.archamte, a qnern pertenqer, ser expul
so no . caso de se mostrar que sabendo-o não dep parte. 1 

VH. Nenhum Marchante poderá comprar mais Gado do que o pre"" 
ciso para .o cC>nsumo do Tcrlho, ou Talhos .de que estiver encarregado, 
nunca perdendo de vista e que lhe fôr perciso pouco mais, ou menos de 
humas a outras Feiras , salvo se alguma dellas o achar tão barato, que 
venha pelo seu preço fazer grande commodo ao Público debaixo da mes-" 
ma pena. 

VI H. Succedendo faltar algumarez a algum Marchante a poderá este 
pedir emprestada a qua lquer dos outros, em caso de encontrar düvida 
será expu·lso o que duvidar emprestar-lha. · · 

IX. Nenhum Marchante poderá conduzit· os Gados, que comprar ·t
muito principalmente Cameiros, para as pastagens do Tenno de Cin~ 
tra, debaixo da pena de se lhes fazer tom adia nelles, e dividir-se esta; 
ou o seu produ c to em seis partes, .·hutna para a Fazenda Real, outra para 
a despeza dos Officiaes da diligencia, putra para o Hospital de São José, 
outra para o de São Lazaro, outra para os prezas do Limoeiro, outra 
para o D'ermnciante. . . 

X. Os Crea·dores, e Lavr-adores, que nos tempos proprigs se desfi .. 
zerem do Gado que lhe sobeja·r· das suas creações, e lavoiras, poderão 
-vir cortallos nos Talhos des'ta Cídade destinados para este fim. 

:XI. Os Marcbantes, que est-iverem encarregados dos ditos Talhos; 
não poderão queixar-se de lhes serem estes ti·rados 11estas ocçasiões. 

XII. As Rezes bravas, que vierem dos Creadores, e que por esta 
razão uão podem ter espera, serão pol' distribuição repartidas por todos 
os Talhos. 

XIII. Verificando-se que ·alg-lllil Marchaote, ou outra qualquer pes
soa, que não seja Creador, ou Lavrador, peiftende infringir os dous Ar
tigos antecedentes, e não vier com os dGcume.ntos, e guias necessarias; 
nào será admittido, e .se fôr Marchal'Jte será expulso. 

XIV. Em todas as Sext~s Feiras deverão os Marchantes, que pro
vérem os Talhos donde se costumão setvit· as Repartições, que são pa
gas pela Fazenda Rea l , apresentar huma conta corrente da Came dis
pendiíla nas mesmas Repartições , e de:> modo porqne foi feito o seu pa· 
garnento, para que sendo este feito em papel moeda se repartir por to
dos os Marchantes em proporção igual do consumo respectivo de cada: 
hum, ubt'igando-se este a dar em din·meiro de tílet(l} o que lhe couber na 
Reparti<{ào do Papel. 

XV. qs M arcbantes nos princípios das Feiras do anno irão tratar 
com o Dese mbargador Vereador do Poloiro a fó rma, porque se deverão 
fa zf' r as compras dos Gados, considerando os preços mais comodos, e 
accumoda dos ás Estações, e para que não passem daquelle que lhe fôr 
determinado. 

X V I. Nenhum Cobrador se,intrometterá na Cortaje, e repartição das 
Carnes, que se corta1·em nos Talhos em que o forem, nem irão aos Cor .. 

' 
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raes escolher 'os Bois que que~·em - pat·a elles ,- e sómenté se'rão exactos na< 
arrecadação, que devem faze(, soceg-ando quanto lhes fôr possivel os 
motins, que ha em semelhantes lugares, para lhe ser assim mais facil 
a sua arrecadação, e não provir dellas quebras aos Marchanles, pena 
de serem expulsos logo qlle se ve-rifique que assim o não praticão. . 

XVll Os Corlaclores deverão ser exactissimos nos seus respectivos 
Talhos, não só ertJ fielmente pezarem . a came não a arreme~ando çom 
violencia para a .B:1lnnça, evitando de todo o modo qualquer damno, f]Ue 
possa experimentai· o Pl'íblico; mas tambem procurando na Cortaje das 
Rezes que os Marchantes não ,experimentem quebras, que não deve ha
ver com a maioria do pezo, que Sua Magestade para ellas dá, debai
xo da pena de ser logo expulso no caso de transgressão, nilo ser mais 
adtnittido, e see prezo se o Desembargador· Vereador do Poloit·o achar 
necessario, bastando parais lo qualquer, represen lação feita pe.l as· partes, 
ou pelos Marchantes; e os mesmos Corladores não deverão ir aos Cor
raes, nem á Casa da Balanqa escolher Rezes para os seus Talhos, por~ · 
que a entrada nestes sitias nas occasiões de matança, e pezo sómente
:fica permitlida aos Juizes, e Escrivão do Officio nos seus Respectivos 
an,nos. Palacio de Quéluz em 15 de Fevereiro de 1799. = José de Sea~· 
bra da Silva. 

Sua Magestaéie, Approvando o Plano, qne V. m. pôi na Sua Real Pre4 

sença para a Direcçào dos Marchantes, e Methodo das Compras, que 
os mesmos devem fazer nas Feiras, e Províncias do Reino: Ordena a 
V. m. o faça executar, ainda mesmo pelos que estiverem encarregados 
de Talhos Contractados na Casa das Carnes; que j ,ulhar possão perver
tet' a Ordem do dito Plano com a comina.ção de lhe serem tirados: E Or• 
dena outro sim, para se obviat· quanto fôr possível Monopolios, Traves
sias de Gado no Reino, e passage delle para fóra, que V.tn. devasse 
annualmente dos Transgressores, e perante si os processe com o Escri-
vão, que julgar capaz para esta Commissào; procedendo com elles na 
fórma que se acha determinado nas Leis do Reino; e o Desembargador 
Vereador João Anastacio_ Ferreira Raposo; que foi nomeado para ser
vir só nos seus impedimentos; o fique assim entendendo, e observando. 
Deos guarde a V. m. Palacio de Qu.éluz em 15 de Fevereiro de 1799. 
= José de Seahra da Silva. Senhor João José de Faria da Costa Ab1·eu 
Guião. 

Impresso na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

Concorrendo n~ Pessoa do Doutor josé joaqult~1 Viei1·a Gbclinho de 
~eu _Cons~lbo; e Des:mbargador do Paço, as circnmstancias da J~aior 
1ntelhgenc1a, e conhecimentos dos Interesses da Curôa, e dos Meus Fieis 
VassallosdasColooias Ultramarinas, guefazem oohjecto daMinha niaior 
Consi~era~ão pelo que Me merecehl; confiando delle a satisfa<;ffo do Meu 
Real ::Sen·J~o,, e. do bem de tão ~or1s V assallos; co in o á experiencia do 
seu zelo, e ti~ehdade Me tem demonstrado: Hei por bem nomea-lo Pro
curador da lV.linha Real Fazenda do UI tramar, vago legalmente pela Pro-

V v v 2 
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moção do Doutor Lucas de Seabra da Silva, do Meu Conselho , e De· 
sembargador do Paço, ao Lugar de Chançellér da Casa da Supplicação. 
0 Conselho Ultramarino o te'nha assim entendido, e lhe mande passar 
os Despachos necessarios. Palacio de Quéluz em 16 de Fevereiro de 
1799. = Com a Rubrica do Principe Nosso Senhor. 

Impresso na Impessáo Régia. 

M ?nda a RAINHA. Minha Senhora que o Des~nnbargador Josê Anto
nio de Sá Superintendente Geral da Decima da Côrte e Reino, proceda 
sem perda de tempo provisionalmente, em quanto a mesma Senhora fôr 
Servida, e não baixar o Plano da Arrecadação do Subsidio Militar da 
ll'lesma Decima, a formar o Reguhmento Economico, que achar neces
Sar]o ao Expediente da sua Repartição, fazendo coostmir, e preparar a 
Secretaria, e Casa para as Conferemcias, Despacho, e Escripturação da. 
mesma; e ha por bem que Antonio Mendes Furtado, Praticante Supra ... 
numeraria do Era rio Régio, na Contadoria Geral da Cidade, com exer ... 
cicio actual peranle o sobredito Desembargador, sirva interinamente o 
Officio de Secretario da mesma Superintendencia Geral, attendendo á 
prática, assisteflcia, e exercício, que· com o dito Superintender;tte tem 
tido, e desempenho de tudo · o que se lhe tem encarregado; devendo as ... 
sistir em Meza com os Superintendentes, e Escrivães ao ajustamento de 
Cont?S, e Conferencias, sflndo encarregado principalmente dos Negocies, 
que forem relativos ás Provi·ncias, nos quaes poderá ser ajudado por Of
:ficiaes das Contadorias do mesmo Erario, quando necessarios forem : E 
he, outrosim, Servida que o referido Superintendente escolha. hum Soli
citador Geral das Decimas de 'conhecida probidade, zelo, e aclividade, 
dando-lhe ).lrovimento debaixo da fórma do ques·e passou pela sua mesma 
RPpartição a 2.2 de Maio de 177 5, o qual terá a seu cargo promover em 
todo o Reino a exacta Arrecadação deste Subsidio , sem vexame; e a. 
sua prompta, e effectiva entrada no Erario Régio, denunciando às divi
das não manifestadas , procul'ando o pagamento das pretei'i tas, exami- . 
i1ando a identida~e d~s falli~as, oppondô-se á estagnação dos pinheiros 
dos Cofres responsave1s, e/ a delonga das entraclas, a que muitas vezes 
dão causa sordidas, e dolosas prevaricações, que tem produzido escan-
dalosos descaminhos; requerendo contra os Officiaes, Thesoureiros , oll 
ooüas Pessoas, seja de que qualidade forem ., que retiverem indevida
r.nenle por via directa, ou indirecta, quacsquer quantias pertencentes 
ao mesmo Subsidio, para o que terá sempre em vista o estado de cada 
hui:na dàs Superintendencias, extrahido dos Livros competentes, r·rocu"' 
rando po1· outra parte que os Exactores, e Executores se contenhào nos 
sens justos limites, para que as Cobranças 1 e Penhoras se fa((ão na for
ma da Lei, . sem · abuso dos Officiaes; nem oppressão dos Collectados j 
rep1·esenr.ao.d~ judicial, e extrajudicialmente o que se achal· necessaric;> 
para se cohibuem as violencias perpetradas contra Direito, e as Pias, 
e Reaes Inten_çõ8s de Su.b. Magestâde; podendo por este meio as Partes 
gravadas, e a10da as ·Pessoas, a quem não toca mais que por effeito da 
OrdP.nação Livro V. Titulo CXVH. §. 11., e que por considera<(ào nã_o 
qnizerem queixar-se em Público~ denuncíar em segredo ao mesmo Soll-
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t.itador as ditas ' violências' e juntarrie'nte os excessós' e desordens' quê 
obslão á prompta Cobrança, e effectiva .entrada no Erado Régio , pará -
o mesmo SQj_icitador requerer a sua vindicação, e os fazer remover _iolor 
Officio de Justiça; e haverá os Proes, e Preclàlços, que direitamente 
lhe pertencerem corri os prêmios estabelecidos nas Leis de 18 de Ou tu...: 
bro de 176ô, e 26 de Setembro de 1762, Dect·eto de 22 do mesmo mez; 
e do anno de 1785, achando-se na sua conformidade por effeitos de ter 
consE'guido o vencimento das Denuncias , e as entregás das . quantias, 
que se houverem por execução viva dos Devedores morosos: E finalmen
te Ordena a Rainha Minha Senhura que o mesmo sobredito Desemb.ar...: 
gador eleja hum Porteiro da Secretaria, e Meza . da Súperinte·ndencia 
Geral' e hum Correio' os .quaPS dev~rão SE'r ahi effectivôs de Manhã' e 
tarde para o que necessário. fõr E fica!'ão hnns, ê outros Officios provi
sional, e interinamente estabelecidos sujeitos áo Regimento Geral dos 
Emolumentos, e Salarios, que a mesrha Senhora fôr Servida prescrever 
para todas as Superintendf'ncias do Reino: Lisboa IB de Fevereiro de 
1199. = .rMarquez Mordomo Mór. 

Regút. afol. 91. do livro IV. do Regúto desta Supe
rintendencia Geral da Cdrte e Reino;, e impr. ná 
. Impressão Regia. 

S eiido-Me presente a urgente _·nebf'ssidac1e q,ue h a de ariginehtar os Sol
dos dos Officiaes Inferiores, e Soldados da Ccúnpanhi~ de .Artilheria a 
Cavallo, que fórma huma das partes ela nova Legião das Tropas Ligei
ras do Meu Ext>rcito: Sou servida Determinar, que os Officiàes Inferio
res, e Soldados da dita Companhia hajào de _vencer ao mesmo tempo o 
Soldo de Artilheiros, e de Soldàdos de Cav<illo; ficando pqrém obrigados 
a· satisfazer a Arca, Ferràgerri, e ptizão dos mesmos Càvallos. O Con
selho de Guerra o tenha assim entendido , e faça executar. :Palacio de 
Quéluz a 20 de Fevereiro de 1799• = Com à Rubríca do Principe Nos.:. 
so Senhor. . 

Impr; na Officina de Antordo Rodrfgues Galhardó~ 

Eu A- RAINHA FaÇo saber aos qtie este Aivárá com força de Í.ei 
vüem: Que sendo-me preseqte a necessidade que havia -de alterar er;n 
parte as Disposições da Lei dé 24 de Fevereiro d~ 1764; pela qu~l sei 
deo a fórma para se fazerem as Recrutas dos Reg1mentos db'l\1eri Exer
cito, no que ·pertence á distribuição dos Districto_s - ~djudicaclos para o 
Recrutamento dos Cõrpós, que guarnecem a Provtncia dl;l Beira, segun
do a Relação que na mesma data de 24 de Feverei,ro de 17 64 baixou 
com a sabrédita Lf'i! Hei por bem declarar, , que os Districtos ~djudica
dos na Comarca de Castello-Branco para o Regimento de Ca v aliaria da 
Praça de Almeida, e pára o Corpo ex ti neto dos Voluntarios Re'aes, fi
quem pertencendo daqui em diante ao Corpo da Legião de Tropas ligei-
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ras, na fôrma da Relação, que baixará com estê ·assignada por Luiz Pih"' · 
to de Sousa, do meu Conselho de Estado, e Ministro e Secretario de 
Es~ado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra , havendo por derogada · 
nessa parte, a Disposição da mencionada Lei, ficanuo aliás em seu íntei
ro vigor. E este se cumprirá como· nelJe se contém, sem dúyida, ou em- _ 
bargo algum, que a ell e seja, ou possa set· postQ. 

· Pelo que: Mando ao meu Conse·lho de Guerra, ao Duque de La- · 
fões, Meu Muito prezado Tio, Marecha l General dos Meus Exercitas, . 
e General. Junto á Minha Real Pessoa; Regedor da Casa da Supplicação, 
Governador da Relação e Casa do Porto, ou quem seu Cargo servir; Go-. 
vernadores das Armas das Províncias destes Reinos, ou Com mandantes, 
(1lle seus Cargos servirem.; Ofiiciaes dos Meus Exercitas; Ministros de 
Justiça, e mais pessoas, de qualquer q,ualidade, e condição · qu~ sejilo , . 
a quem .o conhecimento deste pertencer, que cumprão, e guardem, e . 
fação inteiramente cumprir, e g.uardat· o .que ne~le se contém, não obs
tantes quaesguer Leis, Ordenações, e Regimentos, porque todos, e to
das para o referido effeito sómenLe llei.por derogadas. , eomo se dell.as fi-, 
:lesse expecial, e expressa menção. E ordeno que este valha como Car
ta pass-ada pela Chancellaria ; .posto q-ue por ~ll'a 'não hà ' dé.passat·, e que 
o seu· efl(~ito haja de durar maiS. de .. hum, e muitos armos. Dado no Pa
Jacio de Quélu'z em 22 de Fevereiro de . J799 .. = Goma. Assignalura do 
I)rincipe com Guarda. ' .. -

' 

Rela,çáo dos Dúcrictos que Sua ' Ma_qestade tem determinado se a~ju~iquem 
par-a as Levas , e Recrutas do Corpo da Le_qião de Tropas lzgezr·as , · 

- ·· na conformidade do seu Alvará com fm-ça de Lez', dado no dia 
. · ' de 22 de Feverám de 1799. 

A Gidade de Castello·Branco e 
seu Termo. 

A Vil! a de S . Vicente e seu Termo. 
A Vi lia de Castello-Novo e seu Ter

mo. 
A Vi!la de Alpedrinha e seu Ter• 

mo. 
A Villa da Atalaia. 
A Vi lia de Belmonte e seu Termo. 
A Villa de Sol'lelha e seu Termo. 
A Villa do Touro e seu Termo. 
A Villa de Penamacor e seu Termo. 
A Vi'lla de "" B~mpostà. 

· A Villa de Salvaterra do Estremo 
e seu Termo . 

A Villa de Segurá e sel.i Termo. 
A Villa de Zibreira. 
A Villa de ldanha a Nova e seu 

Termo. 
A Vílla do Rosmaninhal. 
A Villa Velha do Rodão e seu 'fer-

Ino. 
A Villa de Sarzeda e seu Termo. 
A Villa do Sabugal e seu Termo. 
A Villa de Proença a Velha e seu 

/ Termo. 
A Vil'Ja de Monsanto e seu Termo. 
·A Vi lia de Idanha a Velha. 
A Villa de Pena-Guião. 

. Palacio de Quéluz em 22 de Feverejro de 1799. ==- Luiz Pinto. 
de Sowsa. 

Reqt"st. na Secretariá de Estado dos Negoáos Estrangei
Pos e da Guerra a foZ. 25 do Li"v. de Re_gisto das 
Cm·tas , 'Leib' ., e Alvarás. , e impr. na Impressão 
Regia. 

I l 
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~U A RAINHA Faço saber aos que este Alvará virem: Que t~nclo 
entendido, que o Alvará do primeiro de Julho de mil setecentos oiÜm" 
ta e dois, pelo qual concedi á Priora; e mais Religiosas do Convento do 
San tissimo Coraçãd de J ezus os exuberantes Pri vilegios, que delle cons
tão, e entre elles o de tereh1 perpetuamente poi: Juiz Privativo o Cor.:. 
regedor do Civel dà Corte da Primeira Vara, sendo o Convento Réo, ou 
Author, e o cobrar as suas Dividas, e Rendas executivamente, como 
Sy fossem Dividas; ou Rendas da Real Fazenda: Tinha na sua devida 
Execução encontrado differei:ites embarà((OS, pelas implicancias, e obs
taculos legaes, que occoriào no mesmo Juiz Nomeado, do qual se não 
popião remover 1 sem excitar novas complicações: Sou servida, que ces-' 
sando toda a Jurisdicção conferida pelo Alvará do p1·imeiro de Julho de 
mil setecentos oitenta e dous ao Correg·edor do Cível da Corte da Pri
meira Vara, nomear etn seu l11gar 9aqui em diante, para Juiz Priváti
vo perpetuo do Convento do Santíssimo Coração de Jezus, ao Desem_, 
nargador Juiz da CorOa da Primeira Vara, para todas as Causas do dit<> 
Convento, ou seja Autor, ou Réo, par-a a effectiva cobrança das sua!f 
Rendas, ou Dividas, procedendo-se executivamente da mesma sorte, 
e seni exepção do que se pratica legalmente pela Fazenda Real, e isto 
sem differença dos .Qevedores, e Executados, nem do Estado delles, que 
todos sem excepçãb, e sem consideração a q uaesquer Privilegios ainda ' 
incorporados em Direito, se entenderão comprehendidos para os ditos ef~ 
feitos na Jurisdicção, e Faculdades do dito Juiz, que poderá expedit· os 
seus Despachos, .rtão só por si, mas com os Adjuntos, que forem no
meados para a Meza da Corôa. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembargo do Paço; Regedor da 
Casa da Supplicação; }>residente do Meu Real Erario; Governador da 
Rel,ação; e Casa do Porto ; Conselhos da Mihha Real Fazenda, e do Ul
tramar; e a todos os Magistrados, Juizes, Justiças, e mais Officiaes' 
a quem o cumprimento deste Alvará deva; e haja de pertencer, que o 
CLHnprão, e guardem, fação cumprir, e guardar inteira, e inviolave{..: 
tnente com? nelle se cóntém, sem düvida, ou emba1·go algum, qualquer 
que elle seJa. E ao Doutor .José Albertb Leitão, do Meti CorJselho; De~ 
sembargador do Paço, Chanceller Môr do Reino, Mando, que o faÇa 
publicar na Chance li a ria , e que seja regis ta do nos Livros dell a a que 
toca1·, remettendo-se os exemplàres deste impressos debaixo do Meu Sei
lo, e seu Signal a todas as Cabeças de Comarca, e mais partes; a que 
se costumão remetter: E mandando-se este original para ssr guardado 
no Meu Real Archivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio âe Quéluz 
em 26 de Fevereiro de 1799. = Com a Assignatura do Principe com 

· Guarda. 
I 

Regist. na Secretaria d~' Estado dos Neqàcios do Rez"no 
no Lív. 9. • das Cartas, 4lvarás, e Pat.entes, a foZ. 
66., e Impresso na Of.Jicma de Antonw Rodrigues 
Galhardo. 
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Sou servida Ordenar que daqui em diante senão admittão na Chancel·· 
]ária Mó r da Côrle, e Reíno fianças ao pagamento de Direitos Velhos;. 
e Novos, mas que effectivamente se1 paguem, ainda os gue não estive
rem liquidados, por h ama A valiaçã0 Provisional moderada; que terá ef
fe i to em quanto exactamente se não liquidar o que verdadeiram ente se 
dever, ou para se haver do provido o· que de menos pagou provisional-· 
m ente, ou para se lhe restituir o que dt>mais tiver pago. Ordeno, que 
se proceda á execução ·, e arrecadat(ão effectiva dos Direitos da Chancel
laria, que se deverem atrazados, aililda dos que devendo ericartar-se se 
não encartárão, pGsto que obtivesse Alvará de manter em posse. Decla
ro que os pagameulos destes Direitos devidos · podem fazer-se . em papel 
~oeda. F altando-se ao pagamento por este modo, assim destas dividas 
por fa lt a de encartes, como de quaesquer outt'as dividas antigas, se pro
ce derá con tra os bens elos devedores até arrematação, sendo Alludiaes -;-· 
ou a sequestro, sendo de Morgado, ou da Corôa, para se executar o 
pagamento pelos rendimentos. A Junta dos Tres Estados o tenha assim 
.ente ndido, e o fa~a executar. Palacio de Quéluz em 8 de Mart~o di; 
·17'99. (I) = Com a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor. 

Impr. na Impressão Regia. 

S ou Servid~, e Mando; que CiS bens ; qüe estão ~a adminÍstra~ão déi 
Fazenda Real, que de sua ·natureza sãó alienaveis , ou sejão incorpôra
dos nos Proprios, ou confi scados, ou de Capellas, ou Fóros, ou J ugadas. 
que por excepçãb Ordeno, que possão remir-se em beneficio da Agricul .. 
tura pe los Senhorios das terras, que com ellas se achão gravadas, se ven• 
dão, ou arrematem a quem mais der; e entrando no Real Era rio os Com
p ra dores, ou Arrematantes, com o pt·eço da v~nda, ou arrematação , se 
lhes expessão os seus Ti tu los. O Conselho da Fazenda o tenha 'assim eo
iendido, e _o faça executar~ Palacio det Quéluz 16 de Março de 1799. (2) 
= Com a Rubríca do Príncipe Nosso :::ienhor. 

Nos manuscritos de J. de Abteu Bacellai'. 

Regulamenta Pr:ovisianal para o novo Estabele'cz'ménto do Correio. 

S uà Magestade He servida para execução do Alvará de dezeseis de 
M arço de mil setecentos noventa e sete, que os objectos do Coneio prin-

-·---- --· _, __ ,_ ._. ----------
(1) Tem decl~ração no de "27 de Abril do presente anno, e no de \28 de Janeiro 

de 1. 800 , et max1me Tio de 17 de Novembro de 1801. . 
(~) Vid. o ~di tal de 4 de Abri~ deste anno e o de 30 de Janeiro de 1801. 
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. clpiêni a ser administrados como· Fazenda R e ai, estabeiecend'O-se o Cor
reip Get·al na rua dos Paulistas em o Palacio do Monteiro-Mór, que a 
Mesma Senhora Tem destinado para ·este objecto püblico ; e que, em 
q'uanto o novo plano, que Sua Magestade Houve por bem Adoptat· ; se 
ml:o reduz a huma pública, e legitima execução~ se observem interinà..: 
mente as providencias exp1·essas nos ar tigos seguintes , sendo primeiro 
antes da sua exeéu<tão annuncjados ao público , para o que Vm., corno 
Si!p'erintendente G~ral dos Correios em virtude do Aviso provisional de 
vinte cl'e Janeiro proxime passado, expedirá as ordens necessarias. 

Art. I. Vm. estabelecerá o systema prático do servi~o; arranjamen..:: 
to economico, e responsabilidade dos obje€tos do Correio Geral; em tres 
ad rni nistrações separadast, a ptimeira parai os Sygurbs, a segunda para 
as cartas do Reino, a terceira. para as car.tas de Ultramar, e Estrangei
ras; á qual pertencerá o gov~rno de póstas, e diligencias na conformi.o 
dade do Regulamento de seis de Se tembro. do anno proxime passado: 

li. Para o serviço, e responsabilidade geral , e particular das referi
das Administrações Foi Sua Magestade servida Nomear hum Director 1 
tres Administradores, e hum Guarda-Livros. 

Ill . Administradores, Guarda-Livros, e os competentes Fieis, Escdp
turarios, e Praticantes são sujeitos, e subalternos ao Directo1·, a quem 
h e encat-regado o governo economico, exacção , e bom serviço pública 
-do ,Correio Geral, e das suas competentes relações com os Correiós das 
Proviocias na conformidade do Artigo I. 
. IV. Vm. estabelecerá no Correio Geral hum Cofre com tres chaves, 
huma estari em poder de Vm., outra conservará o Director, e a tercei
ra pertence~á ao Administrador dos Seguros; e ·den.tro do mesmo Cufre 
<serão recolhidos todas as semanas os productos dos diversos ramos do Cor .. 
l'eio, formando-se hum systema simples; e claro de escripturação, para 
que se possa conhe·cer, e examinar com exacção a responsabilidade de 
cada hum dos ramos deste objecto público; e na primeira semana de ca~ 
da mez Vm. me apresentará hum Mappa economico, e de balan~o dos 
objectos, e produc los do Correio em o mez antecedente. · 

V. Vm. procederá a hum exame das contribui~ões de todos os Cor
'Teios das Províncias pat·a con~inuarem os .seus pagamentos ao Cofre ge
ral, determinado no Artigo antecedente, e fará as competentes indaga
çõe~ para conhecer, e me informar o ac.crescentarnento; que os inesínos 
Correios podem pagar ao Cofre geral, visto que se devem suspender to...; 
das, e quaesquer propinas, emolumentos; e encat·gos, a que até agora 
fossem obrigados. 

VI. N:io sendo justo; nem das interi~ões de Sua Magestade, que ,se 
conlinue como até agora a praticar huma tarifa de taxas de Cartas do
bradas totalmente arbitraria ~ e depeHdente das pessoas' empregadas nos 

·Coneios; e devendo por isso determinar-se o pezo tacionavel, e màis cmn-' 
binado com as mesmas tarifas antigas, pelo qual se deva regular em hum 
systema cet·to o preçd das cartas, V m: fará estabelecer como carta sin

. gela a que não exceder a §:, e pol' similhante carta se pagará como àté 
a.gora vinte réis, pela que e~.cedel7 de guatr~ até g- trinta réis, pela que 
tiver huma onça quarenta ·rets, e contmuara esta mesma reg ra. 

: VII: As cartas da correspon dencia do Algarve com as Províncias des
. te Remo, .~ as vindas d.e Hespanha serão reguladas {1elo systema de pe
zo , cletenmnado no Art1go antecedente, humas, e outras sendo singel·as 
devem pagar as taxas até agora pratica9as, e sendo dobradas será c seu 

· prê~o na conformidade da proporção; designada no referido Artigo. 
Xxx 
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VIII. As cartas conduzi·das pelo extraordinario do Porto, e pelas di
ligencias, e as cartas Estrangeiras serão reguladas pelas taxas até ago· 
ra estabelecidas. 

IX. O preço das cartas vindas de Ultramar continuará na conformi
dade do Alvará da creação dos Correiros .Maritimos, 0bservando-se ares
peito da arrecad~t ção dos seus productos o Artigo IV. 

X. Os objectos de seguros serão reg·ulados pelas tarifas até agora pra
ticadas, e Vm. dará todas as providencias para reduzir este importante 
~·amo .a hu.m system:a, e pt·ática; que mais combine com os interesses, 
e commodJdades do Commércio, e dos Póvos. 

X I. Sómente ás cartas, e p:apeis, dirigidos pelas authoridades cons 1 
tituidas, e que t.enhão · por objecto o immediato serviço de Sua Magesta
de, e- público, se11ão isen tG>s das taxas, para .o que devem ser os soqrees
cr)ptGs desimilhantes "cartas, epapeis assignados pelas pessoas deautho
rid acle pública, que os d•irigem, ou pelos seus Secretaries, ou Escrivães, 
mas quando não forem duquella natureza, e houver parte requerente, e 
interessada serão postas no sobreescripto as palavras seguintes, para in
teresse parúcular, a fim de se haver' neste caso as competentes taxas, 
e vi ta ndo-se deste modo os abusos, que se podessem praticar contrarias á 
F azenda Real; e pública, que as hlesmas auf.horidades constituídas de.-
vem zelar, e ·promover. . 

XII. H e permitticlo aos almocreves, recoveiros, e a outras quaesquer . 
pessoas conduzir cartas, pagàndo nas terras,. em que estiverem estabe
lecidos Cortei os , as suas competentes taxas, para o que serão as cartas 
marcadas para signal do seu pagamento; e aos que contravierem a este 
Artigo será imposta a ,pena do tresdobro das taxas competentes ás car
tas, que conduzirem; paga da Cadêa, e applicadà para beneficio do Cor ... 
reio da tf'rra, em que forem . apprehendidos. · 
· X 1 I I. Vm. dará as mais exactas providencias · para que o giro dos 

Correios se pratique com a maior exacçãd possível,' e !;Iom servi ço públi
co; procedendo a suspençito, e na conformidade das Leis do Reino con
tra ·as pessoas empregadas nos Correios, ou o'utras quaesquer no caso de 
contravenção á segurança, boa fé, e exacção, que devem ser adheren
tes a este objecto público, e representando-me sempre que assim o pra-
tica;. . . 

XlV .. He incumbido a Vm. e:x pedir as ordens; e providencias com
petentf's para que o giro dos Correios pão seja interrompido, e para que 
o seu prompto serviço seja auxiliado pelos Ministros, e authoridãdes pú-
blicns~ . 

X V. Vm. deve promover o. bom serviço das pós tas, fazendo · praticar 
nellas o ·que fôr de maior interesse, e economia para a Fazenda Real. 

XV I. São probibidos a todos os funcionarias do Correio Geral quaes~ 
quer propinas , emolumentos, e assigna~uras nos objectos dos seus em.:. 
pregos, nos quaes não serãoadmittidos serventuarios, e huma similhan-
1e regra conforme as Leis do Reino combina com o melhor servicto ptí
blico, e os mesmos funcionarias servirão unicamente pelos ordenados 
constantes da lista , que remetto a V m. para assim o ter entendido , e 
o faz er executar. · 

XVI I. V m. examinando as terras, em que á utilidacle dos Póvos, e 
do Commercio exige o estabelecimento de Correio, mo representará pa
ra proceder á sua ct:eação na conformidade das ordens d~ Sua Mages
tadc. 

XVIII. .Para o expediente, ordens, .e diligencias da Superintenden-
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cia dos Correios nomeará V m. hum Secrétario, em cuja probidade, e 
intelligencia mais confie para servir segundo as instrucções, que V m. 
interinamente lhe ordenar. 

Deos guarde a Vm. Palacio de Quéluz em 1 de Abril d.e 1799, . 
(I) = Luiz Pin lo de Sousa. 

Senhor José Diogo. Mascarenhas Neto, 
Superintendente Geral dos Correios. 

Impr. na O !fiei na de .Antonio Rodngues Gaihardo. 

O Doutor josé Àntohio de Sá, Cavalleiro Professo na drdem de Sant.o 
lago da Espada, do Desembargo de Sua Magestade, e seu Desem.o 
bargador Superintendente Geral da Decima da Corte e Reino, pela 
Mesma Senhora, ete ~ 

F aço saber aos que este Editai virem, que Franélscà Mendes Furta.;; 
do me representou por sua Petição que, havendo-lhe passado Provimen
to do Officio de Solicitador Geral da mesma Decima, na cónformidade 
cla Reál Otdetn de 1 a de Fevereiro proximo, se lhe fazia necessãrio qúe 
em todas as Superirltendencias da Corte e Reino fosse público não só o 
dito sell Provimento, mas tambem os Encargos dó nies'mo Officio pres~ 
criptas na sobt edita Real Ordem, para entrar no exerci cio deste lugar; 
que de sua natureza requer notoriedade: Pedindo-me que nos lugares 
públicos destes Reinos mandasse affixar Editaes impressos, que assim o 
n1anifestassem, e expedir Ordens a todos os 8uperintendentes; para que 
como tal o terein, reconhecerem, e auxiliarem em beneficio da Real Fa
zenda, e dos Fieis Vassallos de Sua Magestadé, cujo allitio devia pro"
mover em igual passo ao da effectiva An·ecadação da mesma Fazenda: 
E deferindo á tlita Representação, mandei passar o présent~, para qué 
a todos possa ser mamfesto que o Supplicante Francisco Mendes Fdrta..; 
do se acha provído no Officio de Solicitador Geral da Decillia da Corté 
e Reino, e que tem a seu cargo promover em todo eiie a exacta Arre
cadação deste. Subsidio, sem vexame, e a sua proti1pta, e effeti\ra en.:: 
trada no Erario Regio; denunciar as dividas não manifestadàs; procu- . 
i~r o p~gamentb das prete~·itas.; exami"nar à identidade a.as fall_idás; op~ 
por-se a es1 agna((ãO dos Dmheuos qos Cofres responsave1s, e a delonga 
das entradas, a qne muit.as vezes dão causá sordi~as, e dolosas prev a
ticações, que tem produzidO escandalosos· descaminhOs; requerer con
tra os Officiaes, Thesoureiros, ou out1'ás pess~é}S, .seja de que qualida-
de forem, que r~tiv-erem inde\'idamente por .via .dJ.reÇta, ou ind'irecta.

1 
quaesquer q uanbas pertencentes ao mesmo SubsidiO, tendo em vista 0 
estado"de eada huma das Superintendencias; extrahido dos Livrmr com~ 
p e tentes i procurar por outra parte que os E.xactores, e E xecutores se 

~----~~·~· --~~ -~----~~~~---------
(1) Vid. as lnstrucgões de 6 ti€! Junho deste arino, e ôRegulamento de8 deAbril, 

c a Instrucção prática de ~O de Junho de 180õ. 
Xxx 2 
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contenhão nos seus justos limites, para que as Cob1·anças, e Penhoras; 
se façio na fórma da Lei, 'sem abuso dos Officiaes, nem oppressão dos 
Collectados ; representar judic'ial , e extrajudicialmente o que achat· 
necessario, para se cohioirem as violericias perpetradas contra Direito, 
e as Pias, e Reaes lnten<(ões de Sua Magestade; podendo em taes ter
mos por .este meio as Partes gravadas, e ainda as pessoas a quem não 
toca mais que por elfeito da Ord. L. 5. Tit. 117. §. 2. , e que por con
sideração não quizerem queixar..:se em público, denunciar-lhe em segre· 
do, verbalmente, ou por Carta, as ditas violencias, e juntamente os 
excessos' e desordens' que obstao a pronjpta cobrança' e effectiva en
trada no Era rio Regio; para o mesmo SolicitadoL' requerer a sua vindi
cação, e os fazer remover pol' Officio de Justiça. E para melhor constar 
em público, mandei, outrosim, que do presente por mim assignado, e 
sellado com o Sello da Superiotendencia Geral da Decirna da Co!'te e 
Reir.o, se affixassem Exemplares impressos nos lugares_ públicoe de todo 
elle, regist.ando-se, e guardando-se o Origi'nal na Secretaria desta Su
perintendencia. Ignacio Xavier de Seqoeira o fez em Lisboa no I de 
Abril de 1799. Antonio Mendes Furtado o fez escrever.= Doutor José 
Antonio de Sá. 

Impresso na Impressão Refp"a. 

*--*<C-> li:--* 

lllustrissimo e Excellentissimo Senhor Sua Magestade por j-ustos moti.; 
vos que lem presentes; He Servida que na venda das HeFdades das Ordem; 
a que tem mafldado proceder na coAformidade do Decreto de 20 de A gos.,. 
to do anno proximo passado não hajão de pagat· Siza os Compradores 7 
não obstante o qt~e se delerminava no mesmo Dec,relo. O que Voss~ 
Excellencia fará presente na Meza da Consciencia e Ordens para que 
assim se declare, e execute. Deos Guarde a Vossa Excellencia. Pala\cio 
de QtJéluz em 2 de Abr,il de 1799. - José de Seabra da Silva. Senhor 
Conde de . Val de Heis. ·. 

' 
Nos Manuscritos de M Anto1n"o da Fonceca. 

li 

*- · -·'*U::>!>,l!E-~ ·-llf 

1
1 

~·!ll.J 

SuA MAGES'fADE be Ser·.vida Oe.ter~1nar que 0s Bens, que estão 
na Administração da . Heal Fazenda, qoe de sua natu,reza sã.o AfieL1aveis, 
ou sejão Incorporados, ou Pwprios, ou Confiscados, ou de Capellas, Oll 

Foros, om Jugadas ( q1H~ por excepção Ordel'la que se possão remir em 
beneficio da Agricultura pelos Senhorios das Ter.ras, que com ellas , se 
achão gravadas ) se ven<llão, ou arnilmatem a gue1;n •linrais der no Tribl~· 
nal do Conselho ria sua Real Fazenda, sendo a mesma compra livre de 
Siza, e podendo ser pago todo o seu preço erm Papel Moeda: e J"a'ra cPns
tar do referido, se mandom a.ffixa.r este Edital em observancia do Real 
Decreto e Aviso, datad.os em 16 de Março do corrente anno. Li.s.boa 4: 
de Abril de 1799. = Belchior Felis RebeJ]o. 

impresso avulso. 

.( 
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'*-*<.C>*-* 

A Rainha Minha Senhora Manda declarar ao Conselho da Fazenda; 
que do preço da venda dos bens da Corôa, não devem seus Compra
dores pagar Siza, permittindo-lhe outrosim que possão satisfazer em A po
lices piquenas o mesmo preço das suas arrematações e qtle igualmente 
o Conselho fique na intelligencia de que as Jogadas que ora se mandão 
-vender sómente são aquellas que estão na Corôa, e não as que se achào 
em mãos de particulares: O que v.a s.a fará presente no Conselho da 
Fazenda para que assim se execute. Deos Guarde a V.a s.a em 5 da 
Abril de 1799. = Marquez Mordomo Mór. Senhor Francisco Feliciano 
Velho da Costa Mesquita Castello Branco. 

Nos manuscritos de JI!I. Antonio da Fonceca. 

Sendo presente á RAiNHA Minha Senhora a dúvida, em que entrou 
o Superintendente Geral da Deci ma sobre os limites da suaJurisdicção: 
Foi a MPsma Senhora Servida declarar-lhe, que o seu Real Decreto de 
19 de Outubro do anno proximo preterito, pelo qual foi promovido ao Lu
gar em que se acba, não prescrevendo demarcação alguma territorial, 
he comprebensivo de todo o Reino , em cuja intelligencla deve ficar o 
mesmo Ministro, até pelas Ordens que já se lhe tem expedido nesla con
formidade. O que Vossa Senhoria fará constar no Conselho da Fazenda, 
para que haja de ficar nesta intelligencia. 

Deos guarde a V. S. Paço em 17 de Abril de 1799. =Marquei 
Mordomo Mór. = Senhor Francisco Feliciano Velho da Costa Mesqui..; 
ta Castello-Branco. 

Impresso na Impressáo Régz·a. 

Sendo presente á RAINHA Minha Senhora a dúvida, em que Vm. en
trou a respeito dos limites da sua Jurisdiccão: H e a mesma Senhora Ser~ 
vida declarar , que nãó prescrevendo de'marcação alguma territorial 0 

Real Decreto de l9 de Outubro do anno proximo preterito , pelo qual 
Vm. foi promovido ao Lugar que exercita, fica por tanto a Jurisdiccào 
de V m. sendo comprehensiva de todo o Reino, em cuja diligencia V<rn. 
deve ~car, ain~a mesmo á vista das Ordens clarfls, e ex~ressas, que lhe 
tem s1do expedidas: E ao Conselho da Fazenda se t.em fe1to igual decla
raçao sobre este Negocio. O que de Ordem da Ramha Minha Senhora 
participo a Vm., para que haja de ficar nesta intelligencia. 

Deos guarde a Vm. Paço em 17 de Abril de 1799. = Matqnez 
Mordomo Mór. = Senhor José Antonio de Sá, 

Impresso na Impressão Regia. 
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ilf--~*-• 

NOS DONA MARIA, por Graça de Deos Rainha de Portugàl, e d'os 
Algarves, d'aquem, e d'a]ém mar, em Africa Senhora de Guiné; e da 

'Conquista, Navegação, e Commercio da Ethiopia; Arabia, Persia, e da 
In dia, &c. Fazemos saber a todos os que a presente Carta de Renova~ 

' 16 
ção ~ Confirmação, A pprovação, e Ratificação virem : Que em- de De .. 

27 
zembro do anno ,de 1798 proxirno precedente se concluio, e assignou em 
São Petersburgo a renovacão do Tratado de Amizade, de Navegação 1 e 

9 • . . 

de Commercio de- de Dezembro do anno de 1787 entre Nós, e o Sere~ 
20 

nissimo, e Fotentissimo Senhor Paulo Í. Ímperâdor, e Autocrator de to:
das as Rus_sias, Irmão Nosso Caríssimo; sendo Plenipotenciario para es
se etfeito de Nossa parte, Francisco José de Horta Machado, do Nosso 
Conselho, Nosso Ministro Plenipotenciario Junto a Sua Magestade Im
perial de todas as Russias, e Commendador da Ordem de Christo; e por 
parte de ~u~ Magestade o Imperador de Todas âs Russias, Alexandre 
Pl'incipe de Rezborodko, Chanceller, Conselheil'o Privado actual, Sena· 
dot·, Director Geral das Postas, e Cavalleiro das Ordens de Santo An-
dré, de Santo Alexandre Newsky; e de Santa Anna, e Grão Cruz das 
de São João de Jerusaleni; e de S. Vladimir da Primeira Classe; Victor 
de Kotschoubey, Vice-Chanceller, Conselheiro privado actual, Cama ... 
rista actual, Cavalleiro da Ordem de São Alexandrfl Newsky, e Grão 
Cruz da de São Vladimir da segunda ClRsse; Theodoro de Rostopsin 7 
Conselheiro privado actual, Membro do Collegio dos Negocias Estran
geiJos, Cavalleiro da Ordem de São Alexandre Newsky, e da de Santa 
Anna da primeira Classe ; e Pedro de Soimono:ff, Conselheiro privado 
actual, Senador, Presidente do Collegio do Commercio; Cavalleiro das 
Ordens deSão Alexandre Newsky, edeSanta Anna daprimeira Classe, 
e Grão CJuz da de São Vladimir da segunda Classe; da qual renov~çãa 
do Tratado o theor he o seguinte: ' " 

Em Nome da Santíssima, e Índivisivel Trindade& 

Sua Mngestade Fidelíssima a Rainha de Portugai; e Sua Magestade 
o Imperador de Todas as Russias; vendo com grande satisfação qoe o 
Tratado de Amizade, de Navegação, e de Commere,io conclu•ido entre 

9 
Elias; seu~ Vassallos 1 Estados, e Domínios respectivos a__._ de Dezem-

20 
bro de 1787, começdu a augmentar os vínculos mercantis entre Portugal? 
e a R ussia; e igualmente animados do deS('jo de continuar a pl'omover 
a I nclustria, o Commercío, e a Nav-egação directa dos seus Vassallos, 
resolvêrão renovar n sobredito Tratado, e nesta Consideração, elegêrão, 
e nomeár.ão por seus Plenipotenciarios, a saber: Sua Magestade Fide
lissimi:l a Ramha de Portugal, ao Senhor .Francisco José de Horta .Ma-
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chado ,. do seu Conseiho, seü J.\,Jinistro Plenipotenciario junto a Sua Ma.;; 
gestade o Imperado~ de todas as Russi-as, e Comrilendador.· da Ordem 
de Chl'isto, e Sua Magestade o Imperador de ... Todas as Rus-sias ao Se
nhor Alexandre Principé de Bezborodko, Chanceller , Cons.~lheiro pri
vado acloal, Senador, Dlrector Gêral das Postas, e /Cavalle1ro dás Or
dens de Santo André, de Santo Alexandre Newsky, de Santa Anna; 
e Grão Cruz das de São João de J erusalem, e de São Vladimir da pri
meira . Classe; ao St>nhor Victor de Kotschoubey, Vice-Chanceller, Con
selheiw privado actual, Camarista actual, Cavalleiro da Ordem de São 
Alexaádre Newsky, e Grão Cruz da de São Vladimir da seg-unda Clas
se; ao Senhor Theodoro de Rostopsin, Conselheiro privado autuai, Mem
bro do Collegio dos ·Negocios Estrangeiros, Cavalleiro da Ordem de São 
Alexandre Newsky; e da. de Santa Anna da primeira Classe; e ao Se
nhor Pedro de Soimonoff, Conselheiro príva.do aCtual, Senador, Presiden~ 
te do Collegio de Commercio; Cavâlleiro das Ordens de Sãó Álexa.ndre 
Newsky, e de Santa Anna da prin1eira Classe, e Grão Cruz dá de São 
Vladimir da segunda Classe; os qnaes Pl~nipotenciarios depois de se ha
verem respectivamente ceimmunü:ado os seus Plenos-poderes, en lrárãd 
em Conferencia; é tendo maduramente deliberado sobre a materia, con..: 
cluírão, e ajustárãci os Artigos ~eguintes.. 

Art. I. Ha,v.erá entre Suas Magestades a Rainha de Portbgal, e o 
Imperador de Todas as Russias, seus Herdeiros, e Successores· , de hu· 
n1a, e outra parte, assim co in o entre seus Vassallos, huma . paz per pé.: 
tua, boa inte.lligencia, e perfeita amisade, para o qüe as duas Partes 
Contratantes se obrigao tanto por si, como por todos os seus Vassallos' 
sem excepção, a tratar-se reciprocamente coq:í.o bons amigos em todas 
as occasiões, tanto por mar, como por terra, e . aguas doces; e não só 
a evitar tudo o que possa redundàt· em prejuízo · de huns, e de .outt'os; 
mas a ajudar-se mutuamente por todas .as .sortes de bons Officios, sobre 
tudo no que toca á Naveg~qão, e ao Commercib. 

Art. 11. Os Vassallos Portuguezes gozarão na Russia deht1ma perfei
ta liberdade de consciencia; segundo os princípios da absoluta toleran"' 
cia que alli se concede a todas as Religiões; podendo livremente satis· 
fazer aos deveres, e dar-se ao Culto da sua Relig·ião, tanto em suas pro
prias casas, como nas Igrejas públicas que alli se aêhão eslabelecidas 1 
sem experimentar jámais a este respeito a menor difficuldade. 

Os Vassallos Russianos não serão do mesmo _modo jámais pertur..! 
bados, nem inquietados em Portugál, pelo que toca á sua Religião , e 
observar-se-ha para com eHes a este respeito o que se pratíca com os V as
sal los das outras N acões de hum a Communhão differente, sobre tudo 
com os Subditos da Grão-Bretanha. 

Art. III. Suas ditas Mag~stades s~ obrigão mutt]ámerite á procura-r 
aos V assai los respectivos de H urna, e de Outra todas as facilidades, as~ 
sistencia, e protecção riecessaria para o progresso do seu Commercio re
ciproco, e sobre tudo da ~avegação directa entre os dous Estados ein 
todos os lugares dos seusDominios, em que aN,avegaç.ão, e 6Comn1Cl'
cio são actuallnente, ·ou forem para d futuro permiti idos a outras Na• 
ções Europeas. Mas em todos os casos ein que no presente Tratado se 
não houverem estipulado algumas isenções, ou prerogalivas a fai'or dos 
Vassallos. respectivos; dever-se hão estes sujeitar, pelo que loca <;lO seu 
Comrnercto, tanto por _mar, como por terra, e agllas doces, ás Pautas 
das A lfandt>gas ) e ás Leis, costumes, e Regulamentos do lugar em que 
se acharem. 



- Art. IV: Em todos os pórtos dos Estados respectivos, cuj-a éntra·da; 
e Commercio são livres ás Nações Europeas, as Altas Potencias Contra
tantes terão reciprocamente direito de estabelecer Consules Geraes, Con
su]es, e Vice-Consules para o ~em clos seus VassaJJ.os CoiÍlmerciantes; 
os ditos Coosules Geraes, Consules, e Vice-'Consules a,Jli gozarão ·de to
da a protecção das Leis; e posto que ali i não possão exercer sorte algu.
ma de jurisdic~?ão, pbderão com tudo ser eleitos a contento das partes 
por A rbi tros das suas Constestações; mas será sempre livre ás_ triesmas 
partes o recorrer com preferencia ao T.uibunal destinado para o Com me r
cio, ou a outros Tribunaes, a que os mesmos Consules Geraes, Con!lu• 
les, e Vice-Consules, em tudo o que pertence ás suas proprias Causas, 
serão ig ualmente subordinados; -e nunca poderão ser eleitos d'entre os 
V assallos, por nascimento , da Rotencia junto á que houverem de resi
dir, excepto se tiverem obtido licença expressa da dita Potencia para 
poJer ser acreditados como taes nos s·eus D<Hninios. 

Art. V. Os Vassallos das duas Potencias Contratantes poderão nos 
Estados respectivos ajuntar-se com o seu Consnl em corpo de Feitoria, 
e fazer entre si, a bem Commurn da mesma Feitoria, as disposições ·que 
H1es conviere m, com tanto que nelles não haja causa alguma contraria 
ás Leis, Estatutos, e Regulamento do Paiz, ou do lugar em que se acha
rem estabelecidos . · 
- Art. V L Os Vassallos Commerciantes das duas Altas Potencias Con-: 
tratan-tes pagarão pelas s~as mercadorias nos Estados respecti'{OS, os di-
réitos d' Alfandega, e os mais determinados pelas Pautas, e Ordenações 
actualmente em vigor; ou que para o futuro existirem; e quanto á fór
rna do pagamento dos direitos de entrada na Russia ; conformar-se-hão 
GS Vassallos Portuguezes com o que se pratica, ou se praticar pelo tem
po adiante com os proprios Vassallos Russianos. A fim porém de animar 
Gada vez mais o Commercio das duas Nações, dehuma, e de outrapar ... 
te se conveio em conceder-lhes as vantagens seguintes. 

L 0 Da parte da Rnssia: Que todos os Vinhos da producção de Por
tugal, das Ilhas da Made.ira, e dos Açores, introdtnidos na Russia em 
Embarcações Portoguezas, ou Russianas i por conta dos Vassallos Por
tuguezes, ou Russianos, não pagarão de direito de entrada mais do que 
qua tro Rublos, e ciocoenta Copeicas; por cada barrica, ou oxhoft de seis 
ancoras, ou duzentas e quarenta botelhas; mas huns, e outros não po
derão goza1· desta vantagem, sem apresentar Certidões do Consul da Rus
sia, e em sua falt a da Alfandega, ou do Magistrado do lugar, donde os 
ditos Vinhos houverem sido expedidos, e pelas quaes conste que são ver
daJeiramente da pwducção das terras assima mencionadas, e por conta 
dos Vassallos Portuguezes, ou [{ussianos~ 

Quanto ao~ sobreditos Vinhos, que forem introduzidos na Russia. 
em Navios de outras Nações, observar-se-h a o que a Pauta Geral do mez 
de Outubro do anno de J 797 a este L'espeito determina. 

2.0 Sua Magestade o Imperador de todas as Russias consente que os 
Navios Portuguezes possão transportar cada anno a todos os pórtos dos 
seus Dominios, em que a entrada doSai Estrangeiro he permittida, seis 
mil lastes de Sal de Portugal, em quanto durar o presente Tratado, não 
pagando por esle' genero mais do que ametade dos dire itos da Alfande· 
ga, e os mais determinados pelas Pautas que existem, ou que para o ftl
t uro existirem nos ditos pó1·tos. Todavia ; uã.o gozarão os Navios Portu
gnezes desta vantagem senão com condição de apresentar. Certidões pas
sadas em devida fórma, que provem que o dito Sal he verdadeiramente 
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'da .-,pndducÇão .Be .POl'tugal, que do mesmo Reino · foi .transportado . dit'EC'" 
tarllente em Naviós Portugóezes, e por .conta dos Vassallos Portug·ue
zes , ou Rnssianos.. . , _ . . . _ 

Art. VIL Em. reciprocidade das sobre,di·tas Concessões, .Sua Mages
t-ade Fidel-issima .conced:e aos ;Vassàllos a~ Russia as vantagens seguin· 
te·s,. . . 1 . • • , 

. ·. J.0 
. Os N~goci.antes Russiános estabele_cidos ;. ou que para o futu[·p s~ 

-~stabel e cerem em Portugal, gozarão da prerogativa de ter Juizes Conser-: 
_v.adores ,sobre o:mesmo .pé, q9e isto se concede , .. e se. p.ratíca. com a Na
Ção lngleza; .mas se Sua.Mag.estacle E'idelissima julgar conveniente faze !: 
:novo Regulamento so.br.e esta mate-ria p&ra tod.o~ os Comníerciantes . Es
t r:angt>it:os estáb ef.ecidos nos seus Estados,: sem excepção alguma, a el
le dever~s.e-}J ão tàmLem s.ujeitar os Va~sallos . Russianos .. . . , 

2:0 Terão eHes tamb P ln ~o. direito de recorrer á Junta .. do Commetcio 
nas suas causas mercantís; ser-lhes-ha ~lli feita prompta , e exacta jus-' 
tiça, s·egundo a v_erificação dos factos; sem as mais . formalidades do pro
cesso ordioario; conforme as Leis, e us.os que se obset• vão entre .os Ne
gocian tes, p.ara o qu.é conçederá Sua.lY.Iage~tade FI~elissima, . náocçur
rencia de similhantes casos, a J urisdicção riecessada. á sobre di ta Junta 
do ComrnerciQ. . . . . - , .. , · · · 

3. 0 Os Negod-antes Portúguezes; e Russianos não pagarão maís do 
'que ametade dofi_ d'ireitos d.e entt·ada d.' Alfandega ., e os; mais ( debaix() 
oe qualquer denominação que seq>ossão) taes quaes se acharem estabe
ledd'os pelas Panta;s, e Regldlaménl@s que ac~uatuiente existem, ou.que 
)J'íl l''ll o futuro existi re~ ern Portugal _sobre as pro.ducções d:.t ,Rtissia abai
xo es-pec:i ficadas , quando. el)as forerri transportadas directam~nte em Na
vios Por tuguezes, ou Russianos, e por conta dos ,V assaltos , Portuguezes 7 
ou Russianos; a sab~r: o , cari,amd; a linhaça, e Q ole.o. de canamo , e 
de linhó ; .o ferro de toda a sdr.te de, diru ~ nsões, em que se cornprehende 
o .ferro de'lga'd0, entrando tamben:l os ar.cos de fe rro, as ancoras ~ ; as.pe-. 
ç as de_ artilhe ria, as ba las , e a.s borl}bas ~ mas os Vassallos• respectivo~ 
não g·o.zarão desta diminuição de direitos., sem mostrar pdr Certidões pas-: 
sadas ern tl evída_ fórma pelo Cunsul Portuguez , ,e en~ S!.la falta pela AI-: 
fandega , ou pelo Mng-istrado do lugar, donde as. sobreditas mercadorias 
hpú verem sido ,expedidas, que ellas são verdadeiràmente .da prod.ucç.ão ,. 
ou, das .maoufacturas da. Russia ;. e que _são.exportadà.s por conta dos V as..: 
sal!Ós PortJJg.uezes, ou Russian?s., .Estas vantagem! não· serão conçedida~ 
a N~wi os dé ou tras Nações que t.raospor~;;\rem . a Portugal as sobreditas 
merca·dorias da Russi á ; mas qbse~var-se-ha com estas o que as Pautag 
Geraes prescrev t>ffi a ~ste respeito. . . · . . .. . . . , , ; , . 
, 4. 0 Se d~ntro . dQ t~~po da duração_ deste Tr~tado ~ua .Mag~sta,de Fi-. 

cl e li s sin~ a viet· a conce d ~ r aos N avias de qualquer. outra. Na·ção .hum aba-: 
t imentó nos direitos da .sahida dos Vinhos., goz.árãp tambe:rn ds . Navjo~ 
R ussianos desta vantagem nos Vinhos que expottareiii para os Pórtos d.i 
R ussia. . , -~ I, 1 . : .~ , 

. A ,rt., VII L .,.Além das ~an.t~gens reciproca~ · es~ i~ula~ás pei,os Artigos 
precedentes, as Altas Potencws Contratante~Jul garao ainda conve~i e_i::it e J 
a fim de animar mnjto mais q Navegação dlrect.a, _e oCornmercio entre 
as Nações Portugi1e~a; e Russiana, conceder as Vassallos respebtivos as 
prerogativas, ;:;eg-ui .ntes. , '. .~ ., . . · · 

. . ~ u ~ Ma,gestade Fidel_iss!ina conc~de .a diininuição da dinetade dos 
threltos d Alfa!ldega, e os ma1s . determmados pelas Paiitas , e J.{egola• 
fllentos que eXIstem; ou que para o ' future éxi ~ tirem nos se tis· EstadQs j 
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sobre as ·me:r-cadoriàs da Russia aba.ixo especificadas, sendo ellas traris.: 
portadas directamente··.®a .Rus:sia pl1ara P0.rtugal; a saber: os brins, Jo
nas, e 1riais_ fazendas de linho proprias para q velame dos Navios; as 
ehamadas- Vlaams-? OH Flaemúcb? Rnvendoues; e:Calamandres me ]ir;}hO' 
eom Cl)ndição de se pwvar )Jor~Certídões authenU·cas, que as sobreditas 
mercadorias são verdadeiramente das manufacturas da kussia, que dal
li furão transportadas clire~tamente em Navios Portuguezes , óu rRussía .. 
HOS. 

Elll' reciprecidade. destas vanta~g-PtiS · ; Sua Magestade o Imperador 
de 'fadas ·as . Rwssias concede a.diminuiçã·b daametade dos direitos d'Al
f.andega, e os mais ql!le exi·stem, ou que para o futuro exislieem nos seus 
Estados, sobre as Hlérc.aril<?tias de Portugal a@a.ixo especificadas, sahin.o 
d<~ e/las dit·ectamente de fortug-al para a Russia ; a saber: o azeite de 
olJveiras, o anil do Brazi l , o tabaco .do Brazil em pó ', rolo, ou fo lha? 
com a condição de se prova\ semelhántemente por Certidões authenticas, 
que as sobre-ditas mercaclonas são vêrdadeiramerite da producção de Por~ 
tugal, e das suas Colonias _;' que -da!! i feriio exportadas directamente dos 
seus Pórtos na Europa erri, Navios Portug·uezes, ou Russianos, e por con
ta. dos Vassallos Portugue-zes, ou Russianos .. 

Art. IX. Havendo outros generos; e effeitos 7 assim da producção, e 
man~fac{ut'as d~ Portugal, e das suas Colonias, como da proclucção , e 
manufacturas da Rússia ·, e dos seos differentes Dominios, e Conquistas, ' 
Of> quaes poderão augme1ntat· a Navegação; e o Comrnercio das duas Na
<;Ões , e contribuir para o seu reciproco interesse 1 Sua Magestade Impe
r~al , tomando este objecto em Sua Alta Consideraçã0, tem ordenado aos 
seus Ministros respectivos qtil.e examinem, e confirão sobt·e toelms, e ca
da hum dos sobreditos generos, e effeitos; e de tudo quanto a este res
pe ilo se. ajust·a•r., e convi-er de hulllá, e outra parte, far-'se-hão novos Ar
t1gos, os qua'es séndo approvados; e ratificados pelas duas Potencias Con
tratantes; ficarã.o fazendo parte deste Trátado; eorno se neUe fossem in• · 
clusos, e tralilsc'r-iptos pa lavra por palavra .. · · 

Art. X. Sendo o fim das duas Altas Potencias Contratantes na con .. 
cessão das'vagta-gens estípuladas nos A•rtigos Vl. VII. e VliLunicamen:
te facilitar o Conunerci'c~ ,. e a N ave.gação di'recta dos Vassallos Portugue"" 
zes na Russia:, e dO's Vassa·ll o·s R uss.iafllos em Portugal , prohibern ellas 
r-eciprocamente aos seus ' Vassaltos o abtlsar destas vantagens, dando-se 
por donos de Navios, ou de mercadoria:s que lhes não pertenção, sob pe
na cJe que aquelle 1 {)U ~~LJe.J i es, que bouverenil assim defra·udado os di
reitos, emprestando o seu nome a qualquer outro Negociante ' Estrangei
ro, serão tratad0s conforme a disposjção das· Leis, e Regulamentos a· es• 
1e' reS•f>eitQ estabelecidos; a saber~ que tudo 0 que se provar SE\i' assim 
falsaraente declarado em p,orlugal debaixo de hum supposto nome Por
tugnez, 01.1 Rnssiano, será confiscado, e vendido a beneficio da Casa dos 
Expostos. Ha mesrna: sorte na Russia tudo qua:nto se pro(tar ser ass.im 
Jalsamente declarado ·debaixo de hum supposto nome Portugez; ou Rus
siano-, será confiscado a benefi·cio dos Estabdecime·ntos p.úblicos em favor 
tlos pobres. 

Mas no casm '<!JUe' haja denuncra·ate da dita fraude, abater-se-ha a 
s2 t1 favor ameLade da importancia ela velil<!la dos gene-ros confiscados, que 
r<:>ceberá _ em paga da denuncia, quer seja em Portugal, q-u·er na Russia. 

Art. XL Não se'rão -reconbeidos por· Navios Portnguezes, ou Russia
nos senão aquel les, que estiverem exactamente no cas'o das Ordenações, 
e Regulamentos· a.etctalmente ·ern vigor nos. se·us resp.ectj vos Paizes; as~ ... 
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ber ~ pelo que toca aos Navios Portuguezes, dever~Ó· ·est'es conter o nú~ 
mero de· Vassallos da mesma N a~ão determinada pelo~ Regulamentos d'e 
Sua Magestade Fidelíssima, isto he, que o Mestre·, Gónlra-Mestre; e 
c~uas terç as partes da tripulaç~o sejão Vassallos Portue-uezes . 

. . A propriedade PoTtugueza de hum tal Navio <de\rerá ser attestada 
por hnm PasEa porte expH.'dido pela Secretaria de Estado da Reparti~ão 
da Marinha . 

Pelo que tor.a aos N avi os Russianos , deverá ao mer.ws ametade 
do r}Útne.ro de Marinheiros da sna tripulação constar de Vassalos do Im-
pe.rio da Russia. . . . r • 

A lé rn dis to deverá . a propriedade Russiana de bum :tal Navio, ,e 
ch sua carga ser a-uthenticada por documentos passarlos em àevida fo r• 
ma: e. se o i'i avio der á véla de São Petersburgo, de,re d ser munido de 
hum Passaporte_ do Almirantado; mas se partir de qualquer outro Porto 
da RLissia, fW.l• que nã-o· haja Almirántado, o Passaport , , ou seja expe· 
~ido pêla, A lfanclega daq nelle lugar, ou pelo Magistrado , ou por qual
quer outra pessoa di sso enca rr e~·a da, será valioso. 

, A ' s -duas Altas Partes Contratantes rerpetter-se-hilo reciprocamen
te alguns , exetnpla res ~aothentic os @a formal id ade dos di Los documentos;· 
e Passaportes, para se guardarem nos diffe ren-tes Pórlos dos Es tados res.., 
pe-cti~·os, . a fim , rle se colP.jarem com aguPIIes de que forem munidos os 
.Navi os , r-~ de Sf' verificar a<Jsim a sua va lidade. 

A ,rt. -:X~t Para veri fi·car a propriedade Port ugueza, ou RtiSsi•ama .das 
mer.c-adori.as expo rtadas de Portugal. pa1·a a R ussia, dever'-se-hão apre-. 
sehtar Certidões· dos. Corrsules Geraes, C::msu les ; ou . Vice"Consules da 
Russia, residentes em Portugal , ou se o Nav,io s,ahir de. Hum · Porlo, em 
q ue !l l ~.~ haja Consul Geral , Consul , ou Vi ce-Consul da Russi.a, basta.:. 
rfio Ce rtidõt, s passadas em devida fórma pela Alfaodega, ou pelo.M-ag:is .. 
trado do lugar, oú por CJUalq t.Jer outra · pessoa disso encarr.ega.da; e os 
di'tos ·Oons1Jles Geraes , Consu les, ou Vice-Consules não poacrfio exigir 
ma is, do que mil e duzentos réis por passa1· btHna tal Ceréidão, debaixo · 
à e q.ualquer pretexto que s~ja. ~ - ' · 
. :. :: Da mesma sorte para verrilicar a propriedade Port'ugueza, . ou Rus-' 

sian a· das . m ercadwri as 1 ex portadas cl a R ussia píwr Po rt u g a! ; . dever-se- hão 
apres.en Lar CertirhJ-es dos Consoles. Geraes, Consules ; ou Vice-Consules 
El·e P.o rtuga l residentes na Russia; ou • S@ o Nayib ·sahir de •hum Porto, 
em que núo haja Consul G eral ·, Consu l , o.u Vi1ce .Consul P:ortuguez, ba s .. 
tafàe Certidões passadas em dev ida fórma peb ·A ifqncl ega:, :ou pelo Ma
gistrado do lugar; donde o dito ·Nav~(Jhouver:sahitlo ·, ou ·por qualquer 
oatra pessoa disso encn rregáda; ~e ós-ditos Cop-sules Geraes , Comsúles ·~ 
eu Vi ce-Cousu]P.s n:?ío. poder.ão t!ambe.rn .exigi v :mais do que tres Rublos 
tpor JHtss<!r as ditas Certidões, clflbaixo de q l~J~lq'ue v pr-etex to gne seja. 
~ Art.. XIII. Para prev!.!nir asfra·údes''"d<Js r.di•reit-os d' Alfandeg-a nos Es.:. 

-tados respéctivos ,. ou sPja •por col'itrab':uado ~ o~ cpo1t _qual q.uer outro mo"
do 1 'aS cluas A !tas P[J t.encins tCont.ratantes con"v.Jel"<:ro 1gua lmente em qae; 
·por tudo o que. respeita á. vis ita .dos Navios iH? r-cartTtesJ; ás rdec laraç0es 
(.las rnercadori.as, ao tempo de · :o~~ ,apreserita1r ,1:á1 nla ~~i· r a .di«?; ~s verifica-r, 
e "!TI g-er.al por t ~1dq o gue tmca á:-s íprl!lcauçõres qu·e se houverem de to
mar• con tra o cuntTaoando, é ás penas ;qtJe se tem de imp~r aos cootra
·b.;mdis.tas, se observem em ' cada .Paiz as Leis, Regulamentos, e cusL.u
ü!!eS ! n ~ ll:!í! es·LabP. LP.cid.os , . ou "qUie lpa r-a o.' fut tJr(i) se .. estabelecerem. 

Em todos os casos assima mencionados, as duas Potencias Con
tr.ai..ariüls , se obrig:ao tecipracamen,te a :n·ão -tratar os yassallos t•especti
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\Tos €Om 'mais ri 'g0'r (!lo que os seus proprios, qtlando commetterem -setne"' 
)hantAe: contra1venç0es. 

Art. .XJ,V. · Todas as; vezes que os N avias Portuguezes, ou R ussianoB· 
forem obrigados·. , ou sej a por tempestades, GU pe rseguidos por algum Pi
ràta ,. ol!l por qua l Gj~er outro accidente, a refugiar-se nos Pórtos dosEs"
tados· respecti.vos, hélles poderão fazer os concertos de que precisarem, 
abast.er-se de todas as cousas, q ue houverem mister, e tornar a sabir li
vrernente ·sem 1oagur direito algum d'Alfandega, ou qualquer outro, á 
eXcBpção sómente dos di rei tos de FaFol, e de Portagem; com ta111to ~ue, 
durante a sua estada nos ditos Pórtos , se não tire mercadoria algum'a. 
d_os -refet·idi:Js Navios, e muito menos sg exponha á: venda Q quer que se
ja; mas se o ·Commandante de algutn dos mestnos Navios julgar eonve.:. 
nienftt p&t· e·m~ venda a lguma mercadoria, será obrigado a comformar-se 
com as Leis ·, Ordt>nações, e Pautas da terra, em que se achar. 

Art. XV. As Emha rcac(ôles de Guerra das duas. Potencias All iada.s 
ach-arão ignalmente nos Estados respec~ivbs as Enceadas, Rios, Barras; 
e Pórtos livres, e aberrtos ' para entrar, ou s•ahir, e fiaar amcora.das <? 
tempo que lhes fôr preciso'; s.em sujt>ição á vesita a lg.uma, C.6>nformanclo
~e rigufl lrner.te com a,<; Leis Geraes <!l.a Po-licia, e com as dos TribuhaeS' 
e;a ::Saude, estabelecidas nos Estados respedivos, 
c Nos Pór1J0s granc!es não p@derão entrar por cada vez mai~ do ~ q11·e 
seis Embarcaçf'les de Guer.ra, é nos piquenos mais doque tt-esj a nãose 
hav.e:r ' p·e-diclo, e aleanqa<ilo . licença par·a maior. nlámero: E por to•do o 
que respeita á provisão de mantimentos·, éohcet·tGs, viveres, e refres-. 
cós, poder-se ... bão esrtes 1lrlver ·pe lo jíi)reÇ0 c0.rrente, sem embaraço, bu· 
impeclimento algum, ' q·ualql!tér qm.e sPja; e pt·a ticar-se-ha com as ditas 
EmlJ>a,rcaçi5es fjle Guer11.a o -mestng que se pratíoa com as de todas as mais 
Nações. 1 , 

~ Art . . XVI. Quan-to ao Ceremonial das· salvas dos Navios, as duas AI• 
tas Partes Contratan-tes •Convierão em regdla!lo, segundo. os principios ·dé 
homma igualdade éhtr-e as ·Jclwas Coroas. Qn'aodo pois as Embarca<:ões das. 
duas PotPncias Contralanles se encontrem no marj regular-se-hão d~ hu-· 
ma, e -outra. parte, _pf' lo twt>. t<ilca ~s sa lvas, pe las !Patentes dos Officiaes 
qtre com mandarem e-s1 as_ Embarcac;õ.es, de 1'nodo que 0s de igual gnnlua• 
ção não .serãc obrig,ados Ja· sálv_ar htans ao.s outros, entre tanto queas ,.Btn'"' 
hnrcações comma·rídadas;·po:r:· Of.liiciaf.'s de huma Patente superior, fece-'" 
berfio de cnd;a .vez a sal ,va ·<ilãs .imfetiores, respobdE'ndo'-lhe tiro po_l' tiro. 

, Na .eontr.ada-de qü~lq~1~r - Porto errf1q•ué hou,ver gnarniqão, as Embar
caç~ii'S das .~!tas Partes c~m lt·atànfes 'serão iguálmente obrigadas a dar 
a . salva do costume, e respóndet·•s'e-l:hes-ha .da -mesrna soFte tiro por tir01 

Art. XVII. - ASí Etnba rcarç'ões de ·gUte.l'ra.:cle buma <das Pot6'ncias Con .. 
tratantt•s, ncJs Pórtps--da ·'@utra, e as· pe.s~oas das suas tripu lar.:ões, nã·() 
poderão ser det idas, · filem> 1eJiiDh~ra~ç::idas de sahir dos ditos Pórtos, qnari
do os ·Commandantes :de t~aes E~illbar<la~t)es quizerem· dar á vé'là. Osme-st. 
mos €omunandnnles. eom tludo_ d'€WBL'lll ahsfer-se escrupulosam ente ele dar 
asylo al'g.urn ·a Syll o0rdo a desertores, ou outros fugitivos? quaesquer qNe 
.sejão, contrabandist-as; óu màlfeücrres ;.,;e muito rnenos devem t.olerat· que 
ali i se recebão, el:Ieihf>s, -€11U rnere::admr'ias IIJ fl.le lhes possfío pertencer, oa 
que hajã.o rouhadn, nPn1 lrão pouGo as• d·e'C]·aradas de contrabando. E nã<i> 
d·ev.erão te•r . diiict~ ! d~de alguma em erHrég·a t· ao Governo, assim 0s 1dito.s 
c!'iminosos, .c'~' n.lo "as m~rC'.ado;úás· , :e ejrelitos assimá mencionados, quan."' 
dro e>lles os achem · a ser1 bordo: r·,; ..... ;, r; .. · 

~ E pel.u que pel··~enc,e ~s divida•s i,, e ·am'S delictos pess.®Jae,s. dos iadivi..t. 
i 
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tluos de que se colilpuzerem irs tripniações das diCas Embãrcaç-êí~s , será 
cada qual sujeito }Ís p€nas determinadas pelas Leis do Paiz em que se 
achar 

Art. XVII L Nem os Navios mercantes pertencentes aos Vassallos de 
huma das Potencias Contratantes, nem as pessoas das suas tripulações 
·poderão tão pouco sPr arrestadas, nem as suas mt::rcadorias apprehet1di:. 
das nos Pórtos da outra, e~cepto nas casos de arresto, ou apprehenção 
por Justiça, ou seja por dividas pessoaes, contrahidas no mesmo Paiz 
pelos Donos do Navio, 011 da Carga; ou por terem recebido a bordo fa
zendas declaradas ele contraban<do p-elas Pautas das Alfandegas; ou poL' 
a! li lerem occu ltado efl'eitos de fa llidos, ou de outros devedores, em pre::. 
juizo de seus legilimGs crédores, ou por terem querido favorecer a fuga, 
ou evasã(i) de algum de~ertor das Tropas de Terra, ou tle mar, ou de 
contrabandistas, ou de qua lquer outro individuo, que não fosse munido 
de hum Passaporte legal. E deverão taes fugitivos ser entregues ao Go
verno, da mesma sorte qne os criminosos, que se houvere_m refugiado a 
botdo de hum tal Navio. Bem entendido que vigiará cuidadosamente o 
Governo nos Estados respectivos, para que os ditos Navigs não sejão re.:. 
tidos por rn:iis tAmpo do que fôl7 abso.J ut,amente preciso. 

Em todos os Gasos assimo. mencionados, assim ooli1o a respeito dos 
delictos pessoaes, 0bservar-se-ha o que ficá estipulado pelo Artigo ante
cedente. 

Art. XIX. Se algum marinheiro clPsertar do seu Navio; set·á E?ntre
gue ao Chef~ da tripulação a qm) pertel'Jcer, e que o reque rer ; e eltl caso 
de rcbelliào poderá o Dono do Navio, ou o ChPfe da Tripulação, reql!le
rer auxilio para submelLer os revoltados, 0 qual ·auxilio deverá o Gover
no nos Estados respectivos promptamente prestar .!Jhe, assim como todos 
os soccorros, que possa haver rnister para proseguir s.ua viagem se111 ris
co, e sem d-emora. 

Art. XX. Os Navios Portuguezes; ou Russianos não podérão jámais 
ser constrangidos a servir em guerra nos t·espectives Estados, nem ainda 
d~ transportes, contra sua vontade. 

Art. XXI. Os Navios Portuguezes, ou Rüssianos; e as sdas tripu"' 
)ações , tanto marinheims, como passageiros, oú séjão nacionaes, oti 
ai o da mesmo Vassallos de h uma Polencià Estrangeit·a, receberão nos 
Estados respectivos toda a assistencia, e protecção que se devem espe~ 
rar de h uma Poteneia Amiga, e AliJada; e nenhum Individuo perten
cente á trirnlaç~o dos; ditos Nav.ios, nt>ríl àinda os Passageiros, pode.; 
rão ser constrang~e,los a entrar éontt·a vontade no serviço dà outra Poten
cia, excepto só os seus proprios Vassallos, que ella terá direito de re:. 
clamar. · 
- Art. XXII. Será permittido aosVassallos dasdnas Altas PartesCon
tratantes, ir, vir, e commerciar livremente nos Estados, com que hum a, 
ou ouLra destas Potencias se achar presEinteinente, ou para o futuro em 
guerra, com tanto que não levem muniçõêS ao inimigo: exceptuão-se 
todavia as PraCias que a esse tempo estiverelil bloqueadas, ou sitiada!l, 
tan.to~ por mar'· c?m0 por terra; mas em quál.qctet· outro tempo, e á ex'" 
CHRÇcto Gle mumçoes de guerra, podedto os d1tos Vassallos transportar a 
estas Praças toda, e qualquer outra sorte de mercauodas, assim como 
passageiros; sem o meno·r impedimento. Quai1 to á visita dos Navios mer
~antes, as U:moai'c-ações de Gue·rra, e os Cot·sarios comportar-se-Mo t?ío 
f.a.vol'~v~ l mente, quanto a razã.a de guer~·á' enião existente poder já mais 
p.errmttdlo par<a com as Potenc1as as ma1s Amio-as queficarem neutraes 

b ' 
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observaNdo Gl mais· que fé\1' possível as regras, e principias do direito das 
. gent~es gera1-meqte reconhecúlos. Mas no caso que estes N ~v.ios merc_an
tes sejão com boiados por huma, ou mais Embarcações de Gue1·ra, a sim
ples~ de_elúaçãe> do, Official Comma·ndante d.o· Ce>mbo·i, de qu,e os ditos 
Nàvios· não tem a bordo contr-a@a·ndo alo·tlm de Guerra, deverá · bastar· 

' ;-;> 
ríara que de nenhum modo s·ejão visitades. 

Art. XXIII. Todas as peças de artilher,ia ·, morteiros, armas de fogo, . 
)Jistolas, bombas, granadas, balas 'd·e mosquetaria, espingardas; pede r-. 
nejras, méchas, po lvora, salitre, en;ie>fre, CO!Jra.ças, piques, es.padas, 
cintos, eart.uxeirás, E)ellas, e br;id.às, além da quantidade gqe póde ser: 
necessaria para o uso da Embarcação, ou alét:u da que deve ter cada 
homem que a bordo della si·rv-a1, ou Passageiro, reputar-se-hã0 segtmdo 
as Leis, como contraba,ndo ,· ou generos· probibi·dos; mas nem as Em
bar"casões., nen), os .Passl.lg-eiros ,. nem os mais generes Cl ue ao mesmo tem
po a]Ji se achare-111, seràG> deÜdf!S ~· nern embara.çados de proseguir a Stla• 

viag·em. ' · 
Art. XXIV. Os effreirtos, e mercadorias r>ertencentes aos Vassallos 

de huina PoteQcia, q u.e 1es·I~Jja em guerra ; .sf:' rào livres, estando ~l bor
do das Embarcações dos Vassa·llos .. d<lqurellla das duas Altas Potencias 
Çontratantes que ficar· m~ ut,ra ·l, á ~·x·eejiH(<l-o dos generos de c0ntrabando 
espe_çifi cados no Artigq anteçeUem·t~. , A'SdfJ:ercadori'as pertencenLes :aos, 
VassallÕs da rnesmq. Pott•ncia .neutra!, càrregadas em Eo'lbarcações in1i~ 
mig·as ,· se:rão <de bo9J <preía; dever7se.Jiã,Gi €üm tudo_ exceptuàr as cal're
gpçõe_s feitas antes da declaração de· g_uer.~ra '; ;e a•inda mesmo as que fo
-re1m feitas depois clo rotiBJp;imento, mas antes queos~ Negociantes tenhã.(') 
tido o t erHpo nec.~sSM·i·os, para. ~ '<1t: scientes ·da sobredita cleclaraçi'i0 de 
guerra. Por tanto .c·or.l'vierã-o .as ,d t9;as Altas Par.tes Con.t.rata11~es em assi
J1(!,la-r o term0 ,. en;J que ta-es , nH; rcadm:ias. carregadas em Embarcações 
inimigas po ~l~rão ser por Sf•us Don0s redamadas, que vem a ser 0 espa~ 
ç:e de dpus IilH'zes dep0is da dec laração çle gtl erra á quet,n da linha, e o 
de seis mezes além da lin ha ·, €l em tod ®s os mais ]l:lg·ares do mundo. ; 

Art. XXV. No caso qu~ huma Cilas duas Altas J>artes CuH;:llr.alntiltes 
esteja eotll g!Jerra cGn) qu:1lquer outro Es-ta·do, es Vassa llos dos . seus ini
migos, que Sf'l qch;yem no. serviço , cla Potencia Contratantes· , que l>'wu.! 
.ver ficad o neutril Mt 1d_íta G ueha, O"l!l os tJenlre elles qu e forem na t u~a .. 
1.i.zaclus , o~ tiveJ'em a·dqni.rido o direito de Cid adão lilGS se.(ls Es tados; 
ainda mesmo durante a Guer~a, ·serão vistos, e tratarlos pela otJtra par-
1. t;>, Belligerante , como · proprios Vassa-Ulé>s da sua A lliada , sem à menor 

_doifferen(,:a ·entre huns, e outres . . · 
~ Ar t. XXV L Se os Navios das duas Altas· Pa.rtes Contratantes e_nca• 
iharem, ou l'l aufragarem nas' Costas dos Estados respectivos , clar-se-lh·tr s_,. 
ll ·ào~ promptame,nte , todos os seccorros, e auxílios possíveis, . tanto. a0s Na
_vios, e .fazendas., como ás pessoas que formarem 'a sua tr1pu laçi:lo , e b is.~ 
so se proc e ch~ rá em. tod.os o"s· pontos, do mesrno m'oeio prh fi-ead \h. a . Jlesp~ i~ 
to dus mesmos Vassa llos ào Paiz-, não se exí·girHlo causa alguma além 
das des'pezas, e dirPiLo"s, a que est~'s es1tellilo suj e i Los el'l1 semelhante cas0 
nas suas propt'ias Costas; e de ffiuma, e- outra Jij·arbe l~averá o maior oui
çl a do e 11,1 que ead a. hum dos e ffei f os , ~ q e s·e sa I v ar elo -Na vi0 n'aufql'g"O·; 
ou encalha~o, seju fielme-t~tP entrf,'gu~e .:ao; s•eu l eg·~iümo DonCJ. ~r"" ~· ' 

Art. XX V I I. Toei ;:~s , !il-S dem anelas, ·é .. ca\tJ Sa-s.w i v eis :eoruc~ rn en ~_ys; aos 
Negociantes Porluguezt>s est:lb~le~,;ido_s nran H:us~ia ', e ac,-s~ JNI.egoc i,a:n tes Rus-
si anos· estabe-lecidGs ~m PorJngàl , · s ~Fful j tt'lga·das pe,Jos·/l 'ribunae's .do:P·a1:z 
a qu,e perl~-(.lc &r o conhecimen&oAmi, •ca..u:s'as·:el_o C0mmercio, ~ de .htil-lina ~ 
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e 'outrà parteacln1in1strar-se-ha à mais prom~pta, eexactajustiçã aosVas.:. 
sal! os respectivos, na conformidade 'das Leis, e práticas j udiciaes ., es-
tabelecidas em cada Paiz. . 

.Poderão os Vassa!los respectivos confiar ó cuidàdo, e defeza das 
suas cat!lsas áos Advogados; Procur?dores ~ oü TroheHíães qu·e bem lh1es 
pat·ecét·;, com tanto porem que sejão ápprovados pelo Governo. 

Art. XXVlli. Quan9o ós Commerciantes Portúguezes ou Russíanns 
fizerem registal' nas Alfandegas os seus contratos, 01:1. ájustes por seus 
Caixeiros, Despachantes, ou tllutras Pe.s.s'oa!L :por elles erilJDregad'as par'i 
compra, ou venda de fazendas; as Alfaridegas ~ da -Russía, onde estes 
contratos se regist.arem, dev1erão . c\.iiàadnsamente ·exarnínàr se os que 
conlratão pbr conta dos seus ónnstiti.Ürítés t se ac.hãol por estes authori
zados com ordens, ou procura'Ções bastaEtes passadas ~m boa; ~ devida 
fórma, e em tal càsó serão os ditós constit:uirítes responsaveis; como se 
elles mesmos em pessoa hoilverão contratado; Mas se os · ditos Caixeiros, 
Despachantes, · ou outras pessoas empr-egadas pelos referidos Coi:hmerci
antes, se não acha.relli authorizadas eein ordens, ou procurações bastan
tes, não se dará fê, nem credito á sua palavra; e posto · que as Alfan.: 
degas clevão nisso cu[dar attentamli'rite, rrãG> serão ?s . contraté1ntes me.: 
nos obrigados a cuidar por si mesmos, em. que os aJustes, ou contratos 
que entre si tizerPm, não excedão os lhnites das .procurações, ou ordens 
dadas pelos Donos das fazendas, os q·uaes n'ãb serão responsaveís; senãO 
pelo v.alõr; e objecto dec)áfadós em suas procurações~ ' . . . 

Mas ainda que ' em ' Po.rtugal nãe seja ·cbstume fazer i·egistar nas 
Alfandeg·as os cont ratos, ou àjustes que os Conünerciantes fazem .entre 
si, será com tudo lívré aos Commerciariles Russianos recorrer á Admi
nistração Geral das Alfa1ndegas ~ oli á Junta do Commercio, as quaes 
serão obrigadas a fazer o tdito registo; debaixb das inestnas bo!íldições as.: 
si ma expressadas no presenté Artigo; pelo que· tocá ás Alfandegas d~ 
R ussia. E poderão igualmente recorrer ao mesmo Administrador Geral 
das Alfandegas, ou á Junta do Corrimercio para obter a inteira; e ple
na execução de qúaesquer·,contràtos que tiverem celebradQ .de compra, 
ou venda: atteridendo-se isto sempre nos termos de reciprocidade' e per~ 
feita igualdade entre as duas. Naqões; que são a base do pres.ênte Tra~ 
ta do. 

Art. XXIX. As di.ias Áltas Partes Contratantes sé obrigão recipro
camente a dar todo o possível auxilio aos Vassallos respectivos contrà 
aquelles dos mesmos Vassallos, que não houverem cumprido com as obri..: 
gações de hum contrato feito, e registado segundo as Leis, e fótmàs 
prescriptas. E o Gov erno de huma, e outra parte empregará em caso âe 
precisão a authoridade riecessaria para obrigar as partes a comparêêer 
em juizo nos lügáres em q'ue os ditos contratos houverem sido célebra,;; 
deis, e registados, e para conseguir a. exacta, e inteira execoqão de tudo 
o que nell es se tiver estipulado. . . . . . , . ., . 

Art. XXX. Tomar-se-.hã.o reciprocamente todas as precauções nêces.: 
sariâs, para que a Officio de Corrector ?e. F~zenfl~s (denominado Brac) 
se confie a pessoas conhecidas pela sua Hitelilgericla, e probidade, . a fin:l 
fie que os Vassallos respectÍ';OS não fiquem expostos â má escoJhg das fa
zendas, e a enfgrdamentos fraridulentos. E toda a vez que houver pro
'' as suilicieriles de má fé~ contravenção; ou negligencia da parte i:los 
Cot-r~ctores denominados Bracquéuri' ou das pessoas eilcarreg·adas d0 SPU 

Ollic10 , · serão disso responsaveis em suas pessoas, e bens e ficar.ão obri..: 
gadas a i.ndemnizat· as perdas que houverem causado~ ' 
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Art.- .XXXI. Os Commetrciantes;.;P,Iln·tugu:e2es estabé]ecidos na R mss-ia 
porlerão .; pagar as mercador.ias que alli compnarem ,. na mesma moe>dà·co'r;-... 
1·ente da Russia que receberem pelas suas· mercarlo·rias que alli i ve·a:de:-: . 
1:em, a não-haver o contmrio sido ·estipulado -nos :contrat<!>s; ou ajustes 
feitos entre o v.e:nale.mer, e, o · ccnnp~adot'; O mesl)lO se deverá eat~nder 
reciprocamente a r·espeit0 dos C0mr.U:erciantes Rl:l'ssianos estabe.Jecidos 
em Portt!igaL ' i • .•• : • · 

· Art._. XX:XIf. ' üs Vassaldos r,es•ji)eciti~vos ·; gozarão da ~len~ liberdade de 
ter nos lugal'es .em qlfle 'Ste•ac.haFem ·estabe]:ec;idos, os. seus livros de Çom
mercio escri.pt.wra€1qs no ü!ioína .. q'ue: qu,izerem, sem que a este resfieirO: 
s-e ~hes possa jn·es.ci'ev.B.r aous.á.: alguma; e delles não se poderá jamais 
e~igir que apresent·efm os seus Ii~rost die contas, .1ou me-€Jomrnellcie, senão 
para sua p•ropria de{eza, c:rrn •.caso dre quebrru, LOU de liti.gio; neste ulti-. . 
mo .caso porém .. não.,serão ffibrigados. a !apresentar senão as Artigos· neces .: 
sarias-·para Í•ntelligenc.ia do negocio ®~ que .. se tra_ta,r. E pelo que respe·i
ta ás quebras, · observar-se-hão pe huma -, .e optra part_e. á~ Leis; e Ré-' 
gulamentos que se acharem estrubelec:ülbs , ~ o.u !Jllara' o futu.ro se estabele
cer'em em cada- Paiz soibre este assuinpto. 
· Art~ · X:XXJH. · ~erá Fermittido a0s Gomme,rciantes P<:>Hugue.zes esta.:. 
beleeidos na Russia, edificar; cornji>rar, iVeflder, e ah1gal' casas em to•, 
das as Cidades deste lmperire>, que não tiv.erem pri:viJegiQs mumicipaes; 
ou Foraes particulares que se opl)l>omhão ~ a estas~ acqu~isições. Todas as · 
casas que forem poss·widas, e hwbitadas )301' Comri:Je1·ci.aiJtes .Portwgueies 

. ém Sê'l(r Ji>eters burgo, J.Vlosc0u ,' e . ..Nr:chamgel serão isentas de todo', e 
qUJalguer arj u·artelam ento ~ em ·quanto ' lhes per tencerem, e elles mesmos 
a·s ha bit-arem. Aquellas porêm -que. eHes derem, Ol!l tomarem de alwguel; 
ficarão sujeitas aos eúcargos, e alojamentos prescriptms ~quelle lug:ar. 
Os C0m nH:?rci antes For tu guezes ji'loderã0 tatliD bem ·estabelecer-se tl as ou
iras Cidades do Imperio da Russi~ ; , às casas p01·én1, que nellas edifica
rem' ou comprarem' não gozarão das isemções cqncedidás sÔ'men te á's' 
t res Cidades ::tssima especeficadas. •Coül tudlD se '·p.elo tenipo adiante se 
julgar e(imveniel'lie determinar por hum a · ®rden~ geral que se pague ' a: di
nheiro a suhministração dbs qtJar teis ; · serão os Commercia·ntes Po'rtugue" 
zes '} CO IDI!>- toclos os"m'ais; .. a . eJla o,brig?dos,:.._· ,,, 

. . Sua Magestade Fidelíssima se obriga reciprocamente a conceder 
aos Comn:i-ercia•ntes l~tfssia_!los estabeleci.dos, ou · (lj•Ue se estabeleêerem 
em -Portogal as ~esmas isenÇões, e p~j viJ.e_gi .os que s.e a'chão esti.Jju]a~?s· 
peJ.0 p1·esente Artigo a ·fav.or dGs Commercrantes Por.-fiuguezes ila. Rt~sst.a 
com as mesmás ('ond~i.çqes· assjma e~pressada1s, designando as Cidade~ . 
de Lisboa' e Porto, e ·á Villa de. Setmba,J; para nellas gozarem os Com
merciantes R ussian©s cla·s mesmas prerog:ati~as ci:Jrocêdidas aos Por~u-: 
guezes nas Cidades de São Petersburgo, Moscou, e A:rch'angel. .. 

Art. ' XXXIV . Os Vass~Hos de hum a, e O'Utra Potencia Contra'tante 
jJbderão livremente ret irar-se dos :Estados respectivos quand.GJ befnlhes pa_. 
recer; seín e~perirrren-t~r o meno1· ohstaclillo ma parte Mo Governo; q.u e 
tonceder-lhes~ha com as cap.télas preseriptas em cádá lugar os PasSé\j)or..;. 
tes do costume ~ - para po-dere1'n sahir do paiz .; e levár livremente ds hle'ns 
(}Ue alli houveFell'l tra·zida, ou ~dquirido, depois de coi~s ta~· que satisfi~ 
zerão· todas as suas· d,ivri das, assim eotiH9 os Cilireitos estabel1ecídos ]:>elas 
I.eis , EstaLmtos; e Ül"el•eJij açÕf's do Paiz doNde tqu.iz,erel'n sahÍI', 
· Art. XXXV; · A:inqa q11e· o' direi to d' A1:.1.baitw rião exista ~os Estados 
dns ,duas Altas l?artes Centr.atqnles, ·com tudo Suas Mage~>tades-queren~ 
do prevenir toda, e .qualquer-dúvüla a e~te respeito, &Gnvenl reoiproca-· 

i. 

.. 
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n;renie· (a·htre Si elil.l que os bens moveis, e immov'eis, deixados por mor: 
te de qualq uet d'bs Vassallos respectivos nos Estádos da outra Potencià 
Contratan le, passPm livremente, e sem o menor ·obstaculo aos seus legí
timos heTdeir..ós· por testamento~ oa ab intestato; os quaes depois de h a. 
ver l€galmente sa;tisfeito ás forma.Jiâades prescriptàs no Paiz ,- poderão 
log@ Lomar posse da beran~a, ou por si mesmos, oti por procuração, as~ 
sim como o poderão fazer os Executores Testamentarios, se o defunto o 
houver . notnea.Jo; e di sporão os ditos herdeiros CO!flO bem lhes parecer; 
e convier da herança que lhes for devoluta, depois de ter pago os di·rei~ 
tos estabalec1idos pelas. Leis do Paii 1 em que a ditá heranca houver si~ 
do deixada. • 

Se porém os herdeiros esÜvereill ausentes, oti forem menores, oU. 
Eão tiverem cuidado em justificar os seus direites, em tal caso deverá o 
inventario da herança fazer-se por hum Tabellião público perante os Jui.: 
zes; ou Tribunaes competentes do lugar, nà conformidade das Leis, e 
costumes do Paiz, e na presença do Consul da Nação do fallecido, se 
ll'O mesmo lugar o houver, e de mais duas· pessoás fidedignas. 

Feito o que, deposílar-se-ha á dita herança em algurri estabele.: 
cimento público, ou ficarão della depositarios dous, ou tres Commercian..: 
tes, nomeados para esse fim pelo referido Consul, ou em falta deste, sei: 
ln-hão ·pessoas para isso eleitas por authoridade pública, a fim de que os 
ditos bens sejào poL' ellas guardados, e conservados, para sei: entregues 
aos légitimos herdein>s' e verdadeiros doaós. . 

.!VlÕvenldo-se porém contes trações sobre htima tal herànqa entrê '\r a.:.· 
i'ios pertendentes a ella, deverão os Tribunaes do lugar, em que se acha
rem os behs do defunt0, sentenciar, e decidir a causa segundo as Leig
Clo Paiz. 

Art. XXXVI. No caso que venha a paz a romper-sé' entre as duas 
Altas Partes ÜDntratantes (o que Deos não permitta) não se confisca~ 
rão os Navios, nem os bens dos respectivos Vassallos Comrnerciantes 1 
nem se aprehenderão as suas pessoas, mas antes conceder-se-lhes-ha ao 
rnenos o espaço de hum anno para vepder, alhear, outra nspt>rtar os seus 
dieitos, e para com este fim passat: a toda a parte que lhes parecer con~ 
veaiente, depois de ter com tudo pàgo as snas dividas: o que se enten~ 
derá semelhantemente dos Vassallos respectivos que estiverem ao servi..: 
çci de huma, ou de outra das Poteacias inimigas , sendo permittido ::i 
huns, .e a outros arites da sua par lida, dispôr, segundo bein lhes pare.: 
cer, e coüvier, daquelles el:feitos de que se não houverem podido desfa
zer, assim como das dividas a que tivereni que pertender; e serão os 
seus devedores obrigados a pagar-lhes, como se tal rompimento ~ào ti-" ' 
vera havido; · · 

Art. XXXVII. Posto que as duas Altas Partes Cotjtratantes desejeni 
l'eciprocnmenti'i estabelecer para sempre os vinculos de Amizade, e de 
Comrnercio que acabão de renovar, tanto entre Si, como entre os seus 
respectivos Vassallos; com tudo, como he de costume pôr hum termo a 
semelhantes convenções, as mesmas Allas Potepcias convém emtFe Si 
em que o presente Tratado de Commercio dure o espaço de doze annos . ) 

que dever-se-hão contar desde o termo em queexp~rou o precedenteTra-" 
9 

tado de- de Dezembro de I 787, e todas as suas estipulações serão reli-" 
20 . 

.giosamen te observadas de h uma, e outra parte durante o ref~rido espa~ 
ço de tempo. 

Zzz 
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. M(!s a~~t!lúas. A H as ·Potencia's ·Contratantes se reservão o convir en-
üe Si na ·prorogação deste Tratado ,J·ou o ajustar outro - de novo, antes 
.que 6nde o , termo des,te.. 1 

. A,rt . .XXXVI 11. Sua M a·gestade a, Rainha de Portugal., e Sua Ma-' 
gestade o Imperador de Todas as Russias se ,obdgãe> a ratificar .o pt·esen..: 
te Tratad9 de Amizade, de Na\legação; e de Commercia,~ e as Ratifi'
cações feitas em ·boa, e devida f6rma serão trocadàs Eo espaço de· cin
t:o mezes, que principiarão a eontar-se desde o dia da sua assignatma ; 
ou afoltes; se possivel fqr. . 
_ E.rn fe do que, Nós abai :x:o assignados, em virtude dos Nossos PJe..
nos Poderes, assignámos o presente Tratado, e o sellámos com o Sello 

. ' 16 

das Nossas Annas; Feito em São, Petersburgo a - do mez de Dezem-. 
27 

bro de 1798, 

(L. S. ) Fr.ancisco iosé de Horta Machado. ( :l. S.) A Pr de Bezborodko. 
(L. S.) Kotscboubey. (L. S.) Rostopsin. (L S. ) Soimonoff. 

E. Sendo.:. Nos presente a mesmà Rellovação do Tratado ·, çujo theer 
fica assim a inserido; e bem visto, considerado, e examinado por Nós 
tudo o que nella se contém, a A pprovámos, Ratificámos; e Confirmá~ 
mos, assim no todo, como em cada h uma das suas clausulas, e estipu"" 
laç.ões; e pela presente a damos por firme ; e valiosa, pr0mettendo ~m 
fé, e palaiVra .Real por Nós, e por Nossos Heníleiros; e Successores eb ... 
~ervalla, ecumprilla inv.iolavelmente;. efazella .c,umprir, eobservar, sem 
permittir que se faça cousa alguma .em contrario; por qualquer modo que 
ser pol:! sa, E em testemunho, e :firmeza do sobredito, fizemos passar a 
presente Car~a por Nós assignada, sellada com o sello pendente das Nos• 
sas Armas, e refe-rendada pelo Nosso Ministro; Conselheiro; e Secreta":' 
r io de Estado dos Negocios EstrangeirQS; e da Guerrà abaixo ass.igna~ 
do. Dado no Palacio de Quéluz, em 19 de Abril do anno do Nascimen., 

. to de Nosso Selilhot· Jesus Christo de 1799. (I) = Com a Assignatura 
do PrLilc,ípe com G uarda. 

(L. S. ) = Luiz' Pinto de Sousa. 

Impresso na Impressão ReJp'a; 

Devendo executar-se. co~ toda a promplidão o Meu Reàl Decreto d~ 
oito de Mar<io do corrente anno, pelo qual ordenei; qu~ na Chncellaria 
.Mór da Corte e Reino se n<lo ·admittise Fianças ao pagamento dos Di..: 
reitos Velhos, e Novos; mas q,ue effectivamente se pagassem por Ava..: 
lia<:ões Provisionaes moderadas, e que se procedesse á Execução, e A r..: 
re ca dação pontual, e exacta dos mesmos Direitos, que se devessem atra
zados : Q uerendo prover sobre as delongas que h a, e póde haver, duvi
dando-se quem ha de fazer ~s ditas A vali ações Provisionaes, e a quem 

------------------------------------------------
(1 ) Foi Impresso em PorlLtguez, e rni Francez; e coín a Cob Ílrmação c H.atir1cagão 

elo 1mpcraJur da H us :;iu uata<hl de 18 de Junho de 1799 em Pa~levsk. 
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perterícém as drtas Eiecuções : Sou servida deClarar, q ne , ~elo A lvarâ 
de dezeseis de. Setembro de mil seiscentos setenta e cinco, que Mandd 
se ponha na mais inviolavel obsevancia; e pelo de treze de JulHo de mil 
setecentos cincoenta e hum, competem ao Superintendente dos Novos 
Dii:eitos as sobredi las Execuções, conio J úiz Privatii'o dos De-Vedores da; 
dita Repartição: E Ordeno, que o mesmo Sctperintendente proceda à 
fazer essas Avaliações Provisionaes, e todàs as ' mais diligencias, quE7 

)h e parecerêrri competentes á prciniptà .EJxecril(ãO de di to Decreto. Sot~ 
outrosini serhd~, que o niesnio· Superintendente proceda ig-tialmerite nes
ta óccasiãd á Execução tamberri dos Direitos V e:_llios, que se deverem 
atrazàdos; e âs A valiàções Provísionaes a elle respectivas. Pá r a tudo o 
referido lhe concedo a jurisdicÇãd declaradc! no dito Alvará, e toda á 
que nessaria for. Assim o Mando participat· competentemente ao Chan
celler Mór pela parte que lhe toca. A Junta dos Tres Eslàdos b teriha 
assim entendido, e faça ~xecutar pelo que lhe pertence. Palacio de Qué~ 
luz 27 de Abril dé 1799. (1) = Com a Rubríca do Príncipe Nosso S~~ 
nhot; 

Impr: rià Impressâb Régfri. 

'1\ndd Slià ~1agestade Legi~l~do no Alvará de ~inte de Fe~ereiro d~ 
tlíil setecentos novérita e cinco, as Obras do Encanamento do Rio Cá
' 'a'do, e exigindo a ptática, e ~icissitude deste Objecto Público, algu~ 
lhas Providegcias addicionàdas ao Reguliírrlento junto ao riiesrrio Alvará; 
é\ fim de que a .Execução déste se dirija il maiot utilidade dos Póvos ~ 
He a Mesma Se.nhora Servida Mandar Authorisar os At·tigos seguintes.; 
1.1ue serão executados como nelles se contém. . . 

Art: I. Ás Arrematações deterininadas nos Artigos I, 11, e XL do 
Regulamento, set·ão effectt:iadâs por todo ó Mez . de Dezembro precedeni 
te á o An no · énj que h a de ~e r effecti vá a sua Cobrança , observando~sê 
nesta; e nas m·esrrias Arremátações' as segutadças, e form'alidades està-
belecida·s nas outras Rendas Reaes; e Públicas. · 

.A:rt .. li. O St)pe~intendérúe _deve ter a maior vigillin'cià e'1i1 . evitat 
Conlüfo, e Monopolws nas refendas Arrematações; e se depois de algu'.J 
rn'á deltas effeCtuàda qualquer Pessoa com as seguranças competentes; 
offerecet a tel'<(<l parte de excesso, lhe será conferida a Renda; por se 
achar neáse caso segu'ndó as Lei's do Reino, extio(o· o" Direito' do Pdmei..; 

rro ~r,temaléin'te; que n·ão deve subsistir contt·a a Cau·sa Pública! .. 
A r;t; IIf. · Será nomeado pelo Superintendente ltun'1 Official d.e J usti.: 

ça, que terá Fé Pública em todits as Diligencias' relátiv~s):Í:s Cobrancas . 
Governo Ecbnon'l'ico, Trabalhos, e Provideaci'a's neces·sarias; neste Oh~ 
jecto· PúbWio; a fim de ser prórriptamente .e:Xecuta·<fo o sistema prescrip:.! 
to n~ Al,~ará, e Regulame.ntõs d~lle co~eqúe.nÍ8S.' q mesm? _üffic!a'l ga..:· 
nbara ate duzentos e quarenta rets por ala, e l.he sao prohibtdos' tódos ,: 
e quaesqüer Emo·lum·entos J udiciaes; o q'ue' se entende i'glia:lmente para 
todos os Funcio·nari"os· da Commissão ,: p'ois <fu·e essa prá;tica · e· Sistema' 
Forense não convem n·os Esta·belecinYentas· Econornicos; e ~fevé o dito 
Oilicial assistir na Feitoria principal dos Trabalhos, q'ua'ndo rião andat 

'" •,' _"i I ' • •· • , ~ \ 1. ' I , 

(i) Vicl. o Decreto de 17 de No.vém'bró de 180l. ------~· 
Zzz 2 
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em Dilige·noias, a fim de empregar o tempo em bene.fieio da Obra, ·se
gundo .lhe orqenar o Superintend~nte, de acordo com o Director. 

Art. IV. As dtívidas, qoe possão suscitar-se relativas ás Arremata:.: 
ções, Arr~caclação, e Cobranqa de~te . Obj ecto Púb lico, serão decididas 
pelo SutJenntem!ente, seg·un~o o Sy~tema Legislado no Alvará, e Arti
gos dos [)egulé1m entos, fkando o mesmo Superintendente responsavel na 
Secret:nia de Estaçio clus Negocias do Reino i sem que outra alguma Au
thoridgde se po.ssa i.ntrometter neste Objecto ~ e pela mesma Secretaria. 
de Estado, 'em virt1,1de do Alvará, sc;:rão dadas todas as J?rovid~ncias, 
q;ue forem necessaria~ nos diversos Ramos deste Objecto Público, e que 
melhor combinem com o progresso das Obras, e bem dos Póvos. Na fal~ 
ta do ~u.perinten~ente [qfi:Í: as s·!Ja$ vez.es q J.f;liz de Fóra de Barcellos, 
ou quem seu lugar serv·it. . . 
, Art. V. Pe(~ence á inteJ.Iigencia, e authoridade do Dit;ector, regu_. 

]ar a fórma economica? e quantidade dos Trabalhos i determinimd'o o pre
ço,. ~ nümero dos. Opera rios segundo a qua lidade dp E?eniço, Estação , 
e meios existentes, combinandb_ sempre o progresso da Obra com a bem 
da Agricultura; e tanto o I)irector como o Superintendente devem nas 
suas competeucias proceder com ac'ordo reciproco como lhes h.e Ordena
do, e Recomendado no Regulamento de mil setecentp's noventa e cinco, 
e convem para adiantamento e botn. suceessO' do Objecto Público, que. 
lhes he confiado. 

Art. V I. A' intell igencia ' · zelo, e actividade do Eng·enheiro Direc.o~ 
1or, são encarregaclas outras Diligencias do Real Se·rviço; Por isso tod:as 
as yezcs que elle E>stiver ausente da Obra, em virtude das suas Commis ... · 
s.ões, pod~rá o Superintendente. mandar verificar os pagamentos, decla-

- ràndo-se no encerramento da Folha est~ leg itima .ra~ãb, que embaraça a; 
Assignatura do Director, delermin

1
ada no Artigo VII do Regulamento; 

a fim de qne a ause!1cia do mesnw Director não re,tarde a promptidão dos 
·Pagamentos. . · · 

.1\:t·t. VII. A Prbvidencia prescripta nos Attigos XII, XIII, XIV,, e 
XXXVI do Regulamento, par.a inderrinisar OS' Prop'rietarios das· Azenhas 
qne se rlemo lir,em, entende-se unicamente corn aquellas que existião no
tempo da Promu lgação do mesmo . Regulamento; e não com as que de-,. 
pois se perter'idão estabelecer, pois que além de ser isto hurn meio d~ q.tie 
:CaciJmente se podia usar com dóio para ulilid'ade particular, com diam~ 
no grands do ·cofre da Co·n lribu,ição; l as mesmas -~zen h as são éont.rarias 
ao complemento d<! 0bra, e á Navegação,. ê vé'i.ltagens que della ·Se se
guem ·aos Póvos, pols que augmentão o deposito, é ernbaração coilhe
cidamf'Iite a sabida das . .Arêas, dirigida pe las Obras do Encanamento. 
Por tanto; o Superinten dente deve eviliar fac i ura de novas Azenhas, que. 
não sejão conformes at> Plano da Obra; e ao Systema annunciad.o nos A r:.. 
tigos XXXIV' e XXXV do, Regulamen·to, · . 

Art. Vlll. Porque o mf'thodo de Pescar as Lamprêas com estacadas 
póde ser de grande datnno ás Obras, e Navegaçãú, tocl;:ls as ve'zes que 
forem estabelecidas em ·sitios, e de fórma que po'ssão cansar novos depo-
sitos de Arêas l Será prohibido formar as ditas estacadas, sf'm que pri· ... 
meiro o Director examine o sitio; e direc·~ão dell as, a fim de se., prati
cr:art"m de fórn1á que não cat~sem o ma l ass i ma refe rido; pois que além 
di s to as Lamprêas podf'm ser pescadas' com diverso methodo :i á imilacão 
do ·que se pratica ·no Bio Minha, e e in outros. ' 

Art. 1 X. Será nomeado pelo Dirf>ctor hum Escrij'YI.uario, ganhando 
até se.is centos réis por dia, o c1ual fará os competentes Assentamentos 
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de E o irada, Sabida, e Consumo dos diversos Objedos, e btericilios dasf 
Obras, á imitação do que se pratica na Superintendencia das Estradas. 
O mesmo Escripturario se empregará na Escripta, que lhe determinara 
Directot· em oulra.s Cominissões db Real Serviço, que lhe são encarrega~ 
das na Província do lVlinho. · 
I Art. X. 'l'ern mostrado a experiencia' e o progresso das Obras' que 
no lugal' de Fão se póde com pequeno acrescimo de despeza construir 
hum a Caldeira, e Eclusa, qne sirva de abt·igo, e segurança ás Em bar~ 
€ações da Pesca na occasião de Tempestades; obra que ao mesmo tem
jlo contribuirá para profunclar o Rio dalli até Espozendo, sendo construi..: 
~a com Portas oscilatorias, que represáodo a . Agoa das Marés, facili
tão a sabida em Baixa Mar., com huma força cotltriouente para aquelle 
util fim. Outra semelhante Eclusa se pódé construir entre Espozende, e 
a .Fóz, na Anseada que fuz o Rio.ao longo dàMárgemdoNórte, daqual 
deve resultar não só o abrigo das Embarcações de Comrilercio, mas tam
hem huma for~a artificial, que cqntribua com as Marés para manter a 
a profundidàde da Barra, e preservar a Vi!la ge E!lpozenae, que sem 
aquelle obsLaculo, e sabida prompta para as Arêas, se reduzil'ia em pou
cos an,nos a inhabitaveJ. Para obter aquelles fins vantajosos aos Póvos 

· Contribuentes, procederá o Engenheiro Djrector á Construcçâo das men
cionadas Eclusas, na conformidade da Planta que se acha assignada, e 
authoris;1da pela Secretaria de Estado dos Negoci as do ~eíno. . 

Art. XI. Porque aos Póvos que decotírein ao longo do Rio Cávàdo 
perlenc~m immediat.a, e proxirnamerJte as Ventagens da Navegação, e 
Çommercio, q-uP. resu ltão do Encanamento daquellt= Rio; foi expresso no 
A rti gc~ XLI do R~gul~mento, que a Contribui~ão comprehende!)se todos 
os Termos, Coutos, e Districtos, pertencentes, e annexos ás Villas, e 
Consel-hos Contribuentes : Por tanto, devetn incluir-se entre as Terras 
Cuntribuentes~ os Coutbs de Cambezes, Arentirrí, Vimieito, Azevedo, 
Cervaps, e Villar d' Arêas, ·e o de Cap~ll'éiros, a Villa de Rates ; e os 
Conselhos de S. João de Rei, e de Ribeira de Sôas, por serem todos es-= 
tes Districtos annexos, e encr~va(los nas Terras Contribuentes, e Visi
nhos do Rio Cávado . O Süperintendente passará aos mencionados Distric
tos, e procederá á Arrematação das suás respectivas· Contri~uições, fa
z-endo registat· nas Camaras o Alvará, e Regulação de mil setecentos no..: 
venta e cinco, e o presente Addicionarrierito, a fim de que as .Regras, 
e Plano da. Obra, e as da responsabilidade, ,e Arrecàdação dos subsi..: 
dios estabelecidos, e Legislados, sej'ão patentes aos mesmos Póvos. Pa~ 
lacid de' Quéluz em 27 de Abril de 1799. = Jose de Seabra da Silva& 

,/ 

Impressd na Officina _ d~ Antonio Rodrigues Galhardo i 

C o·n.vind:o mdito ~oMeu Real Sérv~çd, qae ::{:Br1gaclá Real Ja Marrnllii 
se conserve semprenaquelle competente Pé, eNúmero dePraças dP-.Sol
dados, de que pela Lei da sua creação deve sempre constar: Sou Servi
da ordenar, que o Inten-dente Geral da Policia da Côrte e Reino proce
da l.??.o irnmediatamei!te a hum·a exa?ta Resenha, e Numeração de todos 
os Fogt>s, e Almas de cada Freguez1a dos respectivos Districtos, que ',. 
perlencendo antes para o Recrutamento dos dous extinctos Regimentos 
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rla Armada, fui Servidá ordenar por outro Meu Decreto na mesma data 
deste, e que baixa ao Conselho do Almirantado, ficassem privativamen
te pertencendo para o Recrutâmento da Brigada Real da Madnha; e o 
mesmo lntendente Geral da Policia deverá estabelecer a ordem, com 
que as mesmas Freguezias deverão contribuir para o Recrutamento; dan~ 
do huma Recruta por cada cem Almas; logo que estas lhe sejão pedi
das; não devendo contribuir h umas Freguezias-, sem que todas hajão suc
cessivamente pelo seu turno dado a Recruta, que lhe competir: E fica~ 
rá outrosim obrigada ,cada huma das Freguezias dbs respectivos Distric
tos a fornecer extraordi-nariamente outra Recruta por aquella, que de
sertar, á fim que as mesmas Freguezias se interessem em fazer boas es~ 
.colhas,., e vigiem que as - Recrutas_, que derem; não deserte~~ O Interi
(lente Geral da Policia assim o tenha entendido, e fa<fa executar; dan.:. 
do logo aquelle mímero de Recrutas, qne forem necessarias, em confor~ 
midade da Requisição, que tanto agota, como daqui em diante o Con
selho do Almirantado lhe houver de faze1· , Palacio de Quéluz em 29 de 
Abril de 1799.· == Com a Rubríca do Principe Nosso Senhor. . 

Impresso na Impressão Regia: 

(~ onside1·arido o muito quê importa ao .Meu Reai Seái.ço ; qu.e a Bd:o 
gada Real da Marinha tenha sempre o Número de Praça'S de Soldados? 
que pela Lei de sua creal(ãO fui Servida ordenar: e convindo igualmén'
tc que se fixem , e estabeleção os Disirictos , donde a mesma Brigéida 
Real tire as Recrutas, que lhe st>jão necessarias pará se conservar sem
pre no seu Pé, -e Núineto competente de Praças: Sbo servida que os Dis
tri~tos nomeados , na Relação, que com este Meu Reàl Decreto vai: jurrta, 
ass1gna:da p0r D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Meu Ministro·, O:mselhei
ro, e Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, e Domínios Ultra~ 
marinos, os quaes antes pertencião aos dous Regimentos extinctos cl.a 
Armada, fiquérn desde a data deste' Meu Real Decreto privati-vameute 
pertencendo para a Brigada Real da Marinha fle·lles recrutar. O Conse~ 
lho do Almirantado o tenha assim entendi·do; é fa((a expedi'r todas as or
(Tens necessarias a este resp·eito. Palacio de Quéluz em 29 de Abri'! de 
1799. = Com a Rubríca do Príncipe Nosso Senhor• 

Relaçáo dos Dist1·icios, que" SUA MAGE~TADE por seu Real Decreto· 
de 2 9 de Abril deste presente anno de 1 7 9 9 tem determinado para nel-
les se fazer o Rec1·utamento de Soldados para a Engoda Real da .Zifa
·rinha , . os quaes , em confm·midade do Alvará de :.:14 de Feve1·eiro de 17 6 4' ,
se achaváo des1gnados pam as levas, e Recrutas dos dous Regz'rnento~ 
extinctos da Arma(la. · , 

Todas as Fregveiias do Tenho d·a Ciãade de Lisbaa , as quaes sá'Q 
as seguintes .. 

Nossa S~nhora dos Oliva'es: S. Pedro de Lonza Pequena .. -
Nossa ~enhora da Purificação d.e Sa:- Santa Maria àe Lomres. · 

cavem. · ,Santo Adrião da Povoa·. 



S: João 1Cila Talha. · i 
Santa Ir.ia. 

. ' 

Nossa Senhora da Assumpção de 
V.illa Longa. . 

Nossa .Senhora da Pur.ificação de 
.Bucellas. 

S. Seoastião da Granja de Alpria-
te· 

A Freguezia dfl Galegos. •· 
Sant-Iago dos Velhos. 
S. Loureàco de Arranho. 
Nossa Senl;ora da Piedade de San

to Quir1tino. 
Santo Estev.ão das Galés. 
S. Saturnino de Fanhões • 

. Santo Antão do Tojal; 
S. Julião do Tojal. 
Nossa Senhora da Purificacão da 

Çapataria. • 

S. Miguel do Milharadó. 
S. Julião de Friellas. 
S. Silvestre de Unlws. 
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Nossa Senhora da lncarnacão da 
A ppellação. • 

Sant-Iago de Camarate • 
.S. Bartholomeu da Charneca. 
Nossa Senhora da Incama~ão dà 

Ameixoeira. 
O Menino Jesus de Odivellas; 
S. Soão Baptista do Lurniar•· 
A Freguezia dos Reis do CampO 

Grande. 
S. Lourenco de Carnide. 
Nossa Senhora do Amparo de· Bem'"' 

fica. 
S. Romão de Carnaxide. 
S. Pedro de Barcarena. 
Nossa Senhora da Ajuda. 

Nas Terras, que foráo da Comarca de Monie-Mór o Velho. 

A Villa de Monte-Mór o Velho, e 
seu Termo. 

A Villa de Pene]) a; e seu Termo~ 
A Villa de Louzam e seu Termo. 
A Villa de Serpins, e seu Termo. 

I l 

A Villa de Pereira. 
A Viila de Ançam, e seu "termo; 
A Villa de Tentugal, e seu Termo. 
ViiJa .. Nova de Anco3, 
A Villa de Buarco~; 

Palacio de Quéluz em 29 de Abril de 1799. = D. Rodrigo dé 
Sousa Cou Linho. 

Im.presso avulso. 

Á R.ÀINHA .Minha Senhora sempre prdpensa à beneficiar o~ séús Fieis 
· Yassallos, e e vi ta r-lhes quanto possível fôr tudo o que possa causar-lhes 
oppress<'io; bu detrim.ento ' ainda erri occasiões de urg-encia do Estado: 
He Servida determinar que aquellas Pessoas, qu~ se achar serem deve ... 
dor as do Subsidio Mílitar da De·cima alguns annos anteriores áo de 1798, 
e que por justas causas não possão satisfazer em hurn só pagamento o que 
até então deverem, se ll}es conceda a espera de quatro rnezes para a so
lução da divida respectiva a cada hum dos ditos annos; assignando-se 
para esse efl'eito na: parte inversa do competente Conh.ecimento, em si
gnal da aceita~ão da tnesma espera; ficando neste caso tendo ltwar a exe.:. 
cução sórnente na falta de satisfação nos prazos concedidos: l~ermittin
clo, o11trosim, SUA MAGESTADE, qae aos Devedores, ·que seacha
rem ~as circomstancias mencionadas; e que pot alguin titulo fórem tarn
bem Crédores á Sua Real Fazenda por qualquer divida contrahida no 
tempo do seu Féliz Rein'ado, se lhes faça eneontro de hmna, com out!·a 
quantia; a cujo fim tem feito expedir ao seu Real El'ario as Ordens com· 
petentes, st'lm embargo do Regimento dá Fazenda, que prohibe taes en-

L 
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co_ntros em .Repa:Hições diversas. O que tudo participo .a Vm. ire .Ordem 
da RAINHA Minha Senhma, pa•ra que assim o fique · entendendo, •l<Ja
ve·ndo-lhe já commun·ioado vocalmente· esta mesma Real Orde·m ; para se 
não demorarem as que devem expedir-se por ·essa Superintendencia. 

Deos guarde a Vm. Paço em 9 de Maio ,de 179.9. =Marquei 
Mordomo Mó:r·. == s~nhor J0sé Antonio de Sá. 

ÜDmpFa-se, e registe-se, e se passem as Ordens necessarias áSJ 
Províncias, tendvl-se já expedido para a Corte e Termo por effeito da. 
commDnicação vocal d'esta Real Ordem, que se fará pública em todo o 
Reino p0r E ditaes impressos. Lisboa 16 de Maio de I 799. = Com a· 
R ubríc.a do Desemhargadror Su,pel'intendente Geral da Decima. 

R egisl. no Liv. competente na Superintendencia Geral 
a fol 12 vers., e impr. na Impressão Refp·a. 

P ela Me~a da S iJ perintendencia Geral da Decima da CÔrte; e Reino 
se faz .sabe r ao P úbJico que a Rainha Nossa Senhotra ; 'para fazer com .. 
pat iv el a Arrecadação do Subsidio Militar da mesma Decima com a me-: 
n or oppressão dos seus Vassallos, não obstante as lJrgencias do Estado, 
Foi SerVÍ'da Determinar que , não podendo os Devedores, por motivos 
a, tt endiveis, exhibir em hum só Pagamento toda a Collecta dos A trazos 
at é !797 inclusivamente, s1e lhes désse a espera d·e quatro mezes a so
lu ção de cada anno; de maneir.a que, pagando-se o prime-iro anno no 
fim deste termo; só passado outro igual serão obrigados ao Pagament o 
do segundo atino ; e assim nos mais. . ' 

A Mesma Senhorá, a impulsos da sua Real Piedade , Foi, ou ... 
trosim., Servida que aos Devedores deste Subsidio até o mesmo temp<J . 
de .17 97 inclusivamente, que forem Crédores ao Real Erario p.or qual
quer Divida contrahida · no tempo do seu Feliz Reinado, se fação no 
mesmo os Encontros respectivos, não obstante o Regimento da Fazen
fla, que os probibe em Repartições diversas: E nesta conformidade se 
t em expedido Ordens a todas as S uperintendencins do Reino. Lisboa 19 
de Majo de 179 9. . O St-cretario da mesma Superintendencia Ger.al.. 
= Antonio Mendes .Furtado. · 

Impresso na Impressão Régia; . 

' ;f.- · - · -- '*0'>*--* 

H aven.do-se comettidü' á Real Junta da Fazenda da Marinha peloset'l 
Hegimento, e mais Ordens, a pl'ivativa Administração dos Pinhaes , e 
R eaes Matt as, e que com suas averigDações do melhoramepto, de que 
fossem susceptíveis , consultasse a S ua Alteza Real: Fez o mesmo Tri -" 
bunal subir á su a Real Presença a Consulta de quinze de Maio prece
dente : E F oi o Principe R egente ' Nosso Senhor servido , Confcrm at-se, e 
D etermin ar as seguintes Resoluções, que se farião publicat· para sua in
teira observ a ncia. 

_Ordenando Sua Alteza Real: Que proseguindo a Real Junta no 



179'9 553 
, f ' ' • 1 

vi'g il á nte ang'rneiilo l:los Pinhaes, e sua fisc'alisaç.ão ~ fazendo .obs.ervar á 
Lf'i (1) do .Reino com as de trinta de Março d.e mil seiscentos .e · vint~ 
e tres, e vinte e nove de Maio de mil seiscentos trinta e tres, para que 
'se cultiveúJ, ·e set~ieém piriheiro's . nos lugares de que eUes irregularmen..:. 
te se cartão, assim nos Pinhaes da Corôa, como dos particulares;_ dei
xando a terra inculta~ como já prevenírão aquellas, "e outras Leis; agra-:
riaS', haja 'de reslaur'a,r-s '~ es.te deca_dente ; e. importantíssimo ramo d~ 
A,gricullura, de que depende o fornecimento geral dos Póvos, a cons-
trucção dos Edificios; e, Navegação. , 
· ·, . Que o me~<stne> Se nhor Aüthoí-iza :a I{eal Jünta; sujeitand.o á su~ 
Juri"sdjcção os Pinhaes; e sitit>s baldios vi~inhos à Praias, e Rios nave-
gaveis .ao Mar: _. ---- · . . . . . -· ~ , . . 

. Que igualthenlé procure o mesmo Tr-ib~n~l ;i por meio de co~p1:as ~ 
ou afforamentos, emcqrporar na Cor0a os Pinhaes da Camera .de ,Lei ria, 
os da Universidade cle C~Jimbra ., e .os quese achão vi~inhos ás margens 
do Téjo; em toda a $,Ua .extensão, em· •. que ~lle _ he navegavel ;. e que'· 
fazendo-os tombar, oss 'uj ejte a hurna t·igorosa, exacta, e ecor~omicaad
ministra~ão; estàb elec<;> nâo ,a sua perfeita g-uarçla, d seu augmentq po~ 
meio de. amnuaes .senient.6ira~, os seus> có~les r~gulares. , a ,ereçção do~ 
Fórnos de Ale a tn'lo, e, Breu ; ~ fixando hum inal terayel systema , pelo 
qual mensalmentE~ conste do seu ~;endimento, dasua despeza co~ oscór-. 
tes, com a cultura ; g uarda? e ent_erte,nimento,_ e qu.e a s_ua 9omplabili~ 
dade esteja sempre eth dia, e §e póssa assim vêr o fL·úcto das suas Pa-
iernaes Provjdencias; a este respeito. 1 • 1 • • • , , . , _ , . 

Sua Alteza Heál Au.lbor.iza a Real Junta, para que tanto _ao Juiz 
~o Tombo , como aos .mais Ministros residentes pós Q.istrictos já á ponta~ 
dós, de as convenientes ordens, pa.ra lhe informar.em sol;lre es,tes tão im
portao t. es objectos; e sobre a exa.cta, perfeita, e literal execução das 
sobredp.as Leis, . e sua;:; , Reaes Determit)aç9es .: Ordenando .quy em suas 
residencias exibão, rio Désémbàrgo. da Paço C.ertidà.o dp Secretario da 
Real Junta da Fazenda d~ Marinha. d,;1 e~eçução ,qas ffi!3sm~s Ordens:. 
E que es ta mande dar sementes de Piohúros .a todas ás pessoas, que 
as pedi.!'i:~tii , para cultivallos,, nos t~rrenos baldios. . . , · , . . . 
. O Príncipe Regente Nosso Senhor o Mandoú por sua Real Reso
lução de .25 de Maio de 1799, dada na sobr~dita CÓnsulta da Real J un· 
ta da Fazenda da Marinha . . ;::=. Pedi·o de Mariz de Sousa Sarmento. ~ 
Jàriúârio Antonio Lopes da Silva. 

Itnpr; nd Of.ficina dé Antonio Rodngues Gàlhtirdó~ 

Ten.do consid~r~çio á n~~essia~de cí~e h~ rr~~e.nteru~nt~ .Je ~on~er ~:tr 
hum grande Armamento. Nava l, tanto para a defe?a do Porto de Lisboa 
como para a segurança do Commercio em beneficio dos Meu!!; fieis V assai: 
los: Soti Servidá Ordenar, ·que durante a Guerra . .actual se augmentem 
v.inte. ~raças Supranumerárias em c~da hum.a das Compé\.nhi.as da P.rimei .. 
rá. Di\'lsão da Real Brig·ada da Mariaha. O Conselho do Almirantado o. 
--· __________ _....._ .... _~---------~ 

(I) Ordenação Li v 1. o Tit. 58. §. 46 , e 'I'it. 66. k .~6 . 
Aaaa 



554 1799' 

tenha. assiitn enterHlicTC!l· i e €l ·fa<ra executar. PaTacio de Quél EIZ em 27 de 
Maio de· 17 9'9. = Com a Rubrfca do l?rineipe Nosso Senho.r. 

Impr. na O !fiei na de AntoniO. Rodrijrues- Galhardo. 

r 

A R AI.NH À NossaSen·hc~-ra '· ampl1i'a'nrd1o a sUa Real' Ordem. menci-ona-..; 
da no E d•J·tal' , qu•e sê a!iN-xau a Ciji1&fl.ro· t!le A'hril do ·corrente anno, parll. 
a venda dos Bens, que estivessem na Admi·nistração da Real Faz.enda-, 
e que fossem ali enavei.s '-pGF s~ua n.ãtu.reza;:: Houve por hem determinar' 
quanto á ver'1·da: dos Domínios d~l'e€t0S· dos Pra.z0s ,- q•ue os seus respec-· 
'l=ivos Enfi. tNllas }'lrefe ri:sstHn a qlila•ll€JUfH' O'i!ltm pessoa, que se p-ropuzesse 
a comprãi!Cls·, coneedt?iido-lhes,. para; os poderem r~mir, o espaço de no
ve mezes, qu·e c0rre1n d·a d-ata deste; ·e que find0 o di to termo, se1-n ha-· 
l 'erem coneort•ido, fic ar-iãa competi-ndo ócim qt:lalquer omtro estra,nl.w, que 
p etten desse lan·ça11' n us mesmes· Fór.0s. N~sta conformida·de deverão os 
'Possuidores de taes Prazbs, qye· qtüzere:nl aproveitar-se cla Graça que 
Sua Mages tade lhes pertnltte, apresentar-se c'Om seus Títulos dentro doj 
d ito termo, perante os· ProvedClt es· das respectivas Comarcas, ou os Con-· 
t adores da Fazenda (tendo deoaiXie da sua inspecção Bens d·esta na-tLue
za), para que depois delles mandarem jl:ltdi~ialmente av.ali é\lr o Dominio
ti ti1 daquel/'es P rédios, e d.e remetterem ao Conselho da Fazenda os com
p eterHes Au tos de avaliaçõés cóm a declaração da natureza do Prazo,. 
e qualidade d-e La.u tleaJio ,· se possa cmrhecer o preço', por que se devão• 
amortizar os sobredi-tos Fóros, e da sua in1portancia fazer:em os Enfiteu
tas en ~ rega no' R ea,J Era rio, ao fim de s,e l:hes expedir o seu eon)peten
t e Titul9 de c'onsolid·a·~ ão de ambos· 0s Dm:nirli<os. E para que venha á: 
n oticia de todos ,. se ma-liaiou affixar este Ed.i tal. Li·sbàa 29 de Maio ·der 
J.7 9 9 .. = Belrc hier F elis R e beiJo.• 

i: 7. "" R"' ..limpresso na .Lmpressao . ·egza. · 

*-·-·J· c!.d>~--* 

P~ ra os Cot·reios assistentes , para que e1n todas as terras do Reino se ob·i 
serve hmn servi ço exa e to, e conforme ao Regulamento d'o primeiro de 
Abril do presente anno, os Correios assistentes observarão o Regula
rne o to prático, constante dos Arti gos seguintes, por cuj·a ex:ecução· 
os mesmos Correios ticàCl responsaveis, em' virtude dus AL·tigos L, HI' 
e XI-II. do mencio·n a<do Regu-hvmen to.· · 

Art. l. N a s c 'i{!}'at1es' e Víllas prtncipaes' alem d:0 Co.rreio· assis~ 
ten te , oa Adminis tral!l'orr, s•er·ão ernpregad<0s hum Fiel, e os Escriptu• 
ra rios (~om p~ tentes, conforme exi,gir a· affiue~lc ita das cartas, a fim de que 
o ,Pü bli co seja s ervido cmn exacção, e celeridade. 

Art. li. Em· todas ás- Ci.dades ,: ·e Vi.Jl.as, .a•Iiumnciadas no Arti,go aw 
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teced-ente~ s'erão os Correios ~stabelecidos rio centro da PóvoaÇ~o eti1 P.di~ 
ficio com modo, e decen1e, que deve es.tar .aberto pat:a entrega das car~ 
tas, e deperrdencía pública, desde o primeiro de Maio ãlé ao ultimo de 
Setembro das set..e hpras até o meio .dia, e das tres até o Sol posto; é 
desde o primeiro de Out'ubro até o. ulti111o rle Abril das oito horas até o 
meio dia, e das duas até o Sol posto. . .. 

ArL IJI. Nas mesmas Cidades ; e Vil! as serão as cartas entregues 
ao Púbhco em h uma casa, ou salá do edificio do Correio, fazendo-se nel
la balcào de madeira, para que o Povo possa deste modo rec.eber ás car
tas com boa ordem, conservando-se b Correio assistente, ou seti fiel por 
este me'io caiu melhor propbrção, para distribuir as cartas prorqpLamefite; 
á imitação do .que se pratica nesta Côrté em o Correio Geral. · 

Art. I V~ No Porto, e em alguma outra Cidade; e in que se verifica 
grande affiuencia de cartas, Sf>i'ào tratadas no edificio do Correio em ca
sas separadas as cai'tas, e os seguros, a fim de que estes dbis objectos 
se p1·aLiquem sem confusão, nem retardamento. 

Art. V. Em todos os Corre~os das Cidades, e Villas principaes have
rá hum a caxa com a.bertura exposta ao público, para nella se lançare1~1 
as cartas, á excepção dos seguros' que devem ser entregues aos Cur-
reios, para d.f'lles se receber á competente cautela. . . _ . 

Att._ VI. 'Sóinenle o Correio ássistente, seu Fiel; ou Escripturario· 
))oderão entrar nas casas do se1·viço; expediente; e laboi·é.ição das cartas, 
e seguros; porque do contrario pode.m rasultar abusos oppostos á segu
rança, e boa fé adherentes a este objecto púl:llico. . , 

Art-. VII. Na frente das caxas, de(ermin<:tdas ·no Artigo V.; estará 
l1uma inscripção de letra grande exposta. ao público com as Armas Reaes 
jJOf cima' e que declare os dias da partida do Correio; e áté qúe hora~ 
se devem lançar as cartas; e este ann1íncio ~erá regulado de fórma que 
o público possa laDçat• as cartas a(é hum a hora antes d~ partida do Correio~. 

" Art. V Jlf. L ogo qu~ chPgarem as malas, serão entregues aoCorreio 
assistente, seu Fiel, ou Escr.iptllrario pelo competente Estafeta, a fini 
(le se examinar se ellas vém fechada~ com a segurança estàbelecida , ~ 
neste ca~o depois da referídà entrega, e abertura devem os Funcciona
rios do Correio format· pela ordem alfabetica em boa letra, e sem repe.:. 
tidos breves' a list~ das cartas pará ser exposta ao público' e p_or ella 
sabê r cada hut1i facilmente as cartas; que lhe pet·tencem, para as ha" 
yer nas casas annunciadas nos Arlig·os III, e IV. . . . , 

Art. IX. A '.E.scripturação da lista determinada no Artigo anteceden
te; dislribuicão; boa ordem, e enil'ega das cartas, deve tudo prat icarl. 
se com celeridade; e exac<(àO ~ observando-se para com o público hurri 
serviço prompto; e attencioso; e quando. alguma pessoa pedir tios Cor
reios, que as suas.càrtas não entrem ná Lista, estes ,o poderão fazer uni
camente por obsequio, com La~to qqe is~o se pratique sómente com as 
cartas dirig-iilas aci nome da mesma pessoa, que pertende, e á qu~m se 
coo.cede .esta excepção. . · , , .. . .

1 
. •. '. . . • , 

Art. X. Quando ô Funcci,ona,rio do Córrew conhecer. ria entr~O'a da 
' • . . . b 

mala signaes de ter sido aberta, requerera em ~eu nome ao ministro do 
di~~ri~lo hum Escri.vão', que lhe .s~rá ~r~~p.~amente .detennin,ado, parâ 
.a.sststtr ao (>X ame do estado da rríala na pr~sença do Estafeta portador 
de que se furmará hum auto com assistencia de duas testemunhas ~ 
me ~erá _:;ruettido. rara eu .proceder, e.m virt?de do que me ordenão' os 
~r!J gos XIII; e XIV do Regulamento do pnmeiro de Abril do preSeil.-' 
te ~mno. 

' Aaaa 2 > 
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Art. ~I. Se algum Estafeta arrombar waia, ou coúunetter qualquer 
·cfime contra a segurança dos objectos do ·Correio, será preso á minha 
ordem, formando.-se disse aut0 ., e s.ummario pelas Justiças clo districto, 
·todas as vezes que o Corre.io assistente assim o reqmerer, o que tudo me 
será remettido, p.a•ra eu proceder segmildo o Regulamento do pl'imeiro 
de A b.ril ; e neste caso o Correio .ass:istente deve logo :dar promptas pro .. 
videncias para que não seja imterrompido, til!l retardado. o giro do Cor
·reio: participando o que praticar ao Director; por ser isso conforme a@ 
·Artigo JII do Regulamento do primeiro de Abril. 

Art. XJJ. A nomeação dos Estafetas perténee aos Correios assisten~ 
tes, que são po1· ell.es respónsaveis; e os ajustes, e co~ndições dos tm:s
mos estafetas sen1o sempre eo.aformes ao melhor serviço público ,. o que 
.tudo devem os , Correios participar ao Dii·ec.tor , para 'que este conheça 
o giro, e trabalho, que eis estafetas devetn praticar: 

Art. XIII. Quando as Inalas chegarem de noite po1; causa de chuvas; 
ou máos camii?hds; ou por outro qualquer retardamento, será mesmo de 
·noite executado o serviço prescripto rtos artigos antecedentes, a fim de 
.que o público possa receber sem demora as suas cartas; , o mesmo se ob
servará naquellas terras, nas quaes a chegada do estafeta fôr de noite, 
seguhdo o giro estabelecido nas jqrnadas dos Estafe las, por ser esta pro..: 
videncia confol'me ao que se ptatíca nesta Côrte em o Correio G~ral. 

Art. XfV. Toda a pessoa, que de factd propri,o suspender, e embà~ 
raçar a marcha dos estafetas, a·rrombar malas do Coi'teio, ou fizer qual
quer violencia, queretarde bseu giro estabelecido, será preza pelasjus
tiças do districto, fo1•mando-se auto, e summario, que será reruetlido 2 
esta SuperintendtHicia; b que todos os Magistrados, e Justiças devem : 
praf.iéur dando ao uiesmo tempo as mais promptas providencias, para con..: 
tinuar sem demora, nem interrupção ti giro do Correio, no caso de se
r~m necessadas: e semelhante procedimento tem lugar, não só quandt1 
fôr pedido pelo Corrêio assistente , mas tambem quando os estafetas d 
tequere.rem has terras' em que não houver Correio assistente, e os mes
mos Ministros, e J ustit(as devem facilitar, e promover em toda, e qual
quer occasião, o soccoíTo, qul!! os estafetas pedirem . para: exacção, e se
gurança de suàs viagens;· o que tudo recommendo, e rogo a todos os Ma-' 
gis·trados, e JustiÇas para be'rr1 do Ser~iço de Sua Magestade, eccmfor.; 
memente ao Regulamento ·do primeiw:de Abril do presente anno, Arti
gos XIII, e XIV: 

A rL XV. As mal às serão fechadas; e éntregues aos seus com pé ten
tes €!stafetas ern humfl. hora certa' e invariavel, que combine com b que 
estiver annunciado ao ptíblico; em vihude cld que ordena o artigo · VII; . 
e pelo que pertence no destino; ajuntamento 1 ou sepal'ação das mala~ -i 
e sua segurança, os Correios assishntes devem regular-se , segundo as 
ordens que lhes expedir o Dlrector. . · · 

Art. XVI. <;> preço das cal'l~1s seM taxado da. conformidade dos A1'· 
tig0s VI, VII, VIII' ·e IX do Regulamento do primeiro de Ábril do pre
sente al'mo; e porque, em ..;·ir lu de dos artigos J, e IJI do mesmo Regu
lamento, devo estabelecer regras claras, e práti:chlS , qüe combinem o 
bom sêrvi~o público com a responsabi.Iidgde dos fun.ccionarios: será ob
servado a .rPspeito das c~rtas, e suas taxas, o syst~ma cbnstante dosAr.: 
tigos seguintes. . · . 

Art. XV I I. As cartas serão pezadas; /e taxada:s nos CorteiO's ,. aonde 
se lança:re ~n; poi~ ,que is~o c0mtr-ib.ue para a siút prGi:nf)ta entrega nas 
tetras a que se dmgem; e para que aquella oppera~ão se possà fazer com 
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sócégo, exàcç~o, e boa ordem, o Correio assistente, seu Fie], ou Es~ 
cri pturario' á proporção que as cartas forem lançadas ' as deve pezar' 
e taxar pondo-se-lhe a marca, que âeclare o nome da terra , em que a 
carta 'he lànçada; e na frente tia carta ·escreverá á taxa, que lhe com
pete. O ma.ppa juuto a (;)Stâ insüucção mostra cliira, e brevemente as 
taxas das cartas, e os Artigos seguintes ensinão o ri:Jethodb facil para a. 
execuçãó do mesmo mappa: tudo deduzido do systema, e regras estabe
lecidas' e legisladas no Regulamento do primeiro de Abril. 

Art. XVIII.. A carta, que pezar até quatro eitavas, tbá a taxa de 
vinte réis' ainda que ella peze sómente huma ' duas' ou trés oitavas; 
logo q.Ue a carta exceder o pezo ·de quatro oitavas até seis será taxadá 
com trinta réis, e e.Xcedendo seis oitavas até oito, ou huma onça , será. 
a sua taxa quarenta réis. . 

Art. XIX. Todas as vezes ql!le· á carta pezar mais de oitd oitavas, 
bu h urna onça, e não exc eder a huma onça e duas oitavas, será a suá · 
taxa sincoen ta réis, e nesta mesma. regra serão regulados o pezo, e ta
xas das cartas mais grossas, e massas volumosos. 

A1·t. XX. Para que o. Jí>eZo, e taxas das.eartas. se possa 6onhecer con:i 
!iJXacção, e celericlade ,se observará a prática segú1nte. Ponha-se em h uni 

. braço da balanca quatro oilavas, e no outro h uma carta, se esta não ex
ceder aquelle pezo, a sua taxa são vinte réis; se ella exceder as quatro 
oitavas, junte-se a estás o pezo de duas oitavas, é se~ carta não pezar 
1nais, a sua (axa são trinta réis; se âinda a carta exceder ás seis oitavas · 
junte~se mais du as oitavas, que f0rmão no todo oito oilavas, ou huma 
onça, e se a carta hão exceder a on~a, será taxada em quarenta réis; 
logo que a carta pezà de huma onÇa .até htima onça e duas oitavas , i 
sua taxa serão sincoenta réis, e nestà mesma conformidade , e .princí
pios, serão peza~as as cartas' e massos volumosos' carreg·ando-se-lhe 
j)Ol' onça quarenta réis; e por duas oitavas dez 'réis.; e verificando-se a ta4 

xa successiva, logo que a carta excede o pezo da taxa antecedente. A 
experie ncia ' e uso ensinarão a conhecer com muita facilidade o pezo; 
e taxa das cartas com o simples tacto sórhente, ficando por isso muito 
mais breve o trabalho de verificàr as mesmas cartas nàs balánças. 

Art. XXI. Nos grandes Correios, em que pela affiuencià das tartas 
fôr necessario usar de hum methodb mais accelerado, se observará, a fór_; 
mula seguinte, que se acha adoptada . ne~ta Côrte em o Correio Geral~ 
Al'mem-se tres balanças, hutna em frente da pessoa , que pezar, e as 
ôuas aos lados, na balança do lado esquerdo serão postas quatro oitavas, 
na que estiver ~rri frente seis oitavas; e na que fica ao lado direito oito 
oitavas, ou hurria onça; feito isto, pegue-se em humá carta 5. e ponha· 
se sabtil, e ligeiramente na primeira balança, isto he, na que tetn qua· 
tro oitavas, se a carta não pezàr tnaié, a sua tah são vinte réis, se pe_; 
zár mais, passe-se logo para a segunda balança, is to he, para a que tÉ~m 
seis oi tttvas, se a carta não pezar mais das seis oitavas, a sua taxa são 
trinta réis; se a ' carta. pe.zar ~ais' .passe-se .r>a~a a tercdrá balança ' is- . 
to be, para a que tem dlto mtavas ; ou huma onça ; se a carta não ex
tiede r ;\s oito oitavas, o seu preço são qua rerita r~ is. 

Art. XXII: Com o methodó, annunciado ho Artigo antecedente, se 
Jibde m taxar sem mudar de pezos todas as cartas , que não excederem 
~uma onc;a, de que resulta grande varitajem; por isso que a maior parte 
das cartâs .nãô excede ci referido pezo: pára as cartas, e massas volumo~ 
sôs se ap1·omptará h uma quarta balança, ou se devem reservar para se 
ta~are1~ ,no. ?m do trabalho; pois ~ue neste caso se podem accrescentar_, 
como conner, os pezos das menc10nadas tres bálanças. 
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ArL XXIIL Às c·arbs do Algarve, e de Hespánha serão regulad as 
pelo systema d-e pezo, annunáaâo nos Artigos antecedentes, e os seus 
preços .serão na. proporção das suas taxas particulares na conformidade 
cio Artigo VII. do Regulamento do primeiro de Abril, proporção expos-
ta nos dot~s Ai-tigos seguintes, para maior ' élateza d.a sua prát ica. ., 

Art. XXIV, A carta do Algarve, ou para o Algarve; que pezar até 
quatro oitavas; terá de taxa quarenta réis; a que pezar mais de quatro 
oitavas até seis' sessenta réis ; e a que pezar mais de seis oitavas até 
oito; ou huma onça, terá de taxa oitenta réis: ascartas, emassos volu
Inosos serão taxados nesta mesma prop().rção, pagando-se por cada hlima. 
onça oitenta· réis; é por cada duas oitavas vinte réis. 

Art. XXV, A carta de Hespanha, que pezar até quatro eitavas, pa
gará sessenta réis;_ a que pezar mais de quatro õitavas até seis, pagará 
noventa réis; a que pezar mais de seis oitavas até oito, ou huma onça, 
deve pagar cento e via te réis, e nesta mesma propoi·ção se devem regu
lar as taxas das cartas, e massas volumosos. 

Art. XXVI. Nenhuma carta deste Reino será taxada com menos de 
vint~ réis ., quarenta réis sendo do Algarve, ou para o AJgarve, a ses
senta réis sendo de Hespanha para qualquer parte deste Reino, ou pa
ra o Algarve; e isto se observará ainda que a carta.; tendo o menor pe~ 
zo possível, se dirija entre terras, e êorreios de pequenas distancias; 
por ser tudo conforme ao systema; e regt·as geraes preseriptas no Regu
lamento do primeiro de Abril. 

Art. XXVII. He prohibido aos êorreios assistentes i ainda mesmo· 
quando estejão de arrendamento, dar cartas de graça~ por ser isto cem..: 
trario á t·egra estabelecida no Artigo XL do Regulamento d@ primeiro 
(le Abril, e para que semelhanbe obsequio não seja odioso para os Cor
reios, que succederem ~ o~t não sirva de meio para in troducção: de al>u
sos. 

Art. xxvni. A ta ka tias cartas; e papeis' expedidos pelas Autl~o.; 
ridades públicas para interesses particulares; e o pt·émio do seu seguro, 
será tudo pago anticipadamente no Correio, àonde são entregues, pa-ra 
se remettereru; por ser esta f6rma de pagat11ento, seme1hantemente aiO 

que se pratíca em outrbs Reinos~ o mais cbnforme aos interesses ()as p'es
soas , a quem taes papeis; ou cartas pet:tencerem; por qua·nto os procu..: 
r adores das mesmas pà.rtes, solicitadores; scrivães, ou outros quaesq~uer 
Officiaes db expediente dos nego cios pmdem verificar com exacÇfio os men
cionados pagamentos ; que as partes devem apromptat·; assim cà1lw se 
pratica para custas? eassignaturas dos negocias·: Desta fórma as Au t ho..:. 
ridadcs públicas tem inais certeza da legitimidade das custas pertencen
tes ao Correio; e os solicitadores; escrivães · ~ e mesmo os Officiaes d<t 
maiot· gradua<:;ão do expediente dos negocias, não ficão expostos a mandar 
tirar do Correio com pagamento de taxas papeis, ou cartas? cujas par
tes interessadas ; e negocio lhe seja incerto, e desconhecido : e humal 
semelhante prática combina com a melhor arrecadaÇão da Fazenda Real 
n·a objecto do Correio. 

Art. XXIX. Os Estafet~s devem aceitfir· no giro da:s s·uas viage·ns uni .:. 
ca mente nas terras, ·em que não ho'uvet· Correio assistente, ou Adminis
trador, todas, e quaesquer cartas i fazendo entrega dell a:s ao primeiro 
Correio assistente, ou Aumi'nistrador a: que ehegareril, a fim de sl?rernl 
rnettid as em a comp'eterite mala, nà conf(Jt midade do Artigo XVII, e 
ilão· o pratieando assi:m serilo susp~ ns'ns; e inceirrem 11a pena comminacl a: 
no .t-\i rtjgo XII do Regulamento do prin'leiro de Abril. Es~~ m~~una peu ~ 

i 
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SPr~ imposta conÚa qualquer es l af~ta; que aceitar cartas não marcada~ 
fóra da mala na t erra, em que houver Correio assistente, ou administra
dot·. 

Art. XXX. Ôs Correios assistentes, ou administradores serão sempre 
prom.ptos em marcar as cartas, que toda, e qmalquer pessoa quizer con
duzit· francas na conformidade do Artigo-XU do Regulamento do primei~ 
~o de Abrd.; e observando a fórmula estabelecida no artigo XVII desta 
lllstrucção, devem escrever nas costas da carta Receb~· , pondo a data, 
e a sua rubríca. 

Art . XXXI. Nenhl!I·Ffl Cori·eio assistente, ouesteja dearrendamento, 
ou de administração , poderá recebet· pela-s. cartas, ánnunciadn.s no Ar.:. 
tigo antecedente, taxa menor do que ·a que se acha determinada no Re~ 
gulamento do primeiro de Abril: e segundo a instrucção prática constan
te dos At•tig.os antececlentes; a fim de evitàr d€ls le modo(\) extravio , e 
fraude, que se podesse introduzir contra os interesses, e boa arrecada
ção da Fazenda Real, e contra os direitos; e obrigações reciprocas dos 
n1esmos Correios; e aquelle, qúe con travier ao presente Arlig , incorre 
na pena de suspenção, e do pagamento do damno , que por isso causar. 

Art. XXXJI. Pela caute la dos seg-uros de cartas se deve pagar du..: 
zentos e quarenta réis' e sf'ildó massas que excedão quatro onças trezen..: 
tos réis; por ser isto conforme a prática já estabelecida, e o effeito , e 
l'esponsabilidade de semelhantes cautelas, durará b espaço de seis me.: 
zes. 

Art. XXXIII. Os Correios serão prciniptos; e e:iàctos na entr·ega dos 
uinheiros, cartas, e encomendas, que outros Correios lhes r emetterern 
seguras, e todos elles devem apromptar no teri11o de dons mezes escrip
túra pública de sua abonação com as competentes fianças, especificandd 
as quantias, e valor da mesma abonação, e fianças; e semelhante do
cumentd será remettido ao Direc.tc>i· para se conservar no Coneio Geral 
como hum a prova de scg mança, e de responsabilidade dos Correios. 

Art. XXXIV. O pt·émio dos seguros de dinheiros será Hum por cen
to, e pelo elas encomendas continuat·ão as taxas, que estiverem em prá..: 
tica; isto he em quanto, en1 virtude do Artigo X do Reg~lamento do 
primeiro de Abril, se não fórma hum systema regular sohre estes impor..: 
tantes objectos. . . , . . 

Art. XXXV. Para níaior facilidáde, e segurança: da rea1essa de di.: 
nheiros seguros, ern que muito interessa o bem dos Póvos, serão esta
belecidas entre os Correios assistentes das Cidades, e Vi llas princif.iaes' 
Letras activas, pdas quaes as partes interessadas possão receber. prdmp
tamente os dinheiros, que lhes fotem remettidos; e para isso devem os 
di tos Correios estabelecer a sua correspon?encia reciprocá; . ~ irnitaçào 
da que se prat.íca entre os comrnerciantes, e e~t~ rriesm.a recrprocidade 
será org·anizada no Correio Geral entre o A:dmmistra:dot dos ·seguros, e 
bs Correios assistentes das Cidades, e Villas principaes~ . . . 

Art. XXXV L Os Correios . assistentes ; que forem de Administra..: 
Çi'íó devem reg-ular-se a respeito de escriptu raçãd1 pelas instrucções, que 
lbe dirigi r o '"Direclor, conformement~ á pd:ticct . estabelecida no Cor
r eio G eral, a fim .de existir hum systemà, e _regras, por que se possa 
examinar, e conhecer por esta Superintendepcia á responsabilidade dos 
mesmos Correios a respeito da Fazenda ReaL . 

Art. XXXVII. Os .Correios assistentes; ori sejão de arrendamento 1 
ou de adminis tração, se constituem responsaveis por todo, e qualquer 
extravio, .dolo, ou fa:lsificação, que se praticar nos seus respectivos of ... 
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fioios' e qu'e fôr 'contra a boa fé ' segurança' e regularidade' adherend 
t es a este objecto público, conforme as regras prescriptas no Regula.:. 
me nto elo primeiro ue A bril, que authorizão a instrucção prática, cons-
tante dos arti gos antecedentes. . 

Art. XXX VIJL H e permittido ' e mesriro louvavel aosCorreios assis~ 
t entes, ou a qualquer pessoa communicar-in~ . todà a providencia, que 
sPj a mais conforme ao bom serviço de Sua Magestade, e público, nos 
object.os do Correio, e que combine melhor com o systema do Regula
l11ento do primeiro de Abril; pois que nesses termos o devo adaptar, e 
autborizar com preferencia a qualquer dos Artigos desta instrucção prá
tica. Lisboa 6 de Junho de, 1799 •. O Superintenqente Geral dos Correi; 
os. = José Diogo Mascarenhas Neto. 

Irnpresso na Officina de A.ntom'o Rodrigues Galhardo. 

;J 

.... 
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Eu A RAINHA - Faço saber aos que este Àlvari vire~; gué tendi' 
consideração ao muito que importa á Causa Pública, e segurança deste~ 
Reinos., que não só se_ verifiquem os Fundos , que _Mandei tecolh~r ao 
Meu Real Eral'io por viá de Emprestimo, por .Decreto de 26 de Outubrd· 
de 1796; e Alvarás a'elle posterioi·es; mas qúe aléni delles se procurem; 
e verifiquem outros, qúe. não sejãoonerosos j antes mais interessantes aos 
Meus Fieis V assallos: Tenho Approvado ; .e M~ndo; que o Estabeleci
mentd de huma. Loteria seja por Hora hum dos Nleios proprios ·para este 
fim' pe"lás grandes utilidades que della lhes _pôde restiltár' e âirida mes-:
mo para aquelles ~ a quem sahirem em branco ds seus Bilhetes, eni quan
to fi_cão gozando em_ vida de huma Pensão proporciooáda ás suàs Entra
das. Para que assim se estabeleça, e eíftlitue: Sdri servida ordenar o se-
guinte. . _ . . .. 

. Ordeno, que se .estab.eleÇá h~ma i..ot~~ia ~o~1 . o Titulo.de _ Re~l 
Loterta, do futrdu de dous milhões de ct·úzados; dt V!dtdos . em VInte m1l 
Bilhetes de quarenta rriil réis cada h~m, pelos quàes se distribuirão os 
Prémios que vão indicados no PJ;wo ,. que será com este Alvàrá ássigna
clo pelo Marquez Mordomo Mór; do Meu Cônselho de Esládo' e Presi
dente elo Meu Real Erario. 
. Que os Bilhetes sejão assignados de Chancell'a pelos Deputados 

da Jdrlta. da Arrecadação das Reridas destinadás para o pàgàmento dos 
Juros do Nov.o Emprestimo, de que o mesmo _Márq11ez lie tamb.em Pre
sülente, Jacinto Fernandes Bandeira~ e Antonid Francisco Machado; 
cios quaes o primeiro se entend.erá cbrrio Thesoureiro ~ e o segundo comd 
Escrivão, pára a distribuiçã.o dos mesmos . Bilhetes, recebimento do seu 
preço, e entreg·a -da sua im_portancia rio _ M,~u Real Erario. 

Que logo que .OS Bil~etes se acharem promptos para a stlá Distri~ 
bLtiÇão ,-o Marquez Presidente. rioineará dous Ministros de Letras , que 
COn1 todos os Deputados da sqbredita Junta' e servindo de Fiscaes ' po
nhào edi prática ·a 'mes~a Loteria, observàndo -se eití todas as suas ope~ 
rações o mesmo methodo, com que até agora se tem expedido as Lote..: 
rias da Santa Casa da Miseticordia de Lisboa ; Ei dando-se pl'in'cipio ~ 
sua sua extracção _quatro 1Iíezes precisos do dia eni que se .iizer pública ~ 
distribuição; à qual exlracçàQ se -fará na Casa .damesr.pa Junta, pé\tent~ 
ao Público, com assistencia! dds ditos Deputados, e ·Ministros, todos Os 
oias de manhã sr.m interrupÇão; e com a maior diligenda possiveL 

Qne aos Pr.opdetarius dds N ún1eros .que sahlrem com: Préniios tle 
J_)rédios Rusticos ou Urbanos; se entre~Tue logo pelá dita Junta Certidão 

, ::l ' 

em fónpa por todqs assigoada, pela qual éoLJste ter aqu()lle Prdprietario 
ex:hibido nella o Bilhete premiado com o Prédio; e te'ndo os mesliíos' Ptd
prietarios ;i vista da dita Certidão pago na Est~ção competentê a sizà 
corresponderite ao valor, ~oltl que cada hum do's ,Prédios se acha estima~ 
do no sobredito Plano; com ella.; e com o conhecimento da rnesrna s1za 
requererão; e se lhes passarão pelo Consel~o da Minha Real Fa:zenda 
Titulas legaes, eocri . os quaes entrarão etfect1vamente na posse dos ditos 
Prédios, e gozarão de todos os effeitos de seu Dominio, como se rigoro· 
samente; e cotn todas as solemnidades de Direito os tivessem compra-. 
do á Minha Real Fazeod_a. 

Bbbb 2 

.. 
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Que aos das PensÕes Vitalícias, assim de :N6meros com Prémio; 
como em Branco , se entreguem pela mesma Junta iguaes Títulos, com 
a dt-clarat;-ã da exhibiç fl o dos ;:Rüh.etes., e :das Pensões que Jh.es cones
pondem, os quaes Títulos sendo rubi·icados pelo Marquez Presidente, 
e assignados pe·Jos di tos Depu tados, e Fiscaés , ficarão constituindo 'Oi-. 
vtd,a--d!! •1Vliph·a Rea·l Fázten•d'a, e deU .s se 'formatãb Aissentarnentds · na 
ijl)~sirl;:t) un;t,a; .cle qu~ ·se ',extl'ahirão lil!l·n!J,ahnebte . as · FolhÇts c®mpeten.., 
tes; pt1lªs <'}ll àbes, app:uovaqas p.rr·ln SG•h>re.d:Í1HD;. Mapq,uez Pves~dente, serão 
as d·ibas.)IJ~J1$.Ô.es li.ndJ:~fe:.oüteJmr-Q.te ,:)e· sem desconto de ·Decima ,. ou (~e 
~utro ~a·l ,~-~'in·.ern.oltmHmt<il, ~a;gas Iaa ·referieLa Jt~nta., assim, e do mesmo 
mod(!) que.Jtella-· se. .. prati.oá. eofn,,ns· Ju.ros ~o Wo~n· EBlpresti •Lno. 

l Q~10 PM.:J o di '<!n paíf:';:ü1l~lil lto o nu?stno Marquez Pt:esi:den~e manda-
rá raSJ!·:ar do Meu Real,. E ra\nL@ JD'á'''a ai\ -dita J uuta, as sommas; em ql!le an
clar ectn,' corHra;t~das as .Reu2!as cla. ~P1:ebrenda de Coimbra~~ AlmoN~arifà. 
d.o de :Go.H~S No;vas. , L.e111mao; ou.nao €:'l1t'l'::tdo ne mesmo Erano; e mw che
ga ~J do ·o . pr~:dl'lcto das mesrpas Hendas paTâ , inteiro pagamento , o fará. 
GOt11 p l et<;~r peJo do E.ap..eL seHado, man4ando J)assiH' clo seu Cofre em .seus 
devidos tempos a quantia necessaria para o dito cornplelnento. 
: Qne aos dri tvs PI'epdettá'rios d,e, N fnnMos cle Pems0e~ .Yitalicas, de 
I1uémio, ®U em Brnnco, fique_ sendo livl'e nomear a Pessoa que quizerem ' , 
p:ara nesse nome, e viell(t se e~jJ~ti!Iir· o Titu lo, e lavrar o Assentamento 
(.l as di Las Pensões, as quaes Mando qLte comecem a ter vencin~ento ni:'!o 
<~ o dia dn~ A.sse:nta[neUU®s,,. màs· d<11 ug:JU~nte ao em que se concluü· a ex-

·traccão da Loteria. 
• Ql!le ruella possão eEJtrar to.dás ; ·e ·quaesquer Pessoas ; Nacionaes; 

e Estrangeiras , de Estados. Alliados, Neut,ros , ou In·imigos, C0mmüni:.. 
r1ades, EcbJ siasticas, Seculaues , ou Heg'ulares, Confrarias , e quaes.,. 
(, uer Corpora.qões de Ma@ m,@rta , e a estas ficará competindo. a mesma 
:Cac.uld~de de poderem nas Pensões Vitali·cias nomear dentro~ ou fóra dei:
Ja a Pessoa que lhes parecer; com tan to, que o fação no perfixo termo 
de quinze dias depois do ul&itu.o da: e.xtr•ac,!i(àO; e q~ando t1à0 nomeem :f 
í.icarão gozando da,; ditas Pfi.nsÕ'es pelo esJXaço de quarenta annos , éom 
euja durcH,:ão se lhes farão os Asse{ltamentos; mas sahimàó-lhes em Pré
mio Prédios Rus ticos, ou Urba.rws, serão , as mesmas Corpor;tções obri
g·a da~ a guardar com elles o quft lhes está -determinado sobre os Bens im-: 
move1s. . 

' Q ue nas ditas Pensões Vitalícias ,se não possa fazer embargo, ou 
. penhora por Jnotivo alg:um, p>o·r ma:is pri\·llegia.dq que seja •; que nellas não 
· possa ter fog'ar He prezalia, ou embaraço pôtt gue-rra , prohibi·~ão de . cor

respondencia, ou qualquer outro impedimento entre as Nações ; e g!le 
succedendo seretu as Jt1esmas Pensões 'lílQnieadas por Pa is•, 011 Avós em 
F ilhos, ou Net-os, não entre a collac(ao qualquer valor; e·m que esta No
meação se estime; por11ue he Minha vontade, em al.tençfío á: Causa Pú
blica, a que devem ceder todos os outros objectos, ~mimar ,. e priviJe...; 
giar este corn toda a es pecie de: 'Isemç0es, e Liberdades. · , 

E para que esta Loteria nào possa sofrre.r distracção ·algurna: Hei 
por bem suspender, e prúhibú quaesque r outras que se tenbão concedi
do, ou ajnda se concederem antes que esta plenamente se realize , eu• 
tran do as das Santas Casas cJ,.;, Miser icordia de L isboa í e Porlo; as quaes 
s e rã o por M im gratificadas c9t:n as porções dos L ucros que perderem por 
esta prohibiç5o. , 

E es l·e AlvaJ·á se cnrupdrá tão Íl"'teit·a ,. e inviolavelmente, , como· 
nellc se contém, sem dúvida, ou embargo algum, qualquer que elle se-· 
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já; e valerá con1o Carta passada· pela Chancellaria, posto que por ell<t _ 
não haja de passar, e o efieito delle deva dumr mais de hum, e muitos 
annos, sem ern b:ugo <las Oril~naç,õ~s ', qrie o contt:~io determinão. Dado 
no Palacio de Quéluz em 18 ile Junho de de 1799. = Com a Assigna..; 
tura do Principe com Guai'da : 

. ... : ~ . ! • / c . 1,, 

R eqist. na .Seúeta:n:a..de.EstadQ dt:Qs. Negócios do Reino 
. no Liv:J'@' ~9. 0.das· aa~·tas' AlvaT~S ;· e Patente! a fol: 7 L . 

. - . ; r' J fj J ' l ; ) . . : 

Rt(JJ,?ílO pt1/l'.& a Rea[, LJJJ.Lorüí:; que se,ha .. de-/aEJer..1fto-prflsente:anno de 1799 
pela Jun-ta da Arrer:adação· ,r: pamá pa,qamento:, dos -Jw·os 7lo Novo . Em-

• prest1'mo ' na. GOriifarmidade das r(J}rdf311S -da -R:A.IN.HA. Minha Senhora ' 
• qu~ será CJJmp(_i,sla .do Fundo. de oitoantos-corítos rck réis, divúilt'dos em 

V?·nle .ma· BiJhetr~s .-de t;-uarenta milr1·éis eaita ·1h:urn, com os seguú·aes 
Premu;s ; .a sabe1· ~ " ) '' 1l - - _ • · 

. . 
Premil's em Predi0s Rastitios-, e Urbanos . 

. \ .. . , 
}·. n,l)rf'mio . . ~ O .li i z,j rã o de Mal vei r à , -à v a:Jia.dó 811Íli- - - Rs. 
1. dito. A pPitn:eira !Propriedade de Casas, sita na cal

- r.;ada .de-8. Francisco, do lado 'do Sul, com 

L dito. 
• j 

I), . . .. ,-

c ' 

l. dito. 

tres frentes, avaliada em -.,,...r __ .,:.. ___ .. __ 

A segu®da Pr'opriedade de Cl\sa~ sità: ma di-ta 
-calçad-11, · do- mestno lado do Suil, com ·39! 
· palmos de frente, e 52 de fundo, avàliadá 
.em- - · - - - - - - -· - - - - • 

A c t..ercei r·a Propriedacle de Casas sita na tnes-
: • l 111a calçada, -do dito lado do Sul, com 41 

palmos de frente, e 56~ de fundo, avali-
ada·-em - - · - - -· - - - - - 1 

- - - -

h -dito~ 

L çlito. 

j; dito. 

·8 Premios: 

A am eLade, ,que pertence á Reàl Fazenda, da 
Herdade chamada do Areeiro, termo da 
Vi lia de Jerumenha, na Comarca de El
vas, que se compoem de mato de Azinlio, 
Terras de Semeadura, e outras inéultas, 
avaliadas em - - - - -- _ - - w 

H uma I~e rdade chamada de Valdez, tenno 
da V11la de .Alv.alade ~ na Comarca de Ou

. rique, pertencente á Capella ihstitnida pe
lo Padre João Valdez; e André Fernandes 
Godioho , avaliada em - - - .: . - -

lbma. Herdade chamada do Conqueiro erri 
Monteargil, Comarca me Santare~ , que 
secompoem de Terras demato, e Arvores 
de sobro, pertencente á Capella{ instituidà 

. por Antonio Telles·, avaliada em - - . -
HLima Courella Je terra com Oliveiràs ilos 

Varelhos, no termo da Villa de Thomar, 
pertencente á Çapella instituida por Frei 
Fernando Marques, avaliada em - - -

. . 
i5:ooojooo .. · 

8:000~'000~: 

i :2oojooo • 

J:000/000. 

33:600,$'000. 
------' 
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Premias em Pensões VitaHcids~ 

í. Premio. 

i. dito; 
2. ditos. 

Huma Pensão Vitalícia de 700/000 rs. 
aiváliadà em r .:: ..i - ..: ~ ..; - - - -

Hurria dita - - ..1. de 45ojooo rs. dito. 
Cada hum de huma Pen-

2o:óoo'j<Jôo. 
12:SOOjOO(). 

7 • . cl r tos. 
12. ditos .. 
20; ditos. 

'24. dito~ . 
40. ditos. 

Joo. ditos. 
340. ditos. 
500. di Los. 

· 56J2. dí tOSJ 
2. ditos. 

são - - - .:: de l'U.IOGO rs. dito.: 9~6o-ojooo.~ 
CcHno ass1ma1 "- ..: "'"' de 8~Jiooo Fs. dito: J6:aoojooo. 
Como assima ' ~ - - de 5'6~ooo rs: dito. 19:2-o·o,Jooo. 
Orimo as'sima - -' - de 35J8o'oo rs. dito.- 2o:oee j eoo·. 
Como assimà "' ,_ ..J. de 2.J·Jooo ts. dito. J4 i4ootoeo.-
Como assim a de ~ 7$000 rs. ditO'. 20~oOrQ,$óll>O~ 
Como assima de H»fooo rs. d'ito. 40:o'oo',$ooo. 
Como assimaJ - - - de 7_1ooa rs. dito. 68:oootoo()~. 
Como assima de 5$-000 rs. dito. 75:000$060. 
Como assirna - -" - 'de· 2$800 rs. dito·. '449:2GO·J 'oo·o:. 
Como assima - .:. .:. de 24_lOOÓ rs. ;' hum. . ' . . 

paFa o jninH~itro' Número, CJ ue sahir em bran-
co no pnmeiro dia da Ex-tracção ; e O'l.!l·tro 
para o ultimo, que tambem sahir em branco 
n{)· ultimo dl~a, àvaliados em _. - ..), .J - 1 :·4o'ôjoo'o<; 

I . ----
6:' 610' Prêm'ios avaliados em - - ...; - ..: ..; .: ,j - 80o:o·ootoon.~· 

13:330 Bilhetes em branco, dê .huma Pensão vitalida, 
cadat hum de· l2'0o rs·. .:. • - - - - - 15:9'9.6$oo·o • . 

2@ ,000 Bilhetes 815:996$000. 

Marquez Mordomo ·Mór. 

Impresso na. Impressão Re'gia. 

Sendo p'l'~sente a Sua Magesta·de â peÚçfio j'onta ele Manoel' da Fon• 
c ~ca Coutinho Ptesbitero secula'r, segundo a qual o Provis'or dess~· Bis.!. 
pado duvida cO'Ilar o Suy>plíéanté, no Priorado de São• lVIartinho de Sal
reu, em que o 'aJ1re'sentou a t\'bb'adeça dio Convento de Lorvão como Do
notaria que h e ' dá Corôa; por ter v a gado a Igreja no nltimo de Abril do 
presente anno, e por isso o con:siderava na . alternativa Pontificia, por
que nas duas ultimas collações s~ ünha ~eito' ment"/íÓ de q:rie o Pa.droado 
era Ecélesiastico: He Sua Magestade servida mandar declarar que todos 
os Padroados do MO'steiro de Lo r vão i ~ do's ou tro·s Mosteiros que devem 
á sua fundattão, as suas · D(lja<~ões 1 os seus Privilegias, Prerogativas, e 
Regalias, ain.da pela sua mesma existencia, e conservação, á Corôa , 
são do Padroado R.Pal, sem que já m,ais percãO' a sua nature~a por s:e 
-uriirem a Corporações Ecclesiasticas , como nos seculos escuros perten-

.. 



(i (lo a J uri sprÚdenÇiª Ultt·amEmtán~: de tnari.eii-à' que Stla Magestade 
não SQ Hão ha de puvir COI11 indifferer.iça a hésitação de SetneJhante dOU• 
trina pondo-a em q·uest.ão' mas ha de estnwh.alo muito severamente como 
hum attenlado contrà os ~ens Reaes Direitos: Que coherenlerii~nte oe.: 
clava, f) de foi h~m att~titado ~ss~ el~-rJ ;;nl~ qUe se diz Jnl'ei'Ídà nas di1as 
illtiLiJ~.s coii<H(Ões = Qtj e o di to Padroaçlo era Eccesiastico = : E que 
será maior a l. t!:'ntado, e pLJnivel ., se ~-e pol s d1~ assim deClarado, se e~cre.: 
ver semelhante c·lausul<i, híl collação a, que Vossa .Ricdleneia mandará. 
})roceder, . 

Vo.ssa Excellenciá tem so,hejo$ conhêcim€mtos multo .superiores à · 
estas questÕf'S Decretalist;:ts; riem n~~essità de que s~ lhe diga' que as 
alternativas pelos rnezes segundo as concordatas, não pertenceii1 senão 
ao~ Beneficios Elcdesiasticos, e .nubca aos que thierem qualqU;er som.., 
bra de Padroéido ~eal: sendo visivel o àbsnrdo; de Sua l\1agestade sa-. 
criticar o .seu Padroado .~ que tem de si ás Regras da Chancellarià, de.., 
pois de tolerar que á Camera A postolica entre nos Beneficios Ecclesias· 
1icos do seu Reino' que lhe não pertericeril . pcir Direito prop!'ÍO; ma.s se 
lhe sacra fi cão p0r Heverehcia, Relegi<!o, e Veneração él Sua San Lidad.e; 
oonforrii\lndo-se c01ri a disciplina dos secúlos mais proxln1os; que Sua Mà.,. 
gestade não tem alt.f;lradg, nem àlterará eni circurristanciàs tao calami., 
tosas como as presentes. Deos Guarde a Vo..ssa Excellencia. P<ilaci_o de 
Quéluz em IB de Junho de 17ll9. Senhor Bispo d' Aveiró. = José dd 
S~abrà da Silva. 

Nbs manusàzios de J; de Meito Freire~ 

*--*tQ>l!f--* 
' 

Procurando combihar bs principias da .Mirihá Re<Ú Múnificericia corri 
os effeitos da economia pública: Sou servida Ordenar; que de hoje. eni 
dja nte t0das as Graduações, que se concederem aos Ofliciaes dei Me11 
Bx.ereito, sejão ptira·mei1le Honorificas, e que para o fútLJrd os 1nesmo's 
dl}iieiaes Grad~ados não possã0 perceber outro Soldo mais do que aquel~ 
le? que corresponder aos Póstos , que e!fectivflmente exercitarem. O 
Cor.iselho de Guem} o t~pha assim entendido. Palacio de Quéluz em 20 
de Junho de 1799. = Com a Rubríéa do Príncipe Nos.s'o Senhor. 

lrnpre.sso na Ojficina de Antrmz'o Rodrígue$ Galliardo• 

Tendo consideração a qtie ~l.ll virtude deis Leis. funilàmentaes da Mo~ 
narqtJia Portugueza, todos os Direitos da Soberania se devolverão na Mi· 
nha Pesso.a, por occasião da funesta.; verificad a , e assas notaria e.nfer~ 
In idade~ que infelizmente poz a Ràinba Minha Senhora e Mai na impos4 
si bilidade de os contin'uar a exércer, e achandd-Me pela dilatada expe
riencia da sete anhos em qne o cuidado, ~ assistenci~ dos Medicos mais 
acr.editados, tem sido intei.ramente inuteJs; convencido de que a mesma 
(>nfermidade hnmal'lamente fali ando se . deve reputat· insanavel; Me pa~ 
receo que nas actUaf's circumstaricias dos Negocios Publicos, ássim pPb 
que respeiLa ás H.~la.~ões ~xLernas, como á Ad~i.nistração interna do 
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Portugilezes; ~ o· Meu Pessoàl Det'o'-" 
ro se 'achão igualmente interessados, em que E~ revogando o Meu De-o 
cretb ue J o de Feveteiro de ·1 792.; o qual sament~ me foi ditado, pelos 
sentimentos de respeito e amor filial, de que dêsejei, e desejo dar áJ 
Ha inha Min·hà SH1hora e Mai as ·.mais exuberànles provas, continue de 
'hoje em dratJte o Governo destes H.einos, e seus Domini0s debaixo· do 
Meu Propdo Nome ;e Suprema Authoridade: Pelo que ·sem separar-:me
dos exp'ressado-s sentimel'Itos, mas recon,hecendo que elles de sua natu~ 
reza devem ser subordinados no bem dos Povos, e ao Decoro da Sobera
tliã: 'i,erího Reso'ividci qU'e. da datá: do,-presente Decreto ·e·m diante, to
das as Leis, Alvarás, Decretos, Resolu((Ões, e Ordens, que deveúãry 
ser expedidas em Nome da Rainha Mínha Senhora, e Mai i se e.J•la s·~ 
achasse ·effectdvamente governando esta Monarchia, sejão lavrados,- e . 
expedidos em Meu Nome como Prindpe Regente que Suu .durante o seu 
actual• irnpedrmento ; e que semdh'antel't1ente sejão a Mim expt·essamente"· 
d·irigidas todas as Consultas, Reqoerirnentos, Suppl-ic'a's, e Representa
c;ões, que pa_ra o futuTo .fuouverem de s11hir 6. Minha Presen~a. José de 
Seabra da Silva, do C<!mselho de- Estâdó dos Negocios· d:o R'eino o tenha; 
a•ssim entendido, e faç·a execfitar; expedi-ndo este pot· Copia ás partes a 
qm~, t·ocar. Pa·lado de ~uéluz 15 · d~ Ju l?o de ]1799.- == Com a Rub\Ícé\ 
de Sua Alteza. == Jose de Seabra â·a Silva. 
'-

Re,qist. _no Liv. 1 o. da Esfera da Relaçáo ilo Porto a . 
.jf1l. 341. 'liers; conforme otr manuscritos de J. de JJ!Je[ .... · 
lo ~Freire ; e tambem foi impresso. 

I ~ Cf ' 
f~~ endo-n'e fJrés·entE!·,- não so a u•tili•dade, e provei''to -q'ue' te-m' resa·Úad'Ó' 
ú Minha Heal Fazenda- do bom se'r'viço que na Repartição das Minhas 
Rc>aes Cavallariças Me tem feito o Marquez Estribeüo lVlór; mas tam
bem, que n:lo ?bstante o seu zelo,· efficacra, e vigilancia·, nã·o he pos~ 
sive), que por s1 só posna V·er, e exarrrinar as· muitas,- e JH,iu·das depen
dencias de hum a H.ejrartiç,1o tão .g·raude, e numerosa,- é 'aonde ha im
portantes ;Jrtigos de despeza; e continuado expediente, sem que haja 
]Jum subalterr.10, a cujo cargoez.teja d1ar todàsras ln:lformações, e proce
uer aos exélmes, e averiguações necessarias que lhe forem encarregadas·, 
e fazer cumprir, observar, e executar todas as Ordens, que , fol'em ex:..· 
pedidas pelo mesmo Estribeira Mór = Em- consideraçã<;> de tu-do o referi
do, e po1· assim Mo haver pedido o subredilu Eslribei-'ro Mó-r: Sou servi
da crear para as Reaes Caval lariças o lugar de Intendente deltas: E- por 
tpi·a-nto estou pieria·men-i e certificá•clô do · prestimo,• :Zelo•, ·e aetivitilade, 
«:om que Joa-quim da Costa e Silva. se emprega rio Meu Real Servi·ço: 
Sou , outrosim, servido rJOmeallq para o dito lug·ar de Intendente elia-s 
Reaes Cava:lrartças, f]canclo em 1U<du '" e por ttJdo subordina-do ao Est·ri
beiro Mór, não s6 para executar o q:ue p0r elle lhe fêr Ol'denado, e p-a·ra 
o mairs que ficac referido, como tambem fJara fazer · cnw1prir, e observar 
todas as O-rdens, e Determinações, cuja observanci-a,. e ' cumpriment(l) 
compita a guaesguer Pessoas, que ·por algum titulo pert·enção, e este-· 
jão addictas· áquella Ret)artição, poi's gue · tock~s d·e·vem fica.r subordi-na~ 
tias . a elle IlJi~t;mdente i á excepçào d~· .M.e!ll. E$tribeirll.l, que ~iÓ' o fie'alra 

------~------~---------------------- · ' 
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e~ndo immediatamente ao Estribeira Mót\ E para que não possa entrar 
ern dúvida quaes sejão as obrigações, e encargos, que ficãó sendo in
herentes ao dito lugar de Intendente das Reaes Cavallariças, Sou se-h i.:. 
do determinar o seguinte. 

Que ao mesmo Iotenden te fica pertencen'do ver~ e examinar se o 
serviço se faz com a necessaria reg·ularidade; e sê ha ordem, ouedien.:. . · 
cia' e economía na Minha Real Fazenda; como está ·ordenaao, e se vai' 
ordenando. · 

Que achando o Intendente quê se praticãci cbusas contrarias ao 
b~m d~) se{viço .; e, ~a Pa.ze~da, e cotno táes _reç~t:~gna t~tes ~1s uteis, pro.:. 
vJdenctas, corn que . fenHo tnandadb pelo Estnbe1ro Mor occorrer .as so
brti-ditas Reas Cavallariças, Determino que usando da aulhoridade qué 
J>ól: este Decreto lhe compete, e por oútras Ordens anteriores, no que 
lhe fôr applieavel, ponha tndo no estado deyido, dando pbrem immei:J ia:_. 
1amente conl a ao E~tribeiro Mót· com à necessaria · individuação, pàra 
este appr .. var ~ ou ordenar o que mais justo? e conveniente for ao Meu 
Real ~erviço. · - . , . 

Qúe pertencendo ao Eslribeiro .Mór admittir ,_e e~pulsar Crhrlas; 
determin a r as obras novas, os reparos; e concert9s nas velhas, a com
pra, e despezas dos generos, o que tudo lhe dflve ser pedido em repre· 
sentações fp j tas· pelas respectivas Pessoas: e não podendo o refendo Bs.~o 
tribt:>iro Mór examinar individualmente ·, e por si â justiça, e os motivos 
dessas mesfl1Cl s representações: Sou servido que pa-ra ellas; ou pílra~ os 
pedito1·ios vec::u•s se verificarem n1a presenÇa do mesmo Estribt>ito Mór .J 
com con hecimento de causa, possa este con1mettellas ao í':Xame; e iils
pt=>c ção d sobredito Intendente, o qual neste caso informará da neces~ 
sidade da.s causas peuídas, e beln assrim os réquerimentos; que versa.J 
rem. sobre o gc•verno, e Pazenda das 'mesmas Reaes CayáJJariças; rlarai 
depois dés~as lnformaqões resolvt:>t", e decidit· o Est!ibeiro Mór o que lhe 
parecer mais jüsto, e proveitoso por Despachos seus 5 e pof elle rubri~ 
cados: 

Que tod~s as Folhas de vencimentos de Criados, as dEi despezas 1 
as dos lVIeshes, e todas as mais que se fórmào em cada quat·tel, em vir
tude :das f]Oaes se lavrão os competentes Decretos de pagamentos, assim 
como üiri1bem os ddcurnentos, e mais papeis, qBe as partes apres.eí1ta
rem, para haverem o seu · embolso, serão· coimneitidos ao exarüe do In.: 
tendente ·, à fiin de examinar , sé tudo foi executado pm· Ordens do Estri..' 
bf'iro Mór; se os (reÇos são os do oso, e racionaveis;· se nà verdade os 
Criados existírão, e se os generos se carregárão com efl'ei to em recei la a 
quem competia, para delles dar conta-nos tempos em que se lhes . devem 
tomar ;· ficando porém a escripturação _, e ~er'tt~za ' do éálc~lo ã cargo 
rla Contaclori'a das Reaes Cavallârkás, que tamhem Sou servJda trear de 
novo; n~ qoal ig da! meilt.e' terá ins pecç~o d s'ó h reei ito In ten dêrtle; e tudo 
tlehaixo das Ordens, e direcção do Estribeira Mór; ,a quEHn pertencerá' 
juntamente nornea:t· os Indivi.iu'os 4 que a: hão de conjpôr. 
· Que nas Folhas que elle achar corri a qe~essaria: legalidâde, por<i 
em termos breves a declaraçao de estaJ'em correntes pa-ra subirem' a re
c eber a Orderp para. o p'agamento dada pelo _Estrib'eiro M 6r: E acha i1i:ld 
o l ntendente que falta ~lguma circumstanCia, du que nas mesmàs Ft1.: 
lhas, e Docurnentàs se .com!nehende cdus~ '·que seja eversiva, e cón-

' · trãria á Minha Real Fazenda, a deverá e:x:tgu· das RepartiÇÕ'e's; é pf>s ... 
soas competentes' rPpresentando-o tambem ao EstribeirC? Mór' a nm de 
se porem taes Folhas nos .termos de récebe t e1n be·spacho de paga me-u .. 

Cccc 
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1o , na fórmâ f:pJe Jd fica ordenad-o; pois que éiri dd-nsequédcia d-esUÚsa~.; 
p rov ac;ões he que âevem subir á Minha Real Presença os Dec retos de 
pag-amer{toS-. \ _ . 

Que ~ c·argó uo Jntendi:m {e :fica ó- propôr Ó"s rnethodos de anéc·a .. 
~1ar â Fazendâ, os qua es serão dispostos de ,Fnodo, q ue sen·d0 claros, €). 
livres de confusão;, não es·téj.ão sujeitos á. clol·os; e extravios, . e lnostrerní 
co·rn ~e,~da·de, e claréza o que entl'ou, ésahiO· de cada huma d;as Re,_ 
partiÇões d'as mesmas .Reaés CavaJ:lari~as; cujos If.letbodo's' send-o a,ppro...:. 
~a dos p.efo Estribei'ro M6r , se porão logo e1n pdti-c a , e n;(õdün di·e ca'd'a. 
hum anno lVJ.e será prest>ó.te hum extráct~' J;'esumiclo do total- de toda·s a~ 
ilespezas i .tom a importanoi'a pà-rci'a'.l. de cad-a bun'i'a ·fl·as Re partições._ O 
lVJarquez Estribei'ru Mór o f(-'nha' assi M .én!~en:di-do, . e faeaJ e-xecutar co:rnD. 
ós DPspachos necessã'rios·. Pàlaci·o· de Qt:~ê lu,z· e1i) 17 d'e Ju:lho de l799. (l} 
=== Col'll a Rúbri'ca d'o Pri:r:rcipe Regefl.te' Ne'ssó Senho-r. · 

impresso na. Impressáo R:t(gia: · 

' -;. 
"*~*.t.Q>*---.- .; 

J 

E xcélfeniissi'mo é' Revéi~endiissi ·~,0' s·~nhm.-.· o: Pri:rnc~pe ' .. Nos'so s:~nhoi:
Hóuve ror bi:nn de!renúnal' que· o u.lll' terça· 1eira vintEl e tres elo' corren-: 
te, fosse di"a· cle Corte,. e Beijetn·ãb pa·ra receb-er os Tri:bumies, e Cortei 
nesta océ'asião: er:n· <)tÍe declaroó pel~ . De~ret(f) ' dê l5i dó Gorr,e'n 'te a con-
tinuaç<ló' da· sua R'~gén1áa .~ · eorül'es.ceri<Jendo Stia Alt.feza em d:etenhiriar a: 
ditó d,ia- para: éslé opsequÍozo,. e ' respeito.zo a:cto' Com' OS V-O!OS dos Ities.: 
mos Trihunaes ,, e -Eoite :' : · · · , 

O ~ l.ú~ pa'rt i c i po a V oss·a: E'ú ellén c i' a pa·rn s túi: in t eH'g&ro ci"a\ ·e da;; 
Jnnta da Bwlla dá Crusada. Deos Guarde a Vossa Ex::<:C'IFenel-a. Pala'cj<) 
ele Quéluz f' lil io de J'ulh:O'·dé 1'799., = J.os~ de Sea!brá da Silva: - s·e~· 
:il·laor Pri úópal Castr'e. 

Nos' fn.ó.n'l!lscrifos-· de J.: de J.I!Iello Fr€ú·e , ,e- M; .Am-
torm'o-' ela Frmeeca. 

'I ' 
4-=-~.*~*-~;:..::::.: . .-*' 

'Ü Pririci;pe R:'égPnte Nos'so · s·énhoi· atnplranaci o Decieto d~ quatorú/ 
de Setembro passaJo pelas Resoluções de nov'e de fil<>';'f.'reiro, e seis do' 
corrente Juliho· didgi'd a:s áo Tri'bilnal-- Supremo cl ~l Rea'l' Junfa. dó Co,tinner'
c~o, Agdcu-Jtu,ra; Fab·ricas.; e NavegaÇi'íb destes Rein·o9, êseds Domi-· 
mos ) 1 Foi Servid'o l)ecla(<rl·, qti~ a~ graül1c<içãe> de hiJm e meio por cen
to· concedi -~a· no mesmó ,Deé're t o .ás Tri:pu·bçõt: s·, CJOe se d e feFid essem· va- · 
](xrosa:inente do ü1imicgo-, eom'peti 'sse· á' todos os náv ios 'triercantes· ou ar
m'ádos, ot1· não armados f'tú g'uerra, e não éomboiadbs ; com tanto que
mos l·rassen'l no mesni-o Tri'btJ•mrl tet· h·av i·do ataC]Ü'e, e resi's'tencia acom...: 
panliada de· feliz' su·cée'Érso ~ Que pa:ra a'qudl·a gratificai:~ã·ó contribuí sse o-' 
\'alor da carga,, e do n'av.i'o com ó do· ma-ssalné , e. fret es , avaliado tudo-
-----·-~·.~--·· --··- - -' _,,_ 1 ~--· _. ·-~'---· __..;;.:_ --· - ''\" _____:;;__f 

( 1) V id, o DccretCY de 6 de · Novembw des.te a'nno; 

' ' 
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. por Louvados dà notüeação das pártes, os quáes busearão t> valor médio 
de todas estas cousas ao tempo dé chegar o navio ao porto, depois do 
combate: devendo o Tribunal corrigir qualquer discordància do~~tiva~ 
dos, a fim de que as avaliações ,sejão s~mpre favoraveis ao cçHíJmercio: 
ficando outrosim ao arbítrio do Tribunal estabelecér luiiii methodo sim
ples para a arrecàdação, e repartição da co.ntl'i .buiç~o por ,m~io ~'hum 
Magistrado intelligentt:!, é activo r~<i execução das Reáes Ordens: Qu~ 
a distribuiçãq do premio sej;1 em porporção com os salarios das equipa..: 
.g·eos; devendo succeder nella. o herdeiro; ,ou bet~eiros de qualquer doe 
combatentes que morrer. Lisboa 29 de Julho de 1799. = Francisco So.: 
a·res de Araujo Silva; 

Impr. na Impressão Reg1:a. 

NOS·; DOM JOÃO? por gráça de Deos Príncipe de Portugal, e clo~ 
Algarves, d'·aquém, e d'alétn mar; .em . A(rip~ Senhor de Guioé, e d11J 
Conquista, Navegação, e Commerci<) da Ethiopia, Arabia, Persia, e 
~a lndia, etc~ Como Regénte, e Governador do~ ditos Reinos, e Senbo
l'Íos: Fazemos saber aos que esta ~bss~ Catta de Confirmação, Á ppro
vação, e Ratificação virem; que no dia quatorze de Maio de mil sete. 
centos noventa e nove da Compu.taçào Christã, e dá Hegira Turco mil 
<duzentos ·e heze., e dez dias d~ .Lua a~ Delheji:;i, ~e ajustou ; cohcluio 7 . 
e a~signou a bordo da Náo da Mjnhá Armada Re.al; dc;>mioadá. Affonsc) 
de Albuquerque; em frente de '(ti poli ~ hum Armísticio. entre Donald 
Carnpbell, Chefe de Divisão, e Çommandante da referidá ,Einbai,"cação 
de Guerra, da Nossa Parte, e d IIJustrissimo Senhor Jusef Bax Carma:~ 
naly; Reg~nte, e Governador dê Trípoli de Barbaria, cujo ArmísticiO: 
da Nossa Parte he do theór seguinte. 

Termos de huhi Armist·icio concluido entre Portugal' e TrrpoÚ pelo clz.e~ 
fe de Divisão Donald Campbell. 

. o Baxá de Trípoli; seus Herdeiros ' e Suctessores se obrigão a 
· cbnduir hum t}rm~ , sincera, e inviolavel Tratado de Pai, e Amizade 
com o Reino de rortugal, expres.samen{e nbs . tetmo~ d~ Paz presente~ 
mente em pé' e que existe ent.re Tripoli' e a Grám SreLanhà;. e i!té es
tes Termos seretn ratificados, he rnutuamen,te ajustado que as bostilida..! 
.des cessem !}e huina parte, e de outr<_~. . de~de o dia c,le .hoje por <}jante; . 
e qúe os Su bdi tos de huliia, e. outd Nação gozem de todos os Privile..: 
gios e:specificados no Tratado . d~ Paz ~ssim~ decl~rado ent~e T.f,ipoli ; e 
3: Gt·am B~etanha. Dê;ltadQ nà presenÇa de D~os Nosso Scnhqr Todo p0 .:; 

deroso, a bordo da Náo de Sua MagP.stade fidelissima, Affonso çle Al
buquerque,. na frente de Trípoli no dia quator~e de Maio de mil sete~ 
~entos no1venta e nove da Computação Cbrjstã , , e da Hegirà Turco mii 
duzentos e treze; e dez dias da Lua de Delhej ia; 

(L. s.) 
Donald Campheiz. 

Em reciprocidade do Armistício assi~a tra.ncripto se lavrou eu~ 
. · Cccc a 



Í799 

1.ro Orig in ai da parte cfo Íllustrissimo Senhor J risef Bax Carrnanaly, Re~ 
gente, e GovernaJGr de Tripoli de Barbada, cujo Lheor he o seguinte : 

b louvor seja dado a iJegs' digno ~e todo o louvor. 

O 'YI!_@tivo de se esérevé1· o conteudo neste jJdpei , he o· seguinte : 

Chegando a este Porto de Trípoli ô Chefe Donàid Campbell, Com ..i 
fuanda iúê da Náci de EIRei de Portugal .; e fallando comnosco sobre~ 
P az entre esta Regencia, e a Côrte d~ -Fortugal, lhe respondemos que 
ni'io tiriha riws, dú vida de a fazer; e. cb"? os mesmos Artigos, e Condições 
~J a que se acha feita ; e t?xiste entre a Nossa , Regenciá, e a Côrte da. 
G ra m Bretanha; mas que se devia advertir, que a Côrte de Hespanha· 
tinha já interessado na m esmâ Paz; e que só no caso de se não etfeituar 
po r aqlléll á via, por que já sa tinha fa.llado' lle que parece se deve fa
ze r e m direitura; para o qt1e es tamos' pl'Ornptos, e a faremos com as mes.., 
mas con diçõe,s da: Pai de Inglaterra. 

· Foi esct:ipta a oito do .rn ez ,de. Zulhá~·e . de rni~ duzentos e treze ; 
que corresponde áos quatõtie de Maio de m1l setecentos noventa e nove .: 

O M agnifico por seu be·os ; é Creador J risef Bax Carmanaly , Regente .; 
e Governador de Trípoli de Barbaria. · 

E m virlutÍe das Cendições ê:Xpressas no mencionado Armísticio se!' 
concordou nos termos de, estabelecer hum firme , sincero, e invi olavel 
T ratado de Paz; e A.n1izacle entre 'O Sereníssimo Senhor P!'incipe dcr 
Bi·azil, Regente de Portugal ·, seus Reinos, e Vassallos, e o Illustrissi-o~ 
mo Senhor JusefBa x Carmanaly, Reg-ente, e Governador de 'fripoli del 
Barbaria, s l:' us Herdeiros, e Su·ccessores; cujos Artigos, em conformi
dade. dos estabelecidos Ílo 'fràta'do de Paz com Inglaterra, são do theo~ 
~ l'g m n te: 

EM NOME DE DEOS TODO PODEROSO. , 

A rt. I. E rn pri:neiro lugar se és ti pula, e ajusta que daqui em dian~ 
te haverá pa ra sempre hn ma Paz verdadeira, e inviolave! entre o Sere~ 
n.issimo Se nhor Pri,ncipé do .B razil, Regente de Portogal, e os Illustris-· 
sJ mos Sênhores Governadores da Cidade, e Reino de Trípoli, é ent1·~ · 
todos os Do minios, e Subditbs de cada huma das Partes; e se aconte ... 
ce r que os Navios, e Subclitos de cada huma das P<irles se encontrem: 
no mar, ou em qualgtier outro si tio, não se molestárão huns aos outros, 
él nles tratar-se-hão reciprocamente c01n todo o respeito, e gmizade pos ... 
si vel. 

Art. li. Qae todos os Navi·os mercantes p·ertencenles aos Dominios 
de Pottugal, e que tr a6cão para a Ci dâcle, ou qualquer pfl rte do Reinó 
de Tripoli, não pag·arfio mais do'gue tres porcento de.Qirei'to d~ Alfan-' 
dega por toda a casta de"mercadori as que hajão de vender; e as que não 
houverem de vender, ser-lltes-ba permittirlo €''mbarcallas outra vez a bor
do , sem pagar n·enhuma sorte de D ireito qualquer que este seja , e par
tirào sem embaraço algum, Oll vexação. 

Art. IH . Que Lodos os N avios , e mais Émbarca(~Ões, assim as que 
11ertencem ao Serenissimo Se nhor Pri ncipé Regente de Portuga l , ou a 
alg·um dos Sub ditos do mesmo Senhor, como as pert encentes ao Reino , 
e Povo de T dpoli, passarão livremeHte o mar, e trafiearão a-n de bem lhes 
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parec-er , sem· re~'ist.t. 1 'e:m1>ara~Ço. , ou vexaçãa hmna:s das.outras; e que t0.; 

das as pessoas, ou passageiros de qualquer Paiz que seja, e todos os di· 
uheiros ~ merca::_dtnias, ~· 1tróveis J11erten·centes a qualquer Povo, ou Na ... 
c~ão, que se acheiDi a bordo de 11lgum. dos ditos Navios, ou Emhlarca;;.ões 

.... • • i • • ~ ' • :. , 

serao mteJramelíl1Le )ilvres, e, não serão . retid0s , tom:ados, ou pilhaclos, 
nem recemeràlo de eáda h,mna &as Partes pe·rjoizo, ou rlamno algum «ilual-_ 
quer que este sPja. . / 

Art. IV, Qu'e os Navios cl:e G!!lerrét Tripolinos, ou quaesquer outrag 
Embarcações pel"tencentes ,.a , 'frjpoli ,,encontrando-se com aJ:guns Navios 
1uercan tes, ou outras Emb?reações dos _Suhcliitos do Serenissirno Senhor 
Princip.e Regente de Portogal (não_ sendm . em alg-um dos mares perten
centes a alg~m dos Dominios, ~e . Sua A,lt,eza i Real) poderão .~nan?ar a; 

bord~ laum so hH>Le. ~om doros honre~s, alem . d~ Campanha orclmana da 
remeJ.ros, e n~o mais: os do·us ,Homens porém ,não e-n.Lrarão em qualquer 
~os dito~ . Navios mercante~, ou 9as outra_s; . lj:mbar~ações, sem expressa;_ 
hcenç: do Comrmandarnte cl.e qualquer dos dito~ ~ avtos, ou Embaréaç.ões, 
e e~lao aprest:ntando ·lhre hum Passa~orte assigqado. pelo Ministro, Can
sei be-iro, e Se<i:retario de Estado• dos N egocios da. Marinha, e Domínio~ 
U ltramarinos de Portugal, e s~llado com o SeJ]® das Armas Reaes, par-: 
t-irá imrnediatamente odito bote; e oNavio, ouNavjos inercantes, Em
~at·cação, ou Embarcações proseguirão livremen te sua .viagem, ou via
gens; e posto que o Commanda:nte , ou Oommandantes do dito Navio, 
o-u Navios mercantes, Emba.rca<(ão, ou EmbçH€ações não apresentem Pas-. 
saporte algum do sohredi to Ministl'o, Conselheiro, e Secretario ~e Esta~ 
do, com tudo, se a ·maio.r parte da Tripulação do Navio, ou Embarca
ção fôr composta de sl!lbditos do Serenissimo S~nhor PrínCipe Regente 
de Portugal, parlirá immetdiataril Ptlte ~ dito bote; e o Navio, ou· Na-

1 vi os mercantes-, Embarcação, ou Embarcações proseguirão livremente 
sua viagem 7 ou viagens. E enconh·aNdo-se qualquer dos _ditos Navios de 
Guerra, ou outras Embarcações do sobredito· Serenissimo Senhor Princi
pe Regente com algum Navio, ou Navios, Embarcação ou Embarcações 
pertencentes a Triroli ,_se o C0mmandante, oo .ComLnandantes de gual
q uer Navio, on Navios destes, Erhbarcação, ou E_mbarcações destas apre
sentar bom Passaporte assignado pl:!lc;>s princip~es Goyernadm·es de'Tripo-. 
li, e h uma c~rtidão do Coosul de Portugal aA!i residente, ou que hou
ver alli de residir, ou se tal Pass;:t-porte .não. tiverem, mas s.e as suas Tri
pulações forem compostas . de Turcos, Mouro.s, ou Esc1·avos perten~en
ies a Trípoli, então proseguirãoHvremente os ditos Navios, ouNavws, 
Embarcação, ou Embarcações Tripo]jnas. , 
. Art. V. Que nenbum Coinmandante, ou outra pessoa. de alg·um Na
vio, ou Embarcação de Tripoli, tirará de :qualquer NavJO, ou Embar
cação d0s subdítos do Senenissimo Senhor Prjncipe de Por! ugal pessoa al
guma, ou pessoas, quaesque.r que estas sejão, para conduz.illas a qual-_ 
quer parte qu'e seja, a fim de serem exam~nada~, ou ôebatxo de outro 
algum pretexto; neiÍ1 usará de força, ou ~wlenc1a C'Ontra pessoa alguma 
de qualquer NaÇão~ ou qualidade qu~ seja, 9u~ se ache a bordo de al
gurp Navio, ou Embarcação dos subd1tos de Sua Alleza Real, sob qual-
quer pretPxlo que ser possa. . 

Art. VI. Que nenhum Navio, ou Ernbarcaç~o naufragada pertencen- 1 

,te ao Di lo Serenissimo, Senhor Priocip~ Regente, oti a qualquer dos sub
ditos de Sua Alteza Real, sobre qualquer par.te das Gostas pertencen
tes a Tripoli, será feita pt·eza, e que ne_m os seus bens st=>rão apprehen·
didos 1 nem a gente feita escrava; mas que to4os os subdüo::; de Triro-: 

( 
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li farão todos quantós esforços puderem para sálvar .a dita gente, e seu~ 
bens. 

Art. VII: Que nenhuns Navios , ou outras Embarcàções de Trípoli 
terão licença; e liberdade para irem a qualquer outro lugar que se ache 
em inimizade com o Serenissimo Senhor PJ:iocipe Regente de Portugal; 
a fim de serem empregados no mar como Corsarios contra os subditos de 
Sua Alteza Real. , 

Art. VIII. Que se algum Navio., ou Embarcação de Tunis~ Argel, 
Tetuão, Salé; ou qualquer outro Jugar que se ache em guerra. com o Di'"' 
to Serenissimó Senhor Principé Regente, trou:x1er alguns Nav-ios, ou Ern-; 
barcações; gente; óu bens pertencentes aos subditos do Mesmo Senhor 
a Trípoli, ou a algum outro porto, c;>u lugar daque'lle Reino , o Gover
nador d'alli não permit.Liráque sejãov.efldidos dentrodoTerritoriode Tri-. 
poli; .bep1 corno se aêha estipulado em Argel. 

Art. IX; Que se acontecer que algum subdito do Serenissim& Senhor· 
Príncipe Regente de Portugal morra em T~ipoli, O'll seu Territorie>,. e>S' ' 
seus bens, on dinheiro nãe serão apprehe'ndiclos pelos· Governadores, ou 
Ministros alguns de Trípoli, mas ficarão t odios elles em peder do Ol!lnsu•l 
de Pórtugal, ou seu Agente~ 

Art. X. Que nem oCofilsul de Portugal, nem outro aigum subdito da 
Dito Serenissimo Senhor Príncipe Regente será obrigado a pagar , as di .. 
vidas de outro algum dos subdi tos de Sua A I teza Real·, a não ser no c a-; 
so que por hum· acto público se tenha constituído fiador elas mesmas di ... 
vidas. 1 

· Art. XL Qoe o~ subditos do Sereníssimo Senhor Prineipe Regente 
de Portugal; que se achare.m em Tri·poli, ou seu· 'Ferl'Í'torio, não serãO> 
em materia de contestação sugeitos a algun1a outra jmisdicQ·ão, senão 
á elo OP.y; ou Divan, excepto succedeado que elles estej·ão em lití-gio• 
eFitJ!e si. mesmos, rw· qual easo Dãi!Y serão elles sujeitG& ~ outra alguma 
decjsãe>, senão sci á de Ce>·nsub . 
: Art. XII. Que no cgso que succéd·a quê algum subdÚo· do· Serenis"' 
slmo Senhor Prirrcirre Regente de Portugal, que se ache em qualquer 
parte do R:eino de Trípoli ; espanque, n1ate, ou fira .hum Turco, ou 
Mouro; se elle fôr a·panhado, ,dev_erá ser punido do mesmo modo, e não 
com maio~ sevel'idade do que o d-eve ser hum TL1rc0 i sendo culpado do· 
mesmo cnme :· se succeder porém que elle fuja-, então nem o' Consul de, 
Portugal, nem nenhum outro dos subditos de Sua Alteza Real será de s~:>rte 
alguma inquirido .1 ou incommodado por aq·ueHe 1notivo, nem se fará pro..; 
cesso algum, nem se proferirá senten~a sem q·ue seja perante e> C®nsul .. 

Art. XIII. Que o Çonsui de Portugal, qu"e em qualquer tempd· para 
o futuro residi•r ·em Tripoh; goz.ará aHi · se·mpre de' ínteira liberdade ,. e 
segurança de· slla p-essoa, e estado; e·ser-Jhe:..ha liúto escolher a seu pro
prio Druggermana (Interprete),· e· .Cot·retor ,. e ir hvr.emente a bordo de 
qualquer Navio que se a·che na Bahia·, tantas· vezes, e qt~ando bem lhe 
parecer, e ter a liberdade de sah-ir ao Campo; que ser-lhe-h a eoneedidG 
Jwm lugar para o Culto Divino;· e que ninguem o injuriará de palavra ., 
on de &bra ;· e qee em todas ag •:rceasi-ões terá a liberdade de a~rvorar a 
Bandeira do Serenissimo S,enhor Principe RegeFrle cle Portugal no topo~ 
de sua Casa, e no sPu bote, quando fôr embarcado·. 

Art. XFV. Que não s6· du·ran~e aJ co·ntinuattào desta Paz, e Amiza
de, mas igualmente se acontecer haver para o fl!ltUI'o algum rompimen-
1o, ou gaerra entre o Dito·.Sererüssimo Senhor Principe Regente, e a. 
·Cidade, e .Reina Ide· 'Füpoli, ~ d·i,to Ç0rr~ul, e, teci!os· 013 ma,is ~updi tos de 
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Suá Altez~ Real; que habilet~ o . Re]~o de Tripoli, ter~o sempt·e, e ent 
1.odo o tempo, , assim .de paz, corpo d'e gl_.lerr.a, plena, e ab~oluta liber
dade para se aus~ntarem ·, .e partirei~ para o seu propi:Ío Paíz, ou qual~ 
'CJUer outro em qualque~ N~v. iQ, ou . Et:nb.aroaç~o. da Nação que já .mais 
lhes parecer, . e para, l~vat·eín c.omsigo todo o .seu e_stado, . bens, família, 
e criados' _e isso se,ni l .n~e,rr,i:ipÇão alguma' ou embaraço. ' 

Art. XV. Que nenhu\11 ?.ubdilo do. Ser~nissimo Se~hór Principe Re
gente de Portugal, . vindo~- 04 ind.o de passageiro ~ algum j)orto, ser~ 
por m,odo algum vexado ., nem ,cqm e'J.Je .. se ÍntroDH>iterão i quer com sua 
;pessoa, quer corp seusbens, . p,o_sto_qu~ a~ord_o dt=>algum Nav.io , ouEm-: 
barcação que esteja em init:nizade com 'trípoli; e o mesnio se -observará 
a fàvor dos subditos. de Trip~li •. :~.. : . ,, ; _ : . : . 
· Art. XVI. Que quando algum do~ Navios . de Guerr~ do Serenissi-; 
mo SenHor frincipeJ Regente ,de ~ori';lgirl . ap,par,ecer diante de Tr,ipoli, 
logo que o Consu l de Port~gál, ou o~ ConJ,ma.ndaQte d'odito NaviQ ofizer 
·$ciente aos principaes Governadores de rripoH ~ ,ia{'-se-.h"l immediatamen~ 
te hum a Proclarua((ão pública pára s.egurar .as càti_vos Chris.tàqs; e se de.:. 
pois d-isso· alguns Cnristãos ., quaesquer que _estes sejão, fug·irejn pa ra bor~ 
do cle. algum dás d.ito~ Navi~s ,d~ Guerra., não ser.ão ell es r.~.queri~os, pa
ra que voltem eutra "e·z _para terra; nem od.i.to Con ui, ouCornmandan~ 
te, ou outro algum dos subditos doSerenissimo Senhpr .Priocipe Regen
te será obri .b'ado il pagar cousa ?-lguma pelos ditos Christãos. · . : 1. , 

· . A rL X V ll. .Qpe to(fo~ o.s Navios mercantes . qu~ vierem á Cidade, 
e Reino de Trípoli, posto que não pútenção a Portugal, terã.o plena li
berdade de se pôr debaixo ,da prott?cção do CoJ?S!ll de Porlug~l ?· pelo que 
toca á venda, e_ disp?si~ão de suas fazendas, e me.rcadorjas?. s~ ;.,assim lhes 
parecer, sem que DISSO sejão m~ modo a)gum ~rnbar:a<(ados :·• ,9U :vexados:., 

Art. XV IJJ. Qlje todas ás vezes . qne a lgum .N avi<' , dé, Gd~rra do Se~ 
reNissimo Senlwr Príncipe Regente de Portugal; e born !:i'andei·ra domes-. 
mo Sembor apparecet· .diante da dita Çidad~ de Tripoli, e vie~ ancorar. 
na Babia, immediatamente ~~>pois que ~ Consu1 , de. Sua Alt(3za Real; 
ou o Otifitial do Navio det· disto avisC? .ao :Dei, e Gov\rno ~e Trípoli; 
salvarão elles eui honra ele Suá Ditá Alteza Reál coni .vinte e sete tiros 
ile peça'· que serão disJ)~rãdos do Castello , e fortes da Cidade, e res
ponderá o dito Návio, dispanind~ o rhesÍrio núm~ro de tii'Os... . . •, 
. Art. XIX. Que a nenhum subdito do SerenÍssimo Senh,or Príncipe Re-

l ~ente de Portogâl será permittido fazei'-se _Turco; ou Mourp na_ Cidade 
~e Tripnli (sendo á isso induzido por :1Jgoma sprpreza qualquer que esta~ 
Seja) exc~ptQ IJO caso que eJie voJuntarÍ~ment.e COlnpareç.a . perante O, 
,P~y, ou Govet;niidor eoril o . Co~sul d~ Porlugal,, , e pru g·germ a~10 tres 
'\'ezt;s d~ntro de . ti"'E>s. dias, e em ca.da hum dos d1as declare a sua reso,., 

_lução. de s~ fazP.r 'fu~co, ou MçJUro. . · .. , . . . , 
Art. XX. Que í1ois h e costume ~os Con~'tiles_ Eu~opêos fàiet; .o~ seus . 

cumprimentos ao Baxá nás Fes.tas tlo Ré!-madii0, e Bairão. ; C.Qúaresma_, 
e Pasc~a ). j)oí· .és te Artigo se declarí;l, ,q~.e p C?risul . do Ser~nis~imo Se,
~ho1· Pnnc1pe Regente de Porttigal entrara no numero dos pnmell'os Con-
súles admittidos éÍ Audienciá~ . 
. _Àrt. XX-I . Que se álgun~ do~ N_avios de. Glilerra dq Serenissimo Se
nhor ~rincipe Regent~ de Portugal. vi~rem com ~lguma Preza a Tripoli ; 
ou a álgurn outro Porto , ou Iugat daquelle . Retno, poderão livremente 
'irer,tdeJla, .ou dispôr por outro modo dellá fO seu p~·oprio àrbitrio, sem 'Se,r 
por álg·uem vexados, e que os ditqs Navios de Gue rra de Sua D ita Al
teza Real não serão obrigados à pagar Direitos de Alfa udega de s..o r'~ 

\ 
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algúma; e que se elles houverem mister provisões; viveres, ou quaes.: 
quer outras cousas; pbderão livremente comprallas pelos preços (}Ue fo~ 
rem correJJles. 

Art. XXIL Que todas as vezes que para o futiHo acontecer quepe~ 
· los N;wios, ou subdit0s de cada hum a das Partes se faça, ou cornmetta 

alguma cousa contraria a estes Artigos, pedindo-~e por isso satisfação, 
dar-se-h a esta, e inteira, e sem sorte alguma de demora; e não será li
cito quebrantar esta Paz, excepto se fôr neg:lida a satisfação pedida; e 
seja quem quer que fôr a causa do quebrantarnento da Paz, será segu- . 
ramente punido com pena competente. 

Art. XXIII. Que ossubditos do Serenissimo Senhor Príncipe Reg.eF.J
te de Portugal ( além das estipulações contidas neste ) gozarão de todos 
os privilegias, e vantagens que ora são, ou que para o futuro forem con~ . 
cedídds aos subditos da Nacão mais favorecida. 

Arl. XXIV. Que nocas~ que alguns dos subditos do SerenissimoSe~ 
nhyr Príncipe Regente de J?ortugal hajão de ünportar ao dito l{eino de 
Tripoli ., ou a algum dos seus Portos, e Domínios ~uaesquer Munições 
~e Guerra, como peças de al'tilheda, espingardas , balas; barras de fer
ro; e todas as castas de rt1adeira p.ropria p~ra constrcção de Navios, pez·, 
alcatrão, resina, enxarcia; amarras, :masf11os, bigptas, ancoras, vélas; 
e todos os mais aprestes de guerra, tánto por Jillar, como por terra, as
sim como provisões de boca; a saber, trigo; cevada, legumes, avêa; 
ou causas se~elhantes, não pagarão tributo algum, ou ,Direito de AI~ · 
fandega, .qualquer que st-ja . 

Arl; XXV. Que S1eFão expedidos, e dados promptameote ,. e se'm a 
menor difficnldade Passaportes por parte da Regencia de Tri,poli a todos 
CJS sub di los Commerciantes, ou on-tros do Serenissimo Senhor Prinei1~e 
RegPnte de Portugal; como tambe1n aos s·eus Navtos, e EmbarcaÇões 
de Guerra, e de Co.i11meróo; qnando as circumstanc'ias a'ssim o exijãÓ ~ 
e estes se lhe solicitem; sejão qüaes forem os fins q'Ue para isso conoG.J.r.-
rão, ou se a·lleguem. . 

Art . . XXV I. Que nenhorn Navio merc~nte perten'cenie a Portugal, 
ou alguma outra Nação, que este'ja debaixo da Protecção de> Consul de 
Porl ugal, e qoe se ac;he· no Porto de 'Fdpoli, ·será demorado mais q.u·e 
oito dias oe sahir ,, e proseguir sua viagem, com o 1iwUv() cl1e acabar tile 
arma1· os Navios de G ueiTa do Governo,, ou debaixo de uutro algum pre-
texto qualquer que este seja:. . 

Ar!, XXVII. Que todos os Paquetes;· Correios Maril}mos, e outras ' 
quaesq~r Embarcações de Aviso~ em Commissão doSerenissimo Senhor 
Principe Heg:ente de Portugrol; serão tratados com o mes!:flo respeito', 
que os Navios de Guel'ra do mesmo Senhor; e to-da ·a devida attençà@ 
se haverá para com a Comrnissão de Sua Alt<"za ~ea); e tanto ao ~JJ
contro, corno á separação , serão tratados os di tos Paquetes, CorreiOS ' ( 
1\laritimas, ou ontras· qua:esq~er Embarcaçõ'es de Aviso, como Amigo.s? ' 
e se algum dos Corsari'os de Trípoli com;nwtler, a menor falta, ou vw: 
}encia contra eJ.Ies; o Capitão; ou· Arraes qüe· a commeUer, será ffl'Uil 

sev eranwnte castigado, sem que se IIH·s admittão suas désculpas. . 
Art. XXV H I. Que todos, e cada hum dos Artigos deste Tractado 

snãa inviolavelroente guardados 1 e· observados enlre o Se!'enis,simo Se
nhor Principe Regente d?. Portugal, e os· Hlustrissimos Baxá ,. Senhor€s' 
e Governa:do~:es da Cidade, e Retno de 'fripoh; e ~nt.re os Dominios, e 
~ubdí los de cada h uma das Partes; e a Nossa Fé será Fé Nossa i e ~ 
Palavra Nossa será Nt:~ssa Pala-vra. 

I 
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Arf. XXIX. 'Estã Pa'z estabelecida neste Tractado entre o Serenis~ 
·si mo Senhor Príncipe Regente de Portugal, seus Reinos, e Vassallos; 
·e o I Ilustríssimo Senhor J use f Bax Cai·maaaly, Regente, e Governador 
·de Tripoli de Barbaria, seus Herdeiros, e Successores, deve se1· remet .. 
tida; e ratiticada no tempo de seis mezes, para depois disto se dar prin~ 
'Cipio â .sua obsepancia. Dado na Presen<(a de Deos Nosso Senhor Todo 
P oderoso, a bonlo dà Náo de Sua Magestade Fidellissima Atfooso de 
Al b uq~ erque, nafrente deTripoli, nodial4dPMaiodeJ799 da Compu .. 

. t açào Christà, e da Hegira Tut·co I z 13; e dez dias da Lua de De-
lhejia. · 

E sendo-Nos presente o mencionado Am1isticio, assim como o 
mesmo Tractado, cujo theor fica assima inserido; e bem visto, consi .. 
derado, e examinado por Nós tudo o que nelles se ·contem, os Appro .. 
vamos, Ratificamos, Confirçnamos assim no todo, como em cada burila. 
dns suas clausulas, e estipu lações,: promettendoem .Fé, e PalavraReal 
observallos, P. curnprill0s inviolav~lmente, e fazellos cumprir ·; e obser
var, sflm permiti ir gue sefdça ceusa alguma em contrario por qualquer· 
m odo qu e poss a ser. E em testemunhp, P firmeza do sobredito, 'fizemos 
passar a preseo te Ca rla por Nós assignarla; sellada corn o Sello Grande 
das Nossas Armas e refert>ndada rwlo Nosso Ministro, Conselht=>iro, e 
Secretario de K·t ado dos Negocias Estrang·eiros, e da Guerra abaixo as~ 
sio·r.Jad o. Dad o no Palar.io de Quél uz em o 1 de Agosto do Anna do Nas
ci~ll e nto d(' Nusso ~ t>nlwr Jt>su Christo de 1799. = Com a Assignatura 
du Príncipe com Guarda , e com a do Ministro, 

Impresso na Impressão Régia. 

li a vendo suspendido dp exercício de Secretario de Estado dos Nego.i 
cios do Reino a José de S'eabra da Silva, por justos, e attendiveis mo~ 
ti v•os que ~1 isto me moverão i Sou servido em consideração dos mesmos 
ponderados motivos, daç-Jhe a demissão do Meu Real Serviço, en;~ todos 
os Cargos, e Emwegos que dantes occupava: Ordenando juntamPnte 
que saia desta Côrte, e Cidade de Lisboa no perciso termo de tres dias 
para a' sua Quinta do Canal onde r~sidüá, e da qual nãQ poderá sahir 
:sem Ordem M inha. O Marquez Mot·domo Mór intimará logo est1e Meu 
Rel'll D ecreto ao sobredito Jo~é de Seabra da Silva. Palacio _de QuéJuz 
em 5 de Agosto de 1799. = Com a Rubríca do Príncipe Regente Nosso 
Senhor. ' 

Nos Manuscrüos de M Antom·o da Fonceca, 
e nos de J. çle Mello Freà·e, 

r ' 

}V( anoe] Francisco da Silva Veiga Magro de Moura Chanceller da Rec 
laç:ão, e Casa do Porto: Eu o Principe Regente v.os envio muito saudar. 
Havendo dado a José de Seabra da Silva a Dim issão do ).VI. eu Real Ser ... 
Vic(O em todo_s o.s , Car~os, e Empr.egos, que d'antes occupava, por 'jus
tos, eattenchve1s mollvos, que a Issomemoverão; Houveporbem encar-

Dddd · 
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·regat· in(erÍ•Iílament.:e o l\Aarque~ Mordomo Mót· do e:xpecliente dn Secreta
ria ·de Estado elos Negocios do Re·i·no, das Secretarias da( Casa, e Es· 
tado, da do Estado, e Casa de Bragança, e dos mais Cargos, e Em
pregos que occnpnva o mesliilO José· de Seabra da Silva, o que me pare
ceo par~ec:ilpar-vos, para que assim o tenhaes entendido. Escripta no Pa
laóo de Qt:té·luz em 5 de A gosto de 1799. = Com a Assignatura. do 
Príncipe 'Regente Nosso ~eoho·r. 

-n · Re_qút. no Liv. 1 o da Esfera a fol. 344. , ~egundo se 
encontra nos manuscr·itos de J . de Mello Fretre. 

*--:''..o->ll:--* 

H av~n~Jo dado a José de Seabra da Silva a demissão d'o Meu Real 
Servi'ço em Lodos os Cargos, e Eunpregos que dantes occupava, por jus
tes e att.endiv(Sis motivos que a isso me moverão: Hei por bem encane· 
gat· inter in<am ente ao Marquez Mordomo Mór, o exped.iente da Secreta
ria d·e Estad0 dos Negoci@s do Reino, das Secretarias da Casa e .Esta
d·o, ~ · da di!i Estado, e Casa de Bragança, e dos rt:JaÍs Cargos, e Empre
gos qt~e occupa.va · o ·mesmo José de Seabra da Silva. A Meza da Cons• 
cienc·ia, e Ordens o tenha assim_ entendido. Palacio de Quéluz em 5 de 
'Agost9 ·de 1799. = Com a Rubríca do Principe Regente Nosso Senhor~ 

. ,, . . Nos manuscritos de J. de Mello Freire . 

. o· Prin(lipe Men Senhor Foi S~rvido determinar o Fol'!Tiul~do que vai 
por mim assignado para se observar no expediente dos Despachos de to~ 
dos ós Tr,ib.urraes do Reino, e nos que se houverem de expedir pelas· res-
p ectivas Secretarias de .Estado. E para que na Meza da Consci,encia e 
Or.de:ns .assim se observe o partecipo a Vossa Senhot·ia de Ordem do 
mesmo Senhor. Deos g!llarde a Vossa Senhoria. Palacio de Q!!léluz em 8 
de A'g·osto ·de ·1799 . = lV,Jarquez Mordomo Mór·. = Senhor Antonio de 
Mesqu!Íta e .Mot:Jra. • 

, ·· Formularia qoe 0 .Pril'lcipe Meu Senhor detrimina se 
observe no Exreclrente do Despacho de todos os Tri~ 
bunaes do Reino, e nos que se houvyreni de expedir 
pelas respecli v as Secreta ri as de Estado. 

NasCartas Patentes, e nas 'que se ouverem: deescrevel' a partici!J• 
lares Com· Tratamento. 

D . J0ão por Graça de Oeos Príncipe Regente de For
tuga] e d0s Algarves d' Aquem, e d'Alet~, Mar e~n 
A.frica de Übliné 1 e da Cm'lquista Navegação , e Com
mercio da Eqliopia, Arabia, Persia 1 e da

1
bdia &c. 

' ( -i 

I 



I 

' 

. <· Nos Alvarás: 

, Eu o Príncipe Regf:lnte Faço saber, . aos que este AI~ 
vará Viren1 &c. ' 

_ Nas Cartas missivas para o Reino ou fóra delle que não tiverem 
tratamento. 

'J 

Fuam = Eu o Príncipe Regente vos Envio muito Sau .... 
dar &c. 

Quanto ás Cartas de Lei. 

O Formularia deve ser o mesmo de todas as mais C ar~ 
tas de Mercê, que pela sua qualidade requerem Car-
tf', e não Alvará; ' 

J 

· Quanto_ás ProvisõesJ 

<? Fortnulario das Provis~es deve ser o mestno · qtie oi 
das Cat·tas, só com a differença determinarem os Ti.: 
tulos dos Dominios da Corôa, na palavra~ Guiné:....:. 

Quanto ás Portarias. 
\ 

~as Portadas .não se deverá pôr· outro àlgum tiluld 
. mals que = O PriQ_cipe Nosso ,Senhor &c. 

\ 

Éú1 ' q·uanto finalmente a~s Alvarás respectivos ás Ordens Mili~aresJ 

Eu 'o Príncipe Regente do_s Reinos de Portugal , e 
dos Algarves., e do Mestrado,. Ca;valaria, e Ordem 
de No$SO Senhor Jesus Christo; Faço Sabet· a quantos 

· este Meu Alvará virem &c. :::::::::: . Com a: Assignaturà 
do M-arquez Mordomo Mór. · , 

Nos manuscrz"ios de M; Antonio da Fonceca . 
. ·' 

S erido.:me ~re·sentê ó consideravel atrazaniento, em que se fad1a a ·ai.:: 
recadação do Subsidio lVIili'tar da Decíma ··das Superintendeneias da Ci.J 
dade de Lisboa, corn grave detrimento de> Estac~o, e o dobrado tr-aba.; . 
lho, que accrest,e aos Escrivães de lias obrigados a servir com o expedi e li"" 
te dos seus Officios na cobrança da actnal, e da atrazada ; e ern alga.:. 

, mas Superin tendencias com dive-rsos 'Ministros ; Q tlerendo promover a 
mesma a~rec.adação· ,- e compensar este mai,o ~ trabal?o: ._Hei por b~m Or
denar, dispensando no paragrafo nono do fítulo pnme1ro do RPgJmento 
das Decimas de mil seiscent0s cincoenta .e qu~tro, que com (ados os Es-
crivães das ditas Superirrtendencias se observe o que por Decreto de v in .: 
te e oito de Setembro de mil setecentos sessenta e nove se acha estàbe
lecido a respeito dos das Supet·intendencias do Termo da mesma Ciclad e 1 
abonanclo-selhes dous por cento do que se cobrar, e effectivam~nte entrar 

. Dddd 2 . 

, I 

' ' 
' '-
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l1o Meu Real Era·ri'o de Deci'ina venddà ãté o fim db ~1n'no de úiil sete·~ 
centos áoventa e oito, e lançando-se este abono 2m partida de despez~ 
com as formalidades do mesmo Decreto, para se levar em conta, corn 
as mais que se ~iquidarem na Correição da Superi-ntendencia Geral; com 
tan,to porém que· as mésmas cobranças se exeeutem , e completen1 n'os 
prazos, que aos respectivos Ministros, e sobreditos Escrivães fo.J"ern as· 
signados pelo Superintendente Geral, e não de outra maneira.; e no cas@ 
em que os mesmos Escrivães ou não' satisfação nos ditos prazos., ou ao 
ie':npo de se lhe~ assign.arel~ representem q~e éHes lhes ~ào inéom~.ali
Vels com o serv1ço otd!nano dos seus Officws, e cobrança da Dec1ma 
actual, por este mesmo Decretq Sou servido authorizar o Superintenden· 
te Geral, para nomear com o mesmo vencimento os Esc·rivâes que parai 
a sobredi ta atrazada cobrança forem necessados. O Marquez Mordomo 
Mór, é Presi'deJ:Jte do Meu Real Erario o tenh~ assim entenclid·o, e fa
ça executar conl. os Despachds necessarios, SC?m embargo de quaesquPr 
}_eis, Regimentos, e Disposições . em contrario . Palacio de Quéluz em 
13 de Agosto de 1799. ::::::::: Com a Rubrica do ·Principe Regente Noss() 
Se!!lhorJ 

Impresso na '· Impressão Rég''Ía.; 

1"* \ ' . 
ornando em consrderatião esta faiJ.Stissima oc'casi~o' do mell Rea'l De~' 

ereto de quinze de J ulbo do presente am~o, e Desejando corresponder 
co"m os effeitos da Minha Real Benignidade, no que póde ser compati~ 
vel eom a Justjça, ao anwr ql!le tódos os Vassallàs Portuguezes tet'n. ma..; 
nifestado ao meu Real Serviço, n·as d'ernonstrações com que applaudírão 
o motivo: co refeúdo Meu Real Decreta de quinze de Julho do presente 
an?o : Hri por õem fazer Fuercê aos Presos, · qt.~e estiverem por Causas 
Cnmes ' nas Cadêias públicas dos Di,stdetos da Relação de Lisboa~ e da; 1 

do Porto, não tendo Parte ma.is do ~1ue ai Justiça 1 de lhes pe'fdo:ar livre
mente,. por esta vez, todos; e qna'esquer crrmes, pelos quaes àssit'n es
tivere:m presos, exceptuando os seguintes, pela gravidade deHes, e con
vir ao serviço de Dt>os, e dos seus Santos~ lliJI€on:!idencia: Moeda fa lsa: 
Testemunho falso: Matar, . ou fedr, sendo de proposito, sendo com ar..; 
cabuz' ou e'spingarda :' Dar pPçonha' aintla que morte se não siga: Mor-" 
te . comlnettida atraiçoadam,ente: Quebrantar p~isões por forç~: Pôr fogo 
acJntemente: Forçar mulheres: Soltar presos a Carcereiros, porvontade, 
ou peHa: ~i'erimento de qual't'}U:ér J·uiz , ou ~·ancadas , p-csto q.lll'~ Peda.: 
neo, ou Viotenario seja, sendo sob1·e seu Olllci'e: .Fedr Gíílgnm~. P'esso'a 
tor11ada ás mãos: Furto que passe de hllm marco dé p ra.ta: Ferrda pel6 
rosto, com tenção de a dar,1 se com efiei~o se de(~ era Carcereiro : Eou• 
trosim Ladrão formig·ueiro a terceira vez, .nem con-dem1Fíação de a:çG·utes;~ 
sendo po.r furto: He~Mrnha vontade , e J.\aiente, qúe, exc~pto e-st~s cri-
111PS aqu1 declarados, que ficarão no's termos oNli'na.ri us da Justi~a, to
tl os os mais íiquem perdoa·dos; e as Pessoas, gnf' por elies estiverc;:.m. pre
sas, não tPndo Parle mais do que a Jmstiça 1 o que se entenderá ter.rld 
Jlercl:l'o dell'as, ai,ndia qu·e a's não accttJSern; ;. ou não appa,,e··c·e'tld0, ji}OI' coms ... 
tar que as não ha para poderem accu!Sar, íica;ndG> sempré o sel!l Direito 
sah·o ás dita~ Partes, nest~ se'gundo ca:S~J', para accusaFPii1 os Réos per"" , 
doados, qu,ando apparecerern, e o queürão fazer' ; porqtte a~ LV.hnha tnt~en: .. 
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ção he perd~ar sóniehte aos ditos Reos a satisfação da justiça , e nãó 
perjudicar ás ditas Partes no Direito que lhes pertencer. · E para serem 
os ditos Criminosos perdoados, s-erão vistas as culpas pelos Juizes a (jUe 
tocar, para se haver este . Perdão por confonrie a ellas na fórrría Ordina
ria. Pela Me'za do Desembargo do Paço se dêm as drdens necessarias, 
para este M eu DeGteto se pubiicar; e vir á noticia de todos, e se exe.: 
cutar como neJie se Mnlém. Pnlacio de Quéluz. em 16 de Agoslo d~ 
1799. = Co'm a Rt1brh::a do Pr-íncipe Regénte Nosso Senhor. 

Publicado ent Edital do Desembargo do Paço de 27 de 
Ayosto, e únpr. na Imp1·essáo Regia ., 

o. Principe Mei1 s~nllOr Foi servido, DeíermÍnàr' qü~ em todas as Re~ 
pai·tições 1 poL· onde se consul tão Bachareis parâ Lu·gares de Letras, se 
bbserve inteir;miente o Real DecrPto de 22 de Março de 1763, para se 
não consultarem os qtie tiverem sido encarregádos dos Lanç<Üneolos ·, e: 
Cobrancas da Oecima, sem que ri::lostrem Çertídões extí'ahidas do Real 
Erario; e d0s SuperioUrident'es Geraes d~ tilesma Deciina, especialmen.: . 
te do da Côrte e Reino, por onde conste ·qtie cumprírão ás Ordens , ~ 
fizer5o os Lançamt>ntos, e Rémessas no devido tealpo conforí:he a Lei: 
Ordenando, outrosim, o Mesmo Seribor, que no caso de fazer_ mercê de 

. pe~pachar sem Consulta a alguns Bachareis' se pratique o referído De-
1 

ereto na ~xpedição das suas Cartas, não se lhes passando, sem que ap
presentPm as sobreditas Certidões. O que participo a Vm. de Ordem do 
Príncipe Meu Senhor, para que ficando nesta intelligencia, o haja de fa
zet· coóstài' em todas às respectivas SQperintendencias. Deos guarde :;i . 
:Vm. Paço em 20 de Agosto de 1799. == Marquez Mordomo Mór.=Se..: 
nhor José Antonio de· SáJ . 

Impresso na Impressão Rc(gfa. 

Hei por bém ' e erri quahto 'não ~ou outras providen.ciás ' que o Con.: 
selheiro 'dà Fazenda que maiEi a:ntigd se achar nas occasiões occorrentes, 
e 1 desp'acho do Conselho, sirva provisiona'lrí:lente de Guarda Mór do Meti 
Real .1\ rch~vQ da Torre do Tombo, eni tudo que fôr da inspec~ão e des.; 
pacho pertencente a este Lagar. O Conselho cJa Fazenda o tenHa é\ssirri 
entendido, e faça executar. Palacio de Qoélúz 4 de Setembro de !799 .. ~ 
= ·con'r a Rubrica: dd Priricipe Regente Nosso Senhor. 

Regist no Conselho da Fax:·. no Liv .. co.Yrípetente a fol. \ 
45, conforme os manuscntos de J. de Abréu Baal- , \ 
lar·; 
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·Tendo er~ consider~ção esta fausÜssima oceassião do Meu Real· Decre' · 
to de q uif.lze de Julho do presente anno; e Desejando conesponder eomi 
os effei tos da Minha Real Benignidade, no que pôde se~: compati.ve] eom 
a Justiça, ao amor que todos os Vassallos Portugu~zes tem rnanisfesta
do ac · M.eu Real SerYÍt(O nas demonslrações., €Om que applaudírão o mo:.;. 
üvo do referi do Meu Real 'Decreto de q ui.nze dé · J u·lho do presente an~ 
no: Sou servido Fazer mercê aos Soldados da Brigada Real da Marinb~ 
de lhes perd oar a primeira Deser(;ão para dentro, ou fóra dos Meus Rei...: 
nos , resti tu'indo-se elles á di{a Brigada no termo de seis mezes contados 
da publica<(3'0 deste: O Conselho do Almirantado o tenha assim enten~ 
dido, e o faça executar. Palacio de Quéluz em 7 de Setembro de 1799 ... 
= Com á Rubríca do Príncipe Regernte- N0sso Senhor. · 

Impresso na 0./ficina de Antonio Rodrigues Galhardo. , 

r. 
S endÓ' 1nuito conven-i'ente ao Meu Rea-l Serviç0 q~'le os PÓstos da Tro..i 
]Ja Regular .dos Meus Oom,inios se sonfi·rão indistinetamente a Oiliciaes 
-rJaturaes de qualquer dos mesmos, hav.endo 'porém hurna estabelecidat 
proporção, que seja favo·ravel aos natUl'aes do Lugar do acantonamentO> 
da n~esma Tropa; e queren·do Eu a:o mesmo passo qae nos respec~i ·vos 
Provlmentos se o~erve hum a tão' justa proporçã.a, que ne1~1 h uns, nem: 
outros tenhão motivo d·e queixar se:' Sou ,servido·. prohibir que' .0s Ofli
ciaes, e Soldados·· · do Exerci·to desl? Reino pertendào qualquer Postopa-: 
ra os Dorninios UltJ·amarinos i' ·e quiando houver necessidade, e chegar () 
turno de empregar alli alguns dos mesmos Officíaes , óu Soldados, ha
ve nrlo Eu por bem determinallo assim, deverão os Chefes d:os Cqrpos pro-: 
pôr aquell es que fo'rem os mà~s hab€is, e rn.ais proprios para o l\1eu Real 
Se rviço naquelles Estados, em consequencia das Ordens, guépela com
petente St>cretaria de Estado serão expedidas aos Chefes, e Commandan,... 
t es· dt>S Corpos.; tendo~Me censtad:o a necessidade de hum a · s ,em~l~ante 
Promoção pela Secretaria de Estado · dos Neg;ocios lJJ.trarilari·nos:: Hei ou
lirosim por bem onténar, que to.do aquelle Mililar, qu ~ fôr servjr aos re
feridos Domínios Ultrama-rinos, fi.que exclui:do do D.ireito de :regress·ar ao 
Reino em quanto . não -obtiver o PmJto de Coronel;, e .qu.e ig.ualmente não 
p<Yssa pertender m.ais (lo q.u'e o Pos to de- a·ccesso? exeeptuando os ' que fo,_ 
rem despachados jJara o Rein'o de Angola, C~ipi tania de M·oçambi·que., · 
e Estaclos da India, que poderão pertender outro· além do que lhe com- · 
p etiáa por accesso. O Conselho de Guet·ra o le i1'ha assim entendido, e 
faç a const.a~ a hDd0s esta NJ~nha Real Detevmi·~a,;ã·o. Pa~aci_o de Qu'él'u~ 
em 16 de Setembro de 1799. = Com a Hubnca do Pnnc1pe Regen te 
Nosso Senho.r. · 

, Impr. na Impressão R'e'fia. 

'' 
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DOM _JOÃO' por gPaça de beos Príncipe Regente de Portugal e 
-dos Alg·arves; d'aquf'm e d'alern mar_, em Africa de Guiné e da Con .. 
·quista, Navegação e Commercio da Ethiopia, Arabia Persia e da In· 
dia, ele. Faço saher áos qne es!a Minha Carta de ,Confirmação, Ap
prova((flo, e Ratificação viren:i, que no dia vinte e nove de Junho de mil 
~elec.entos noventa e nove da. Computação Christã, e da Heg·ira .Torco 
n1il duzentas e quat · r~e, e vinte e seis dias da Lua ·Mohat·zem se ajus-
1ou, coneluio e assignou na Cidade de Tunis hLhn Traclado Je Trt-gua 
entre Rodrigo Pin lo Gnedes, Qhefe d~ Divisão, e Major General da Mi
nha Esquadra no Meditt=>rr'aneo, da Minha parte, e sua Exc.ellenci.a Ha.
muda Baxá Bey Supremo, Cornmandanle do Estado de Tunis da outra 
-parte, .cujo Tractado de Tregua he do theor seguinte: 

• 
EM NOME DE DEOS OMNIPOTENTE. 

I 

Tractado de Tregua entre Sua Ma.gestade Fidelíssima, e Sua EK-· 
~ellencia Hamuda Baxá, Bey Supremo, Comtúandante dos E!:itados de 
'funis, ajustado entre o sobredito Baxá Bey de 'funis, e o Senhor Ro..; 
drigo Pinto Guedes, Chefe de Divisão, e Major General da Esquadra 
Portugueza no Mecliterraneo 1 aulborizado para estipular o pres'ente Trac
tado debaixo da condição de ser l'atificado e approvado por Sua Mages~ 
tade Fidelíssima. 

Art. L H averá h uma ;fregua entre Sua 'Magestade Fidelissima, e 
Su~ E ::-.-cellencia Baxá Bey de Tunis por tempo de tres annos, e quatro 

. mezes mais 1 que devem servit· para poderem as duas Potencias Contra
tantes avisar as suas respPctivas Embarcações; porem sea guen·a ac,lual 
entre Sua Magestacle F)dellissima, e a França tiver maior duração,, em 
tal caso a presente Tregua se exlt=>nderá até o fim da sobredita guPrra, 
ficando sempre permanente à condição do termodos quatro mezes acima. 
mencionados. 

A rL r r. Nenhuma .Embarcação Tonisina: poderá passar o Estreito dé 
Gibral!ar para entrar nos mares do Oceano; e entrando nelles, será li
citu aprezal!a, e se haverá por boa preza. E se aiO'ui1'Ja Embarcação Tu
nis'ina se aventurar a sahir do E strejto, e se apoderar de qualquer Em-' 
b:Jrcaç:lo deB~tnclcita; Inimiga da Rt=>gencia, seQdo huma e outra enco_n
trádas por Forças Portuguezas, serão ambas reputadas de boa preza: se 
pbr·em depois se puderetn pôr em salvo, e fugir â vi~·ilanci.a das Forças 
Portuguezas, não serão, nem poderão ser taes pt·ezas reclamadas por 
parle de Portugal 

Art. III. PtJderão todas as Embarcações de Sua Magestade Fidelis.o 
sima entrat· sem embaraço algum nos Portos do Dominio 'funisi·no e 
rPceberào todas as provisõPs de que carecerem, assim de aoimaes 'vi..: 
vos e modos, cotuo de tnd~ mais~ pag,ando as .mencionadas provisões 
]>dos preçqs correntes n0s Mercados; sendo cons1clera~as, peJo que res-· 
11eita aos direitos, como o são as Embarcações de Sua Magestade Bri-· 
tauiea no Tractado de mil setecentos e cincoenta e hum . 
. Art. TV. s~ algum Escravo se fôr refugiar a bordo de qualquer Eru.

barcaç.1o de Sua lVIagestade Fidelissima) ficará sendo !ivre) devendo-se 



·584 1799 
' \ ' . 

observar sobre este Artig·o quanto se acha pactuado entre Sua lVIa.gesta.: 
de Britanica, e a Regencia 'de Tun is no Tnactado de mil .setecentos 'e 
cincc,enla e hum: não poderão com tudo os Vassallos de Sua Mageslade 
Fidellissima prestar ajuda, ou auxilio algum em terra á fuga e refugio 
dos Escravos. ' ' 

r · 'Att~ V. Se alguma Embarcação Pol'tugueza nauft·agar, ou encalhar 
-€ln alg-um Porto, Costa, ou Enseada do Dominio Tunisino, será a fa~ 
-zenda: e a gente respeit~da ,- e deverá sua Excellencia o Bey fazer pres~ 
-tar a este fim o preciso· auxilio: a paga porem competente aos homens 
'que nisso hajão trabalhado, correrá por conta da .Embarcação, 

Art. VL Se entre as Embarcações de Sua Magestade Fidellissima, 
e as da Regencia de Tunis acon lecev algum ·insulto, ou ataque inj.usto, 
deverá aquel le que o honver occéis ionado, ser punido pela Potencia de 
-<jUe fqr' Vassal·lo, em conformidad.e das Leis do Paiz. 

Art. VII. Todas as Causas pertencentes a Sua Magestade Fidellis· 
sima, e aos Portuguezes , que forem t ratadas pelo Encarregado dos Ne
gocias desta NaC(ào, não poderãô 1ser venti ladas senão peranle sua Ex
cellencia o Bey, e ))or elle só julgadas. 

Art. VIII . · Andarão' todos os Corsarios Tun isinos munidos de Passa
portes do Encarreg-ado dos Negocios da Nação Portuguez~, do qual Pas~ 
saporte ficará humà Cópia em poder do niesmo Encarregado. _ 

Art. IX. A Presente Trégua, e todos. os AL'tig-os .Jo presente Trac-. 
tado se observarão in<Vio,avelmen.te desde o dia da suà assignatura. Sendo 
porem do agrado de Sua Magestade Fidell issima não approvallos, ·nem 
i'at.ificallos, deverá Sua Excellencia o Bey .ser disso avisado , e ter o ter
mo de hum mez, que deverá principiar a coz~tar-se do dia em que lhe 
chegar o dito aviso, para tomar as de v idas precauções. 

Em observancia do quanto acima fica ajustado, será ' O· presente 
·Tractado assignado e sellailo por ambas as Partes, t.fJndo de lle cada huma 
a sua Cópia, de que se sirva para manter a mesma Tregua. 

Feito no Bardo de Tunis, a Cidade a bem guardada, a habita~ 
ção da6dellidade avinteeseis daLua Maharzem doarmo da. Egira1214, 
e ·29 de Junho de 1799• • 

I -

· ( L. ~· ) Rodr-igo .. Pinto Ouedes. (L. S: ) A assighatu_1:a elo Bey. , .. 

E sendo-Me presente o mencionado Tractado de Tregua, cujo 
theor fica acima inserido, e bem visto, considerado, e examinado por 
Mim tudo o que nelle se contém; o approvo, ratifico, e confirmo assim 
no to~lo, como em cada hum a das suas c lausulas, e estipulações; pro· 
mettendo em Fé e Palavra Real observallos, e cunrprillos inviolavel
nJeote., e fazellos cumprit• e observar, sem permittir que se faça cousa 
alguma em contrario pot· qualquer modo gne possa ser. E em testemu
nho, e firmeza do sobredito llz passar a · p;·esenle Carta pm-_ Mim assi-, 
gnacla, sellada. com o S~llo grande das Minhas Armas, e referendada. 
pelo Meu Ministro, Conselhéiro e Secretario de Estado dos ~egociotç 
Estrangeiros e da Guerra abaixo assignado. Dado no Palacio de Quélnz 
aos 19 de Setembro do AnnGJ do Nascimento de Nosso Senhol' Jesu Chris· 
to de l i99. = Com a Assignatura do Príncipe com Guarda. 

' (L. S.) Luiz Púlto de Souza, 

Impr.' na Impressão Reg·ia. 

I 
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. Qu.erendo quP a Parte Militar dos.Vassallos Portugu~zes goz~m d0s Ef~ 
feitus da Minha Rt>al C lemeocia; pelo plausiy€'·1 motivo da tleclaração da 

1 Minhla Regencia: Sou servido Perdoar a iodos <Ds Soldados dos Regilnen~ 
tos do Meu Exercito, que tiverem pela primeira vez abandonado as.suas 
Bandeiras, o crime de deset·ção, em qu•e se achão incursos; podendo 
t1t~it·-se aos seus respectivos Córpos dPntro do termo dtí! quatro mezes a.gmel· 
les, que se acharem / dentl'o dos Meus Reinos, e os que estiverem fóra 
delle no tet•mo de seis mezes, conlados da data deste' para liVI'emenle 
continnaren.'l o Meu Real Servi~o: E Querendo ampliar esta Arnnistia, 
e dar-lhe maiot· extenção: Sou outrosim se r vi~lo, flUe sejão comprehenJi ... 
dos ne ll a aqut>.ll~s .mesm•1S Individuos, que pela cu lp~ de primeira d€ser• 
çao se acharem já em · Conselhos de Guerra, ou sat1sfa~endo as penas, 
qne por êllcs lhe fossem impóstas. O Conselho de Guerra o tenha assim 
entendido, e faça ext>cutar. Palacio de Quéluz em 20 de Setembro d~ 
1799. = Com a Ru b.ríca do Priucipe R.egeote Nosso .S.enh.oL'. 

Imp'r~sso na Ofjicina de Anto~úo . Rodrigues Galhardo• 

*-·-*<..O>*-* 

Ü PRTNCIPE Meu SPnbGJ' attendemio ás açtuaes urgencias do Ecsta~ 
do, M:-m cl a rf'commêndar a V. rn. que os Lançamentos, e Arrecada<(àO 
du Sub::;id io Militar da Decíroa hàj :'i.o de ser feitos muito exactamentt> r 
e q .. u·e esl a Collecta se suscite em todas as Repartições obrigadas ao mes-

/ 

mo Subsidill, na fórma do s,eu Regimento , fundamental, e das Leis, e ' 
Ordens, que posteriormente o addicion::lrão; averiguando V. rn. pelas . 
mesmas R p;n ti~(Ões, .e pelas Supel'intendencias. respectivas o estado da 
sua execnçilo, para as faur suscitar, no caso de se acharem suspensas: 
Pass:1n do as Ordens; e Officios necessar.i.os, não só para se fi car .qesta 
intelli rr.encia nas sobreditas Repartições .; mas tambem para se liquidarem 
as

1 
conta , e ver ifical' as entreg.as perante essa lnspecção': E o t:nesmo 

Senhor, por effeito da Sua ªeal Piedade, a fim de que a cobrança dos 
atrazos se fa<(a coto aqt.tella suavidade, que fôr cornpativel com as Leis :J 

Ordena, oDlrosim, que sobre aexecução dade Hge Dezembro de 1775 
P aragrafo setimo, que ohri,ga aos Devedores a requerer as ver?as de Dis-

, trate , no preciso termo de vi o tA dias conpm10.s, e J~eremptor'Jos? debaiJ 
xo da peua de pagarem a Decima ·ae todo o tempo, que retardarem es
tas Diligenc-ias, se não execut~ esta pena com aquelles dos mesmos De· 
vedores , em quem se verific'ar por informação dos Superintend~ntf'~, .que 
se não ex:igio em tempo a Decima compet.ent~, os quaes fiearà<O suje.itos 
sómente ú soluçfío do q1H~ competir ao ' pnmeuo aonp, em cque tinha lu~ 
gat• a sob~edita pena. Deos goarde a V. n-1. P~ço em ~3 de S~tem·bro de. 
179!1. = Marquez Mordomo M6r. Senhor Jose Antomo de Sa. 

Impr.esso n~ lmpressáo Regia. 

Eeee 

)-
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Sendo-Me J~resente' , qpe no Meu ' Real A r~h!vo ~a Torre do Tombo; 
se conserva awda hum grande número de Ongmaes pertencentes a Do
nalar.Í <gs EccJesiasticos, e Sectllares, os quae~ forão entregues h a .Secre-/ 
.taáa da Junta das ,Qonfirlnações ,: ~m cun'>primen to da Carta de Lei de 
6 de Majo de 1769, pela qual o Senhor Rei D. José Meu Avô; e S~
n~0r ·,. que descança em· Gloria, Foi servi.do MAndar continuar nas Con-
firmae;:ões G.eraes. E Tendo consid~ração acls inconvenientes q.ue se po-

1
' 

dem .segu.ir aos_ S_?breditos n'Jna'larios' estando ):lesapossa~os dos Titulo~' 
que lh.es TespeJt.ao, e. devem corrservar em . seu podf.'r, em quanto Eu niio ' 
mandar conlinuar as referid'aa Confirma'çoes. , S11l1 servid0, gue e~ DouLor 
l~'raFJ.cisco F~liciano Velho da Costá Mesquita-· Castello-Bt·a nco, do Me ll: 
Looselbo, e do de Minha Real Fazenda, e a cujo c·argo está a ser~en
tia do Lugar de Guarda lVIór do Meu Real Archi.Jo da Torre do \rom
bo , fàça entregar os r,eferidos Titulos, a quem pertencerem, ou a seus 
'legítim os Procurad,ores ,,. fàzendo chegar á nqticia ,de todos esta, Minha 
Régia DeterminaçãÓ, pelo modo que. mais opportnno l~e parecer. O mes-

- mo Doutor Franç.iscd Feliciano Velho da Costa J.\'lesquit.a Castello-.Bran
co 1o tenha -assim ent,endido, e faça executar desta conformidade. Pala- 
cio de Mafra em 5 de Ontubro de 1799. = Com a Rubríea do Princi~ ' 1 

pe Rege~te Nosso Senhor. · 1 ' • ' 

·~ 

Publicado em .Edital de 2 6 de Outubro deste anno. , e 
impresso ~~a Re[p'a · Typogra.fia Silviaua. 

I 

I, 

'• 
/ 

Eu O FRINCIPE REGENTE Faço saber aos qile ·es te., Alvat:á vi -; 
rem: Q ue sendo .l\1e pr:_esente o quanlq. se tem louvav elmente esforçado 
<.>s 'Proprietarios da F~bd ca de Vidros, Guilherme; e· João D iogo S te
phens, não só restabelecendo.a e inst(lurando-ano sitiada Márinha Gran~ 
de aonde havia sido fu 'ndada;, e havia chegado à huhHi ruinosa decaden - , 
cia , mas adiantando com s6u cuidado, g·randes e alt,e.ndiveis des,p e~a s, 
~ in.cansavel acti '{ idatlê os prog r ''SSos da mesma F;;1brica em todas as rna
nufacturas e offici'rJas drlla, merecendo já em 111lui !a parte te'r em prefe- , 
rei1cia aos outros vidros J:dJricados em P aizes Est rangeiros : E sendo-Me 
tan1b~m presen.te q.ue as' liber cl ade,s , exe11'lrções . e fran qn ezns gue pelo 
Meu A !vará· d.e J 1 de Dezembro de 1780 Ih ~ fiz Gr4rta Conc~d e r-lb es, e 
que lhes forão proroga clos por tempo de rna 1s dc>z annós . r or outro ~ !nlf-
rá de 12 qe Outubro de 17 86 , não ]hl~ s póclem ·já sP r ,uteis por se have1· 
acabado o temro dos annos pelos qua es lhes fo r:\o concedidos: Queren-
do anima r os sobreditos Guilher-me, e João Diogo St0p~~ens á continua· 
ção dos mesmes esforços qu e tem feito f~a ra que levem ·os pro gressos da 
l'eferida Fabrica á sua lllt.ima e cabal perfeiçiio, e fazer-lhes co~1hecer o 
quanto na Min ha Real P resenc;a se faz a ttendiveJ a sua activida de e in- · 
(]ustria pàra tão')ouvave1 fi01: Sou Servido dP lhes prorognr p'or tempo 
de mais dez annos conlinuoy' e contados- do çlia em que findou a Gruça 
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-c'Oncedida peJo ·mencionado Alvará de 12 de Outubro de 1786 âs ditas 
liberdades, exempções, e franquezas que são co,nteud'as nos § §. 5, e 6 
-do uutvo Alvará de J J de Dezembro de 1780, a saber, em quanto ao§~ 
5. a e·xen~pção de todos e quaesquer direitos de ·entrada piesentes ou fu
turos pelo referido tempo de dez annos sobre todo o · A zarcão e Barril h a. 
qut> para as composições do Viurq_ lhe fôr nP-cessario, legitimando-se na. 
Direcção das Heaes Fabricasr, para por ella se lhes darem as compelen.:. 
tes A ltesl~lçÕes' e em virtude d~:>llas se JhPs <.la rem os ditos dois generos. 
na AlfandL'g·a exemptos e livres de Direitos: E em qu:1nto ao§ . 6. a. 
ex em pt~ilo por tem pu dos mesmos dez an nos d.e todos os Di rei tos de sahi.l, 
da nas Alfanclegas destes Heinos, e, de todos os de enhada nas Alfan~ 
<.legas dos Meus Domínios Ultramarinos a favor de todos os Vidms ma~ 
nufaetu~ados na_ ~'abrica dos sobrédüos Guilhern1e , e Joao Diogo Ste
ph ens, 1ndo leglllluados com as competentes Attestações tudo na fórma. 
que se praUca em senJf'lhanles casos, e he declarado nos ditos § §. 5 i 
e 6. do Al-v ani de J 1 de 0Fzembro de J 780. 

Pelo quP: Mando 'á Meza do_ Desembargo do Paçn, Presidente do' 
l\1eu Real Era rio, Hegedor da Casa .da Supplrcação, c~n-selho da Minha 

I Real Fazenda e do Ultramar' Governador da Helação e Casa do Porto' 
ou quem este Cargo servit·, Direcção das Reaes Fab~ieas e Obras das 
<Agoas Livres, Desembargadores, Corregedores, Juizes, Justiças, e 
rn~is pessu<JS a quem o conhecimento deste Meu Alvará pe1·tencer, o cum-' 
prão, guardem, e fação cumprir e guardar tão inteira e inviolav-elmen
te, cou1o he rt>-'1le ordenado sem · dú;vida ou embargo algum qualquer que 
eiiP seja, e valerá como Carta passada pela Chaocellaria posto que por 
ella mlo hnja de pa-ssar, e que o st>u elfeilo haja de durar mais de hüm 
e muitos annos , sem embargo elas Ordenações que ocontt·ario ueterminào. 
] a do no Palaqio de Mafra em 7 de Outubro de J 799. = Com a Assi• 
guatura do Príncipe Regente Nosso Senhor, e a do Ministro. -

Re.tJist. na Secretaria de Estado dos Negocios do Reíno 
no Li v. 9. • das Cm·tas, Alvarás, e Patentes 1 a fol. 
7t!., e impresso avulsso. · 

*--<H<O>liE--* 

H aw~ndo o Prirlcipe Regente Nosso Senhor ordenado em Resolução dé 
dezoiL.l de Setembro precedente, dada em Consulta dà sua Real Juula 
da Fazeuda ela Marinha, as Providencias convenientes para qne nem ao 
.Arse nal de! la, nem aos Navios dos particulares 'faltem os Officiaes de 
Carpiuleiro, e Calafate; Houve por bem encarregar a sua observancia 
ao mesmo Tribunal, fazendo-a logo publicar, para. que se estabeleça a. 
pública, e indispensavel policia nos Operarias destinados. . 

Por tànto He servido Ordenar Sua Alteza Real: Que nenhum Of~ 
ficial de Carpinteiro de Machado, e Calafate, principalmente dos que á 
custa d~t . sua Real Fazenda forão ensi·nauos, e matri-culados no Arsenal, 
possão trabalhar em Obras particulares, ou Embarcações, sem licença 
da In tendencia da Marinha regulada no Ponto; dando-se-lhe hum Bilhe .:~. 
te impresso., em que declare o jornal que vence no Arsenal; e o que 
contravier f1Sta Real Detf'fmitíação, e f'ôr achado a trahalpal' sem a di .. 
ta licença, ser. á conduzi-do á Cadêa do Arsenal; e o Oili.cial de Justi.Lia 

Eeee 2 



' 
.coJrJtluc:tor será" gJ'!átirucada ·com oitàcento's rêis pela prim~i-r'a vez, com 
J,nil e . dua t) n1tos réis pela a.egund,a .i e n·a terc:eira c,nm mil e seiscentos réis; 
tetHlo-.Se.> propoDciunalmente .at.;teoçã0 com os qoe vierem de fóra do Ter
·IDO clesta _Cida-cle 'á custa dós oewduzidos, ..desc'Ontando-se-lhes no :jtn:na.l ,_ 
q lllfl , drt_ba·i>x<:l "dle 1,pri.ziio devem 'ga rtba,r; : · " ·. , 

Que_o 1: Prbprietario, Capitão, e Mest•re de Estaleiro, que accei· 
tarr .ntas suas Ob ras de 'Ma•r; :· e 'f.er ra Of:fi·eiaes .sem a predita licença; 
pagará e.xecut'ivamf.'JJte vinte :mil lféh; por primeiro lapso, do segundo 
.trinta n1 i~ réis. , e tt~- l'(~tt'iro . qua~··enta mil réis com seis tnezes de C.adêa ~ 
.e pela reincicleote iCc>ntu:macia se dará conta a Sua Alteza Real, parase 
aggravarem as penas com dú;)GJ,naes, · que se•rão recolhidas no Cofre da Ir· 
mancl·.ade de São R,úlqdé ;· .para .as di·stribuir ·em Obras pías a favor dos di .. 
tos ' Artífices; suas mullwres 1 e"filhos, de que dará conta annual na Con-
tadoria desta · Real Junta .. · , 
. . _Qae nQ .ultine dia Cle oada mez Cil mesmo Tribunal, ouvindo o seu 
DPputado Inspector cio A rseltlal , e ,.com a~teh.çi'lo ao. trabalho de lle, e á 
protecç.ão d.e'vida ·ao G@mmercio , re:·gulará o número dos anteditos Ope
rarias, qv·e üeveh\\o efr!.pregar-se .n@ Arsenal ~el0 seguinte mez, conce
dendô-se licenças ·'aos·' remanect1nt€S"· POL' h.utn me.z para livr emente tra
balh:;trem fóra delire, em ~ujas licenças ' haverá ,hum a distt'Íibuição regu-
lar para que .todos de}la:s •se_ aproveitP.m l nã0 obstante as quaes, poder-ão 
set· admittidos fóra do nútnero a·queUes Op.erarios, que ou quizerem ficar, 
ou não acl.ta.rem trabalho• fóra do A rsenal !i r 

. Quo os pertendeo~es a aprende ~quelles OHicios. req~uererào na In
tendencia, na qual por legal Sedü.la se obriguem ;ós ~?ais; 'Futores, 'Oll 
parentes a COOCOl'nHE'lll a <!{lU e os I A prenru.lize$1 C0mpletetn o tempo upraza
do, e sem q'u'e par isso S '~ l perceba ' enlloluinelJ!Ue> algurn; f zendo a Real 
Janta regu'làr o nÚ'tn ero ina'l·t,ara:Vt(l ' dos .qnre ·dev.em e.xis·flir ., •e · os eox:~tin
g-entes accrescer:ttamentos dt> j o ràa~; e fatz~n~tdo .fiscalízar-aats auseJilcias 1 
e aproveitamento dos A prAn dizes. r 

1Vránda Sua AltAza Re"al 'a toMos ·os Ministros Criminaes desta Ci
dade, e Juizes de Fóra destes .R einos, vigiem rela execução desta sua -
Real Providencia, e elo que a esle G1: es-f~ it0 llYe "~ determi,nar, fazendo em · 
snas Jurisdicções observar .as penas impostas, e dando conta pela Real 
Junta da Fazenda da Mano h a. O que assim se faz público, em conse
quf'ncia da especial Determinaç-ão de· Sua Alteza Real .Í Lisboa 11 de Ou
tubro de 1799. =Manoel Joaquim de Oliveira Lage . 

. -
Irhpr~ na · ÇJ!ftcina de . .Antonio . Rodrigues Gdlhardo. · 

'• . ( \ r li'/ . lí '1 I JJ t 
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Ü Proved0r dos ResidtJ·os <l'l~nd'e entregar os:;-~~a s .do €~ll~scido Bispo 
de Macáo ,. D. Alexandre de· SotiYza Pedroza G:uimarens q s·eus her-dei· 
ros o Doutor José J•oaquim da Silva Ped·ro'z·a-, e séu hmão., v.isto Sua 
.Alteza .assim o de:te·rminar pm sua Real Resolu·ç~0 de·•l6 be 0t!lü1bro pas
sado tomada em Consulta de 3 Jo rnestil!lo Hilez, pella qual1 se esJtabel~c·eo 
em reg.ra = qme as heramça·s, e es J~ olios._ do ·Bispos .sec-ml•ar,es do Ultra
mar, mortos ab intestato. 1 pertencem a scetws heil'Ó.ejd(!;s· ::!:::· e pawa .q·ne as,. 
sim se observe. para o fut.cuo) f<l!.uá llegista& · esteTxiespaah\GJl no JrugaL: com--
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- petente. Meza 1'2 de · Nôvembro de 1799. - Com cmco "Rubrtcas dos 
Deputados da Meza da Cénsciéncia. 

Nos manuscritos de J. de Mello Freire~ 

Ü Principe Meu Senhor He Servido que a Meza do Desemb~rgo dcJ 
Paço lhe consulte os Lug~i'es de LP.ll"a'l que coustã·o da relação inclusá 
por mim assignacla, e os mais que ust.iverem em termos de setem pro.vi.J 
dos, recommend;1ndo o mesm() SP.nhor 1 q11e sómente .Jhe sejão consulta~ 
dos aquelles sujeitos, que forem mais capazes, preferindo a probidade, 
letras , e prudencia A ll i!'Sina anliguidade, e mui lo especialmente pel(i) 
que respeita aos qu~. forr>tn prnposto&\para os lugares do Ultratnat·, para 
os quaPs he outrusim SPrviclo , que lhe serão 'consultados unicamente 
aquelles, que já te11 b:'io siJu emj1reg''ldos no seu Real Serviço em 'algum 
outro lugar, ainda J11P.smo quanJo seja da primeira intrancia o lugar que 
ouver de prover-se. E porfluanto ha muitos Bachareis, que tende servi~ 
do bem ., nã, podem eotràr eln lugárés de maior predicamento, · que 0s 
que servirão, e a que estão a caber, por não os haver vagos, não send0 
áliaz couvf'niente ao Real Serviço, que fiqu em de fóra os q~e se acha
t"Pm nest·as circumStancias e se inhabilitem ou por molestias oh pela i.tlal. 
de ou pur outros motivós a poderem se~:· dep')is erupt·eg·ados :· H e pôt-tan.J; 
to Sua Alteza Real ser.vido, que esles se lhe consultet1'J I á·itldà mesmo 
para luga res iguaes . aos CJtle ji servirão com aqu·Plle p!'ediaa.me_nto que 
á Meza j ulgat· conveniente. E porque pôde tambem haver Badhareis ac
tualmen! e e npreg·ados, rjue tenh:lt>' servido com destincção, e que .ror'" 

I tanto niio U!fVãb ficar de fóra. aioda q11e os lugares, que occupão ~.s· tejão 
proxirnos a ~11Jar: A 11lesnia Meza á vist~ dos merecirnen~os de cada. 
hum d'elles, e da süil probid; de p,)derá consultat· sobre a sua J.'f>condu..o 
çào estanJo Sua Alteza persuadido, qt1e a boa escolha de Ministros 
pa-ra os Lugares de Letras c_0ntriboe, e concorre muit9 para a felici• 
dade dos Póvos. Ha por bem m~ito recommen!:lar este Mgoéib á' Meza; 
para que a e$te respeito proceda éor'n a mais seria refl.eX:ão, e ~Ppois da 
hum circumsp:-cto, e escrupuloso ex:~tme sobre a pt'Obidade, ~iterat';l
l'a, é prudencià de cada .hum dos propbstos. O qoe Vossa E~cellenr;Ia. 
fará presente na Mez.a: do Desenibargb -do e'açb •para qtHi 'O tique .assltli 
entendendo·

1 
e l se haja· de executar. Deos ·qmarde a Vl1ssà Exoellénci<h 

Mafra 17 de Outubro de 1799. = Matquez 'Mordomo Mór. Senhor Lui~ 
de Vasconcellos e Souza. ' • 

Nos manusctz'tos de M Anto·n~·o d.a Fonçec&,., 

. l 

EU O 'PRTNCJPE REGENTE Faço saber àos que este .Alvará con1 
força de Lei virem: Que havendo sido regúlaclos pelo Alvará de deze
seis de Dezembro de mil setecentos esessenta ospreços, peJos qu-aes se 
deverião ve•nder as Agbas A:rden&es na Cidade ~o Porto pela Companhia 



. I 
-Ger<\l -,~o ' ·Alto. Dowo, ·se J]z~ra indispe·ns'a.velment~:.necessatio ( á vista 
das graves perdas, que nlci manufact1,1ra.; , e Co!ll'mencio das mE?S·!J!as Agoa;s 
Ardentes havia soffrido a referida Companhia, pelo maior valor, e p'Í·e-
ço ~ ·ql:le,os. YihhcJs~.h~,r~ião . ~ul1igp), ~m.p~i~.r .. a Oisposição do sobredito Al
vará, e determinar-se pelo outro Alvará de vinte e seis de Setembro de 
mil setecentos e setenta, que as Agoas Ardentes da primeira prova po
dessem ser ·vendidas até o pr-eço de c.ento ~ dez mil réis por Pipa; as de . , 
segunda qua!id~de até o preço de sessenta mil réis; e a,s da terceira qua
lidade ate o preço de sincoenta mi~ réis, ficando livre, e a arbitrio dos 
vênd-edores, a poder,em dimim1ir os rHeridos pveços :-e porque ,Sou plepa:~ 
ruente .infonnado de, que desde o terppo da promulgação do mencionado 
.Alvará de vinte e, s~is · de Set.em,l:lro d~ -mil" se.tecentos e setenta, att: o 
present1e., .hayendo decorrido vir te e ,nove <m.nos 1completos, e no decur-
so delles (,muito princ.i.péll:ll1ente desde que éomeçou a guerra aclual, em 
qQe .se acha inv<)tvida toda a EutoEa) ~ .ul!>ido excessivamente· os preç·os 
dos:V.inhos nec'ess•ar~.os r,a ra o Jfa·blj.Co. das Agoas Ardentes, que a )nes-
ma Companhia Geral deve ter,, para e seu consumo, e para fomecer aos 
E;xportadores Estrangeiros, por haverem petos mesmos motivos subida 
taml)em o!3 preços · de todos os gel)ero.s, e effeitos de Commercio· á sua 

-]?J:Opgr'i.~o ;· tem a sobredita Com.panhia, Geral .experiment_ado as gravis, 
-si mas per,das, que Me for,ã.o preseFJtes, e queserião1{ continuatJdo) hQm 
ano1tiVQ ·~viden te da sua ruim,1 , . se Eu lhe não déss~ a necessaria provi
.denoia' Qcco.rendo por tanto a-o attel)divel}rt;juizo, gue a dita Compa
llhia 1@era l, ·tem já experimen_t-ado1, · n~o ; só para que se possa obviar ao 
maior prejuj.zp, q.u~ . prudentemen-te . se póde recear~ mas tambem para. 
q.ue se poss.:.l.o 1:esarsir as pe~da&, que jã tem -soffrido, Sou servido Or-
de.oar (i) s,eg~:~ihte: " 1 , • : · ' 

- · .Orclel)o ( arn·pJi.ando assim . a díspG>sição do Alvará de vinf~ e seis 
cle o'Set:embro de mil s~tecentos e ·setenta ) qutt i:l Companhia Geral da. 
Agr.iegl tut<a das V;qbas do Alto Do uro 13ossa vender a Agoa Ardente da 
pf·.i .ry~ejrg~. q,ualidade até o pn"çe der.1to '" e quareuta mil réis pot· Pip·a ;. e 
C)lie,,.-.á proporção ·do preço desta Ag~a ·Arden te . da primeira qmdidade 
.haja ·a mesma Q:Jlnpan~bia Gel'a,J. regm!=ar os preços da Agoa A11dente de 
.prova l'!''donda ., e de -prova baixa, CQill ' a,que-Jfa. ,cjrcunspccção, e boa fé, 
,_qlile della .Se Jlev e ,_cpl')fiar. ,- ,J • • 

- E, outrosim-, De-termino que. logo que ceasarem os inconvenien
tes, e rfioU.vos, que actualmente _1iu~e~p necessaria a provideneia de se 
~ugmenlatem,.os , pr~,c;os Ja~ A gGf!S• Ardentes, a mE'srna Companhia Ge
r,a·J os . dim~inua, e . reg,ul~,_ gradual_, e p.r.o,pp.Jrcionalmente, com a mesma 
boa fé•; com que nos annos anteeedf;lptes-já fe~ uso dt?sta liberdade, de \ 
:lilaoe'il.'4 ',CiJUe ;fiqu~m r reçiprocªmente_ ~tten _rhdas às otiliclades dos. Lavra
dores, as vantagens do Càmmercio, e as que são propria:s., e resp~cti
vas á mesma Companhia Geral. 

· ~ , ~ste· se cu.mrrirá tã9 int~iramente eo;nto Jlelle se contém, sem 
oLívida, ou e1~1bargo algum, .qualquer que ell e seja. 

Pelo que: Mando á Meza do Desembarg·o do Paçó; Cooselho d~ 
Minha R~' a) Fazenda; Regedor da Casa d;;t Supj•l icac;-fí<l; Meza da Cons
ciencia e Ordt>ns; Con~el ho do Ultramar; Heal Junta do Uommercio, 
Agricultura, Fabricas, e Navegação deste·s Re inos, e seus Domínios.; 
e Junta da Ad1;ninistraçi1o qa Oom-parflürr Gera l <clã Ag-ricu_ltura das VJ
n.has do .f\Hq. Douro_; e bem as;Sim a todos os Magistrados, e Jusli~:ws 
.fi · <i}Uem · o cÇ>nheci~nento deste Alva-rá tlert~nça, e haja de .pertencer, 
que o cun)pr'ão , . e'_ guar,dem, fação .cumprir~ e "guavdí:\r Í!l"Yíiolave!menle' 

J '· 
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e como nelle se contém: E valerá como Carta passada pela ChanceJia_. 
ria,- posto que por ella não haja de passar, sem embargo. das Ordena.; 
ções, que o contrario deter rui não. Dado no Palac~o de Mafr~ em J. 7 dé 
Outut>ro .de 1799. = Com a Assignatura do Pdncipe Regente Nosso 
Senhor., e com a ' do l\1arquez Mordom0 Mór. 

( 

i 

. . 
Regist. na Secretaria ~e Estado dos Negocias do Reino 
no L-ivro 4.0

1 da Jun•ta da Companhia Gdal da Agri
cultura das.. Vinhas do Alto Douro, a fol. 53. vers:, e 
impres,so na Impressão de Ant01iio Rodrigues Galhardo. 

T .endo consideração a que a Acarl.e.mia Real das Sciencias em córtse~ 
quencia de hav e r~se ínterrollnpído a continuação da Loteria, que Eu havià 
permittido setizesse a beneficio da Santa Casa da lVIisericordia, do Hos~ 
pital Real de 8. José, e da mesma Academia, se acha d~stitui.da dos in~ 
di s pe~saveis. meios de çonti nuar ·.os tr~' bal·hos scientificos, em que tãq 
u til, e glpriosamente se tem empregado por esp'aço de vinte annos. E 
c1uerendo dar-lhe novas ,demonstrações, e provas da Minha Real BenPVO"" 
le1ncia, e da satisfação com que fenho presenciado o seu zelo, e (>ilit..'a ... 
cia E'lll promover os progressos das Sciencias, e A rtes , que maioresuti
lidades podem trazer á Nação Portugúeza; e ao Meu Reé\1 Serviço: Hei 
po~: bem fnzer -1he mercê da quantia tje 4:800 _$ 000 rs. anouaes por ora; 
que ' lh e serií.o pagos pelo cofre do Thesoureiro Mór do Meu Rt>a.J Era rio 1 
el11 goanlo Eu não/.mandar ·o contrario, e ni'io fôr st>rvido fomar·l:t t>SI.e 
r l's pf·ito novas pro·videoc.ias, que firm m de huma vez a subsistf·ncia , ,como 
a orga ui sação e ordem de hum a Corporação çnja evi.d'E•n-te u tilidad'e Me 
det ennin(lll a ton)ala debaixo da l.VJ in~a Heal, e ImmPdial~ Protecção 
el e que ella se tem feilo 1ào benemerita. O Marquez Mordorho Mór, e 
Presid ente do Meu Real Erario o tenha assim, entendido, e faça execu· 
tar. Palacio de M afra em 4 ,de Novembro de 1899. - Com a Rubrica 
do Principe Regente Nosso· Senhor. 

Nos m~nuscrúos ile M . .Antonio da Fonceca. 

it<--lilc.C>llf--*' 

-

H avendo-ti.\I.rê sido •presente que aiguilll;:IS Pessoa~ te~ pertendido obter 
He-vislas Ordinat·ias das 'Dec isões do Conselho do AlmJTantado nas Cau
sas · de sua Competencia, con1o acaba de 'acontecer a respeito da quP es
te Tribnnal profetio em confi t·mação da Sentença dada pelo Juiz de Fó
ra da Villa de Vianna sobre P rezas, a favor de Peclro Momér, Costa, e 
C0mpànhia., contra o Armador Hespàn hol' Dom José Fernandes Guerrn; 
e sendo a0 mesmo passo cetlo ,que a Ordenação do Livro t erce iro, titulo 
noventa e cio co, ' o Regimento do Desembargo do Paço , e (I Carla de 
Lei de tres de Novembro de mil setecentos sessenta e oilo, sóadmil!erri 

.hum semelhante Recurso (nos ur1icos dous casos de nulJidade manifesta 1 
ou , nuto~·ia injus~iça) das Sentenças proferidas nas Relações do Reino.j Q 

, 
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que não ·cl.evá e::dender-se at')s· .q1~tros 'FriLnrnae$ Supremos, qual he o l'e
férülo Conselho .p.el9 Alvat·á .da su.w creação ; sem que poss.ão servir ma · 
~xemplo em co.N:trario ·as póúcas Revistas, que p>ot· meio extraordinarie>, 
f.i pw r; Graça e·ape~ialissüna , se . tern Jllermittido de algumas Decis.ões elos 
mesm os Tribunaes, nem tão fJOUe:o c.leva authorizar aqu€lla pertem.ção 'o 
costnm~ de alg.ut:nas Nat;~t>s da .Europa _, onde. as segu!!das Supplicaçõe~, 

1 
ou Rev1 s tas ~ sâo f;-l~oraveHJ, e ft'e:qtJf!ntes, pOis que neste Remo ell.as se 
julgão tão e-xorbit·;;,·ntcs , e odiosas, CJI!Ie só podem irnpelrar-se por via de 
Graç:a espeeial, o0mo deelara. o PreambuJ.o da sobredita Lei ~e tres de 
Noveii.lbro de ·mil setec erito ~ sessrr.1ta e oito: Tomando em Consideração 
o r'eferido, e Q11erendp obviar para o ftlturo quaésquer ·dúvidas que ha .. 
j ão de, suscitar-se 1: Sou servido Üt'dena·t· (á maneira do que se acha re
sólvido a r(>speíto do Desembn1·g-o ·do Paoo, Conselho Geral do Santo 
Officio, e outros Tribunaes Supremos) , q~e das Sentenças, e Dicisões 
do Consl']bo do ~lmira ntado se não concetlão Revj_sotas, Ordínarias , ·, fi~ 
e~ndó ao,Meu R eal A rbiL rio o perm i'Hillâs por<GI·aça especialissirna quan
tlo Eu o j olgar conveniente, e conforme á inqBfectivel Justiça,. que Cos
tumo praticar. O m~smo Conselho do .Almirantado o tenha assim enten-

't:lido ,, e PXecutf•. M::jfra &m 5 de Novembro de 1799/ = Com a Ruhrí
éa do Princi_pe Regente Nosso Senh<rm 

/ 

Impresso na Officina ·ae Anlon·io Rodrigues Galhm·do • 

...
*--*<.0>*--* I 

Tendo consideração ao · que muitas vezes Me t~m representado ,; e pe..: 
di do o· Marqu.ez Meu Mordomo Mór em beneficib da Minh'a Real Fazep
da alt<.Hada consideravelme nt~ lpela urgencia de t.ão crescidas, éomo con-
1inu~das despE;>zas, e c nformapdo-Me com o seu párecer: , Sou servido, 
crear huma 'Junta Provisional, que exáminando exactameote as ,dividas 
acf.ivas, e passivas do Meu Real Erario, Me consulte immediatamente 
sobre o modo ue cobrar as primeiras com s'uavidade, e exacção, e sat1is
fazer as .segündas com a maior brevidade, que fôr poss,iv el': Consultan:
do-Me igualmente sobr·e o melhoramento, que poderá haver em / qual~ 
quer Ramo das Minhas Rendas R.f?aés, e sobfe qualquer actigo de Des..' 
peza, que ,se deva evitar ou por superfluo, ou por não 11ec~e,ssario nas 
present~s circumstancias: Será Presidente desta Junta o Marquez Metl 
M ordo mo M ór, e serfío Derutados della o Conde· Regedor da Casa da 
Suppli ca~ão, o Conde de Vil! a -Verde, Joi'io de Saldanha Oliv-ei fa e Sou
za, e Luiz de Vasconcellos e SoDza, tod os do M eu Co.nselho de Estado: 
Assistir á á - mesma Junta o Thesooreiro Mór do R P·al ' ErarÍ (l) , e o se-1:1 
E scrivão para i'nformarem, responderem, e , mini strarem todos os\ Pa
peis, que necessarios fof em , e servirá .de Secre tario sem v'ot<'l o DoutoL' ' 

' Thomaz Antonio de Villánova Portugal, Oesem bar•gador da Rela _ç ãó, e 
Cas;:l do Pol'to: Convoc.at• -se- ha a dita Jonta em huma das 'Salas db Era~ 
rio Régio todos os di11s, que n;to.forem Dias 'Santos, e começará a Con
ferencia logo que e~tiverem present,es dous dos 0-ep,utados: Né'to se nwn
darã'o salisfaz er despez as alg_umas, que de novo se ordenem.; seiu que 
primeÍrQ Se e~aminem na dita Juntn i nem se _fará despeza ·alguNH\, q~e . 
haja ter vencimento d9 'primeiro. de Janeiro fntmo em 'diante, on se.Jia 
com prehendida em Folhas, ou em Decre tos de Oorltini!laçci'io, ou ainda - ,. 

(' 
- I 
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Decretos Particulares, sém que primeiro a n1esm á Junta examine se de~ 
v e, ou não continuar-se; e achando que de.ve haver alguma alteração 
no disposto nas di ias Folhas, ou Decretos, Mo fará pre~en te , para E ti 
resolver o que fôr mais conveniente ào Meu Real8erviço: Todas as Con
su ltas que se Me fizerem, subirão â minhà Real Presença por inão dó 
Marquez Prf'sidentE:'; e no seu impedimento pela de qualquer dos oútros 
Deputados da mesmá Junta; a qual, sê para bem do Meu Real Servi
ço ju lgar necessario convocar algum dos Meus Procuradores Régios; ott 
a lgum Ministro de qualqu er Tribunal, ou ainda quaesquer outras Pes
soas inst ruídas emNegoeiosdaMinhaRealFazenda, edeguem possãotí.:. 
rar-se noticÍ!lS a ella uteis, o poderá fazer nas bccásiões que entender: E por.; 
que póde acontecer qu e seja conveniente ao Meu Real ServiÇo ouvir em. 

' r ~lgumas occasiões a algumas Pessoas, que occupão empregos da maior 
importancia para com a sua informação; e voto se resol vei-P m os Nego· 
cios , a Junta Mo fará presente, pat·a que Eu sobre isto dispunha: o que 
for mais ?onveniPote ao Meu Real Serv.iço. E confiando no zelo, e :fide..; 
}idade com que Me tem servido todos os Deputados; que para esta novd 
Junta Tenho nome.'ado, espero qu,e hajão de continuar o seu .bom ser-
viqo nesta importante Com missão, de que os encarrego, promove'n·do 
quanto lhes f or possiv t·l ::~s vantagens da Minha Real Fazendtr, e à Bem 
dos Meus Fieis Vassallos. O Marqufz Meu Mordomo ~ór do lVIen Con
selho de. Estado o tenha assim entendido, e faça expedir Cópias deste Meu 
Decreto com Carta sua a cada hum dos Deputados para ficarem na in-. 
telligencia do que Fui servido determinar. Palacio de Mafra em 6 de 
Novembro de 1799. = Com a Rubríca; do Principe Nosso Senhor. 

impráso na Impressão Regia. 

Á chando-se dividida a Despeza das Reaes CavalhariÇa's· por differe1i..: 
ies Repartições, sf'm que por i s~o possa chegar á Minha RPal Presenç~ 
com tocla a exactidão a noticia da _somma que annualmente com ellas se 
dispende, a fim de providenciat·, e fazer ainda mais extensiva, caso de 
ser necessario, a economía, e bom servit;o, que se tem estabelecido n·as 
n1esmas Reaes Cavalbariças i e a fim tambem de que o·s Criados coin:
lnodamente possão ser embolsados dos seus vencimentos; sem esta·renl:' 
suj eitos a diverças estações; e ás delongas, que por ésta: fórma são i'ne-.: 
vitaveis: Sou servido, para occorrer a estes incony.enientes, Detet:mi~
nar que os Picadores, que cobravào pe~o Thesoureir_?· d~ Casa Real, e' 
por Folha processada no Meu R e al Erano, fiquem nao so recebendo pe- · 
1'\s Reaes Cavalhariç·as os· Ordenados; que v~ncere·m ?o primeiro de J a:..· 
neiro prox imo fut(:!ro em diante, ma:s tarnbetn que sejão· sujeitos· l>m tu:. 
do ao Estribeira M0r havendo delle as competentes Portadas de NomPa· ' . 
ções. E bem assim Determino, que os Moços da Estribeira, Cocheiros 1 
e A zemeis, que a t.é aqni recebi'ão a.s im pot·ta:ncias das suas· ves(ea rias: 
annuaes pelo referido Thesoureiro, haJão de as receber pe1'as d'itas Reast 
Cavalhari1;as, aonde se processa a Folha desta Despe za , a qual deverá' 
se r pa ga , do _anno que vem em diante, por esta ~epartição. E séndd 
certo que as Despezas, que s·e fa~em Iras Heatis Man·adas de· Alter ,. e 

F fff 
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.da Azamboja; dependem pela SIJa na'turez.a ~ e qnaiidade' do Conheci':.. 
n1ento, e Inspecção do Ca1•go de Estriheiro Mór, devendo por isso mes
mo sere,m p(')r elle examinadé~S , quanto aos seus motivos, e authorizad as 
.antes de se ter para isso entregue os Dinheiros reg ue!fidos pe los respe c
.t ivos 1\.dministrador, e Sr1perintendente; Hei outrosim por bem D e t er• 
minar, que tanto hum, como o outro, apresentem as suas Folhas de 
Oespezas, logo qnE' as tiver em feitas·, ao referido EstribeiTo lVJór, pa ra 
este conh ecer da justiC(a das mesmas DespPzas , e au1horizallas; pois com 
esta circurnstancia he que hão de subir á M inha Real ,Assignatora os 
Decretos de ragarneptos; que se hào de entregar os Dinhehos; e abo
na,,em-se aos so 5red.itos Ernpr«:>gados as quantias, que mostrarem dis
pendidas: ficando da data desie D,ecreto em di·ante pertencendo ao Es~ 
tribeiro Mór a oomeaçilo do Administrador· das Manadas da Azarnbuja, 
e mais Pessoas empregadas nésta Incwnbencia, assim como ac tua:lmen
te nomea o S uperint end enle das Raças de Alter; pois tanto hum , co
mo o outro lhe ficão em tudo .subordinados. O ·Marquez Mordomo Mór, 
P reside nte do Meo. Real E1·ario, o tenha assim entendido, e fa~a exe-· 
cuta1· com os Despachos necessal'ios, não obstantes quaesguer . Determi
nações , e Ordens 'em . contrario. Palacio de Mafra em 6 de Novembro 
ele 1799. ( 1) = Com a Rub-ríca do Pdncipe Regente Nosso Senhor. 

1rnpresso na Impressáo Régz'a. 

Eu O PRINCIP_E R~GB,~TE Faço saber aos que este Alvará vi1·ern ~ 
Que fendo- MP representa do a Meza dos A ggravos da R e I ação e Cl'lsa do Por
to, ~ mais Minist ros della? que· sendo os seus O fficios os unicos, que 
JJa d1ta Casa recebi ào inferiores? e dissimilhantes assignaturas, e emo
lum entos, dos da Casa da Supplicação 1 e ainda mesmo das Relações do 
U ltra n)ár pos~eri G> rmeo te creadas, se vi ilo na- indíspelJ Sav e l necessi-dade-, 
·t'lm att ençilo ás p,rese ntes cúcnmstandas clo1 tem ~il9 ,. de lVIe supp•liea~em,l 
Fosse seli vido Permittir, qu e a referida Casa e 1Vhnis Uros della- podesseJ'll 
percel)>·er a.s assig[;) atnras., e emolume-rn-tos com i g t~aldade ás ma is Casas~ 
Ao que Te r:~d:O res pPito: H ei' por be m, e Me Praz, qt~ e os Dese m hat·
gador~s dos Agg:ràvos . da Rela'çi1o· e Casa dto· Po,rto, e mais M i·nistros 
d e !J.a , levem as mes mas assig na turas, e el11olonwntos, que est ão per
:m.Jltidos aos Mi,nistros da Casa da Su,pplíc açãio, sem el .ifilerem ç:a, al.g uma:. 
~ Pelo que: l\ifand_o á Meza do D-esr."m ba·l'g'' ) do Pa ço j Chanc elle1r 
d a Relação e Casa do P orto? ou que m. seu Ju gar s.er vir·; Dese!nb'arg ;:l'do:. 
J:-es ,, Minis tros d c: ll'a, e mais Pessoas , a qu·€m t0car , cumprão? e g·u ar- · 
clem este ·Meil Alvará, e faç i'íi0 cmnp-rir, e g ua!' da v ·tão in te.ir am (>n te C@
n Jo, nell e se contém, se tn dú vida a lg uma; e vale rá como C a:r t a sem em 
bar·go d1a Orcl e nac~ao ·etilíl contr a rio; e se n\ r u0li·r •ad.o e m M ioha Ch< ncc l
J,ru ia, e t e)gislado óa cli.ta Relac'ão, C a maras do se11 rli s tr ia to, e m ais 
l•uga res, aonde se cosLum ãro; ftazel' · semft lmi1 rrtes regis.tos, pa ra qu e ve o ha á 
J.lotic ia. de todos: E e.sh~ pr0prio A lva-r.á sen1 g ua rd ad o 110 M eu R.0a t 
A rchivo d a TorJ;e d'O Tombo.· Esct· ij) to no P a la cio de Q ué luz em 25 

( l) V id. o Decreto de 1'7 de J ulh0 ci<:s·tc anuo . 
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~e No~embro de 1799 . . (I) = .Com a Assi~·~at~ ra do P(lnCipe R egefi .. 
te N osso Senhor, e a do Marqúez Mordomo Mói:. 

•7 

; Reqi.~t: . ru2 SecreÍaria de E;tado dos Negocio~ do Rei~o 
no L2·v. IX . das .Cartas, Alvarás. , e Patentes a 
foi. .s 5 , . e impr. na Qf!icind de A,ntonio Rodrigues 
&àlhardó. 

Eu o PR INCIPE É EG EN'fE FaÇ<;) sab~~ aos qu~ este AJ~ari ;i: 
rem:. Que senclo-lVle pre~ente em Consulté\ d_o Conselho de Minha Fad. 
zen da, que seria i11uito mais _Ínteress!:lnJ e - ~ 11r~ec~.daçã<;> ~os ,OÍreitos dos 
Vinhos, e tarnbem para _ se eorliepér~I.ri ,cdm ~rhaior fa,cilidad e , as t.ransg ~es~ 
sões dos Condnctores, que os transpor tão, pàra ~l f'id~de _de Li sboa e seu 

·· Termo, ampli<ü á disposiçãq do p~uagrafu ~eg·und~ do ;\ !vará de dPzoito 
deNovembro de , mi l setecento~ s~ssen.l·a . ~ cinco , para quefossf'rn re mt>t
t idas com mais frequeriéia á IY,I~:?Ja da .sua ~rr.e~adaç~o as Rela~ões da~ 
Guias, qne os EscrivãE's da.s Sízas tinhãp obrjgaç~o d·e rem e lter annoal-: 
J'nen le : Sou S!'Jr vido o.rd enar; que ,do pri.ncipio · du (!nno· proximo fut uro 
em d iante sejão . as r_Pferidas Ilt> l ~ções r~m ettid.as todos os mezes, de fór
ma fJUe as do niez de Jant>iro di>verão s~ L' mandat:las por t GHlo o seguin~ 
te mez de F evereiro, ~ hssim successivamente; ficando em tud u o mais 
em sen vigor o soiJredito Alvará' e só nesta prlrte e.XteMÍva a soa dis.-
JlOSic, ão. , , , ; , , .,. · . . . , , · J , . • , r • .... , .. , 

. Pelo que: Mando a Meza do Desemba1·g·o do Paço_, Con:>.Plbo da: 
Minha Re;d F azend_a, Senado da Camara, Mini~tro s J e inais P essoas ; 
a quem o conhecim ento _deste perlencet·, o cump\ã~ ;_ ~ guardem, e fa -' 

· ção cump~ir , e gu;.rda r tào intPiraruente conll? nell.e Sr;! contém~ sem dú-' 
y ida, ou embaraço a l gum ~ ~não obst_a f!_be qu~esquer Leis, Regi mentos, 
Di s posittões , ou es ti lo;; contrarias , que Hei por bem derogar para ~ste 
e(feilo sóm ente, fi car.do ·ali ás sempre em seu ~igo1· . E valerá. como Car
!a pl;lssada pela Chancell a r• i ;~; posfd ,que' por ella nãó ·ha de fazer transi
td; e o seu e íft>ilo h 1j a d e durar mais clt> hi.Jm, e mu'itos annos; sem em
l1argo das Ordenaçôes ern cont ra rio, rPgistando-se em todos os lugares 
competl:' n tes, e ma ndando-se o· O rigina l para~ Torre dq· Tdmbo. Oado' 
no Pa lacio de Quéluz l!OS 4 dé D ezl'mbro· de i799'. _ _:_; Con'l à Assigna~ 
tura do Prii:ldpe Regente Nosso ::;enhor. 1 

P. em cumjirlmento · d.a Reai R.esolu_çáo d'e Ú de Ou
tubro de 1799. tomada em Consulta do Conselho da 
Fazenda de l8 de Julhu do dito an1tO, e impt. n·a 
Impressão Regia .· 

~-~---~--·;...··· ____________ ;,;,-

(I) A di!'posição deste A lv. não he n~va , posto que nào esti vesse PlD uso a Re7 
solução tomada em 17 de Dezembro de 1735 ; referida no §. U da L. de 7 de Jan'ei'~ 
ro de 1750~ -

Ffff ~i 
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A n~nd<:H'i<:tCI ào g'!!ande · nffitié;~ ~e -~isoi·pulos, qu~ concorrern a matri> " 
cular-se no primeiro anno do Curso· Mathernatioo cl·a> ÂG-ariemia Heal da: 
Marinha, para a insüucção dos quaes: não, pó'de ser sufficiente hum só 

. Lente: Sou servido Determinar, que em todos es annos, em que concorrer 
hum gra-nde núrnero, se congh•guetrf tod0s· és Lentes da dita A ca.demia, 
e regl:J lem peJo modo·\ mais convenien.t:e' a sepat'éH(ãQ dos Discípulos er'or 
d_uas Clas.ses, ficando a pri·rneira a- carg·o~_ ~'o Lei'lte :p·i:oprietario, e _a se- · 
gundà do Sobstitt.Itd, - ll ~uém péJ1Útnt\et'· por set~ torno ; e ao quaL po~ 
este assiBLio tFabalbó Dé~etmitü1 s{;J í'gu<al:e o 10vder.wdo com o do refél1id(). 
Propriétàl·~~ fl<tqu·êlle'ifitt0 6ó~n:ente·.,<. ~roque rli!ger a Cadeira, .E Att.eh=
dendo dutrositn l qúe Ó.'i1Üftls· ·d.é'st(:ls· ·:Disojpulos, ou por falta de oapa
tidade, oll d-a rlecessaJ'Ja applit!á~ii'e; .Jiél'ti'e'l.n o tampo na Academia sern 
ftucto, qoe pÓdem tirar de outras .. tlf)jJJi.ca.ç0es: Sou igualménte servido, 
O l·denat, 'iue logo que no rHimei.l'ó arino se1 findar a expl·icação de · Ari-
thetnetlca , se exáihinem. todos · ps· Pisclpülm.i . pelo Lente Propriétariro ~~ 
e pdl' dous ~dbstittitos , que· estiverem seta (jxereid0 , faz~ndo-se êsles.·. 
e::li-arnes de manéira, tple 1 sé tlãõ i·ãteri·ólil'iJ>àl g curso d·Íal·i.o das Lições; 
e todos os que forem reptovado.9; .e ós, q1oé 'sem Just'á causa não co[JicOr• 
terem ao exame no dia q.ue lhes ·fô.t· áSsiknal~'lrl6'; sl3tãó Íl'rernissive]men
M exdt1idos dàAdaden1ia,"enão podl3tão màis tfr~quentar a Aula dop ri..: 
rueirà anho até ·ao n0V·o Cut'so, oti cé'nc6rrer a qu•àlquer Jas ot.1 trás, pa-" 
ra' se evitat· a perturbação', que nellas neces~ariamente . causão ouvintes.,. 
'~ue não podem entender, r:t.eft·l aproveitat-se do que se expJi·ca: Ficao- · 
rlíi á éargo dós respectivos Lentés o. dárerti por •esút'ipto ao Intendenle
Geral da Í)ol icia os nomes dns .gu.e se ·opposéJ'em â e!!!ta Disposição .para. 
Sé1'eln l'eputatlos por vâdios. O Cdns•elno' do Al111irantadó o tenha. assim 
ent~ndidó, ~ faça e:XE'cUU:ll' . 1 Pàlacio d1e Qúéluz eL11 14 de Dezembro d ®
Í' 'HJ9. = Cotb á Ru~tíc~ do' Pfi.ncipe Regente N<;>sso Senhor. 

Impr. · na 'Offi(.;i'nà de Antonib Ró-llt 1"g.ues Galliardv .. 
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.Húenrló cessado os i.~rgentes motivos, qúe ,N.re <letermimátãi;i -a ai.:i·g:a 
iniÚJlar edraordinaria ~rnen te a Força da Cavallaria do Meu Exercito; e 
fazendo-se por tanto nt?cessario proceder a ht~má reducçã~ , e refórma, 
que deixando os Regimentos em hum ré proporcionado ao Serviço, que 
exigem as actuaes circumstanci'as, facilite ao mesnio temp·o· a sQa c.on ... 
servaqào, e dísc.iplina: Sou servido Ordena r, que o Jll~mero' di:is Compa- · 
nhias, de qu.e pte·sentemente se cor'npõem os ditos Reg·imenlos de Ca
vallar.ia, se reduza de doze a oito, como era antes _do expressado aug
mento; sendo porém c-ada hum a deJlas, daqui em diante, forte de sin.
coenta e tres Cava! los :, nàq incluídos. os do Poria-Esla·ndarte, Trombe
ta, 'rírnba lei ro, e Fer rador: E porque não he dâ Minha ' Real lntenção' 
prejudicar os Capitães, que ultimamente levantArão Companhias á sua 
custa, em nenhum artigo, .qut=l seja compatível c.om o bem do Meu Real 
ServiC(o, e _he aljás mu_ifo conveni ente a este, que nenhum .0ffic.ial do_ 
Estado maiOr dos RegHlileotos tenha o Commando e administração de 
Companhia: H ei por bem, não obs~ante quaesquer 'antecedenle·s Dispo-
sições em c ntrario, e nomeadamente a do Novo Regolamento de Ca~ 
vallaria, C pitulo primei-ro? o qual Hei por derogado em quanto não he 
conf• >rrne a espírito do presente Decreto, que da d. a~a dell e em diante 
os Corone·s, e Tenentes O;>ronei's dos Reg imentos de Caval laria do Meti 
Ex~rcito não sejão· mais Commandantes de Companhias, ficand·o desde 
logo va g} s aqueHas, q.ue elles até ao presente com'mandavão; para que' 
os .C~av fllos . ?e llas sejfio distribuidos r ·elas ?ilo Conip~nhias. re!:lt a.~te~, se
gundo slesfur<>rn capazes·, eas Companbtas necess1tarem. OsCapll(ies; 
e mai Offidaes , que em conseqn en cia das precedentes Di'sposi ções fi
c~ret fóra das Conlpanbías' ficarão aggregados a:os Sf'US respectivos Re
gllllf'nlos, pa ra entrarem como effectivos nas Comp:ú1hias, e Póstos de 
O!fi ciat>s Suba! termos , q·ue depois ila ex:ec'~ção d.este Decreto houverem· 
t'I~ ~ag~ r: E os Coroneis Corúmandantes dos .referidos Regimentos fica
rao ln r_llbidos de propôr-Me outro alE;um OfficJal, em quanto estes se n ã(l) 
acharem e·m.pregados, ou Eu não Fôr servi~o dar-l hes outro destino. O 
Conselho de Guerra o tenha assit;j,J e.nten'd1clo, é fa"ça ex.ecutar ,. exp-e'~ 



------~------~---.c--~------------~----~-----

àindo para o mesmo é'fÍ'~it'o os desp·achos con'lpetentes ll'onde conv~nha·.' 
Palacio de Quéluz em 1 de-Janeiro de Jsoo .. (I) = Com a Rubríca dói 
Púncipe Regente Nosso Senh(o}r. 

Impresso na Qffiâna de Antonio· Rodrigues Galhm·do •. 

Em qúaúto a condnuação d~s motivos, que fize'rão necessárib_ Jevà:n-' 
tar o Meu Exercito ao pé de Guerra conveniente para manter nas ae
tuaes circumstancias da Europa -o. Deco·ro da Monarchia. Portugueza, & 

preparar.:]he os meios d-a l'nais rrgóiosa' défeza contra quaesqu~e~ projec ... 
tos dos seus 1 nimigos, não permilte q.ue Eu Mande effectuar lluma 1re- · 
ducção, e refórma da Minha Tr0pa, qual C01~vén1 ao Estado tranquillo. 
de h uma paz' permanente:· E Querendo Eu allivjar o Estado, q1:1anto se
ja poss.ivel, das extraérdinar.ias despez·a:s à que tem si·clo obri-gad0, e se-

, rá ainda por algum tempo, SPt.n com tudo abandonar o systema de pre-· 
vençãô, e vigot· q~:~e Tenho a'cloptado para fazer respPitar os Direitos da 
Naç-ão, · segnrar a sua indep~rldencia, e r!otegeL' efficazmente as Pes
so:,vs, C0'mJnúeiw,• e Propriedades dos Meus Fiei.s Vassallos: Tenho de-. 
terminado ' Mandar proced er no Melll Exereit0 ao Licendame.nto mais 
amplo, que~ ·constitl'Jição particula~r dos Córpos das d'ifferenrtes Armros 
possa permittir sem detrimeto da Disciplina, nem do Serviço; a que .são 
tlbrigados em tempo d·e Paz: E' porque n·a estabmdacle actual dos Ne
gocias Políticos s·eria· ÍlcH·possi.vel assignalar sobre esta ma teria regras inal-
1eraveis: Houve· pbr be m· ' derogando o Alvará de vi·nte e tres de: De-
zem bro de mil· setecentos e' noventa·, ~ as Di'llposições do Cap·i Lu lo ded-

. mo quarto do Novo Regulamento,, tanto pelo que respeita ac0s Me~es de 
Exf:'rcicio, e Li.cen<'(a&, como· ao nú·mero, e duração des;tas, A othor.jz,,u· 
ao Duque, de Lafões, Mea Mui~to· AmadG, e Prezad? Tio·, do M·euÇoni 
selho de Estadt>, Marechal· Genera·l dvs Meus Exer.C<Itos, e· General Jlln
to á Minha Real Pessoa·; para que mraad-e effeclivamente procedel' ao· 
sobredito Lic-enCiamento em todos os Cót·pos do· Meu Exerci lo,. e enl'to· 
das as Provin cias, e Praças do Reino, segtmdo as hases, que E.u Fôr· 
servido indicar-lhe, e pelo _1)1;Qd :J gue as circurn,tancias parti:cu lares dos 
.J,nesmos Córpos, e as consideraqões locaes das r efe rida~ Provi.ncias, e . 
Pt·aças o permitt·ire.n:i. O Conselho de GueJ'J'a o tenha assi';n- entendido. 
Palacio de Quéluz em· ·o i' de Janei·ro de 1800·. = Com• a Rub.ríca da, 
Príncipe Regente Nosso Senhor. 

Imp1·esso na Impressão de AntfJmio Rodrzgues_ GalhardoL 

o·· ÍlHfNCI'PE Regente Nosso Senhor, attendendendoá P'roposür, qr.N~ 
o Conselho do Almiral')tado p~z em Consulta na Re~l Presença, Foi 0> 

.Mesmo S,e ohor servido resolvei· em onze de Dezembro de mil setecentos 
' 

......:,.___,_.------------~------·.-------r-~~ 
( l ) VicL o Decrete de 8 Fevereiro: dcs te anno. 
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nbventa e nove, que se alterassem os Es tàtutos da Academia dos Gua1·~· 
d as-Marinhas nos Artigos V., e XVI. da Admissão, e Promoção do3 

(Dis cípulos, Mand ando que se ohserve de hoje em diante o sf>guinte. 
Primo : Q ue o Curso Mathernat i co seja o· mesmo, e as suas ma-. 

t erias divi. lidas p~"los annos, em que se achào estabelecidos ua Heal Aca· 
demia da Ma ri, Jha . . 

Secundo : Q ue o anno de erílb<:irque, que os Guardas-Mariuhas 
edio obri ga dos a faz~r no fim do Curso dó primeiro anno, passand o logo 
de .lhpira nt f"s a Gtw rdas.-Marin has, seja tra r,sfel'id o para o fazerem 6n· 
do IPdo o Curso Ma th emalico, e n;~o de vendo ser prom ovidos a Segun..: 
rios Tenentes sem tt>rem fe ito os embarques, e sàtisfazerem ás mais con-: 
di çot' , que Sua Alteza !leal Foi servido irripôr aos Vu lnnta,rios dei Real 
A1~ 11demia da Ma rinha, pelo seu Alvará de vinte de Mai.o de mil sele..: 
e ~nros noventa e se is. ] .isboa 8 de Jane iro de jsoo. = Pedro dé Men.; 
dóncta de Mour a. = P 17 Liro de Ma'ris de So uza 8àrinehlo. · 

. Impresso na Officina de A ntonio Rodrigues Gàlhardó. 

*'--*...0.*'-* 

Tendo cbnsidetaç ~o ao qne Me foi presente f'tn Consultà da J unta ProJ 
vis'ion al do Meu Heal Era rio, e querendo beneficia r aos Mell'l Fieis Vas-
snllos por todos os meios , qu e o estado das Minhas Rendas, Reáes o per ... 
m itf ern: Sou servido Man dar estabelecer htllila Caixa de Descunto parei 
receber, e descont ar A polices Pequenas com o desconto; qiJP àctua l ~ 
m Pnte dev'e m ter de seis por cen là, que se poderá diminüir s~gundo fàt' 
nw recenclo o esta do d tJS mesmas Apoli ces até lia par do dinheiro meta
lico. Pa ra Directores el es la Caixa ndmeio aos Dl>sem bargadorPs MCJ noPl 
da Costa ,Ferr cira, e Berna rdo Jusé deSoúza Guerra ,; a Anton io S il~ e.: 
rio de M irao dá ', ProvPdor da Casa da Moeda; e a Antonio Hodrig·ues 
de O liveira, P Antonio de Souz a Portella , dns quaes confio que ucont 
toda a ·rectidão e zelo do Me u serviço, e do Bem Púb lico desempenherri 
esta import ante Comissão com o acPrto e sa tisfação, que são cohformes 
ás Minhas Reaes IntençÕPs. P elo Me t) RPal Erario serão rem etticla·s no dia! 
'\• i nte · e se te de cada mez em dinhPiro de metal as mezacllis, que .I.VIa n
ilo dE'stinar para o Desconl ó , gue são, metade das mezada's do Contra-' 
to Geral do Tabaco) e lpetade do rend imeiito diario' que se recebPr ern 
melai da AlfandPga Gdtnde . de L isboa. Outroslm lhe concedo, paréi 
amrliat· mais o Desconto; o rendimento rla. Casa da Moeda, e .o ren di
mento da Administra<(ào dos Di·amantes; E pa ra n~o t irar aos Me us V as..: 
sa l los benPm~?ritos a occas1ào de concbrrerPm p·ara hum· bem público, con
c e Jo aos D irec tor.es da . Ca i ~a. a faculdade de adn't it tirém Capi'taes de Pes
soas Pa·rticula res para dE>scontar p'elo tempo que convh•rerü; com tanto' 
porém , que ·sempre de verão segni'r o mesmo fJreÇo do Desconto pratica
(l o rt:> la C aixa . A importancia dE"ste preço do Désconto , rertencente aos 
C apitaes ela Minha Rea l Fazenda, se irá accurnulat't'do áC;üxa para aug- . 
mentar o se u ft tndo , até o tempo do Halanc;o Geràl: r:'J ci quar (eú1po pPia 
so bredita Jt~nla se Me consultará se convem continnar na mesma Cai
x a , ou hnma appl ica ção Pública, e Pia:, a mais j usta que deva ter. E ' 
com este Meu Rea l Deàeto baixão as Instrucções, peras quaes se de.: 
vem re'gular os Dúectores da· sob-redi ta. Cai'xa, assigna:das pelo Matqt.re~; 
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· Meu Mordomo Mó-r, Presidente da Junta Provisional do Meu Real Era
rio. A mesma Junta o. tenha assim entendido; e faça eJr~ecutf1r . . ,Palacio 
de Quéluz em 24 de Janeiro de 1800. = Com a Rubríca do Principe 
Regente Nosso Senhor. 

Impr. na Impressão Regia. 

Ínstrucçóes para os Dz'rectores da Cpi.-ra do Desconto. 

Para o effectivo cumprimento do Real Deereto de 24 de Janeiro de 
l 800, e exercício do Desconto nelle determinado se estabeJ,ecerá o Cofre 
com tres chaves, de que terá huma ,. htrtn dos Ministros Togados; ou~ 
tra, 9 Provedor d'a Casa da Moeda, como Ofiicial de Fazenda; e ou
tra' num dos 1\fegociantes; a(jllelles' a quem por seu turno competir a 
assis 'tencia: os quaes Directorcs assistirão ao expediente da Caixa todos 
os dias de manhã, não sendo Dias Santos de Guarda, das oito horas 
até ao meio dia; alternabdo-se porém ou aos dias, ou :is semanas, como' 
lhes parecer, com tanto que sempre sejão presentes ao menos dous dos 
pirectores; sendo .FHi·~te· caso obrigado o que não fôr, a- mandar a sua 
~have · aos Assistentes, que depois de PXpedido o Desconto da-quelle dia? 
a restituirão ao mesmo Director, ou entregarão áqueH_e a quem compe~ 
ti r a assistencia do dia seguinte. · 

Farão o Desconto das A polices pequenas· a seis por cento, por ser 
~ste segundo o seu valor numeral, a ac tuaJ proporção q.ue tem cotn o 
1\1etal1 e quando pelo tempo ao diante ellas merecerem O · ser desconta
.?a.s f.>Ot menos, os Directo1·es darão conta na Junta ProvisÍ<!mal com as 
r_nzões em que fun'clão o seu parecer, para qt:e sendo logo presen-te a Sua. 
Alteza Real, determi-ne quanto deve diminuir o Desconto; o que pode
rão representar todas as vezes q.ue entenderem ser conveniente. 

Como da lntencão ue Sua Alteza Real he· estabelecer este Des
conto a favor da. CJas'se ind·igente do Povo, e daquellas Pessqa's, que 
precisão trocar· immediatnmente as suas Apolices; pois q.ue para os Ca
pitalistas, q.ue tem grandes porções de Bilhetes, fieão reservados outms 
meios de os realizarem ~ Os Directores farão o Desconto das po·rções mais 
modicas de Apofi·ces, pat·a que a utilidade chegi~e a mai:or n1ímero de 
J>essoas; servindo df! regra, que deve ser primeiro preferido, sem excep
ção de Pessoa, aqnelle ,, que quizer · descontar n1ais pequeno número; 
d~ fórma que aquelle g ue tiver pa-ra trocar hum só Bilhete, seja prefe
rido áquelle que tiver dous Bilhetes; e assim nos seguintes em igual va
lor, até se in-teirar a somma destinada ao DPsconto daquelle dia,. qu-e se 
petermi'nar:i segundo o mostrar a urgencia Pública. · 

No fim de cada hum dia se conferir:\. o número, e valor- das Apo~ 
lices descontadas con.1 a somm a. que se tiv(or trocado, e se assi.gnará: a'Con
ta corrente pelos DirectoJ'es. E no dia 2'i de cada mez se entregará o 
total das A polices com a F.olha do Desconto, e Despezas da Caixa aos. 
Officiaes, gue for<'Hl' h'var a Mezada em Metal para o seguinte Mez ;. e 
ai-nda que pareça conveniente rem e tter as Mezadas· em mais perJ.uen~s 
}J0rções de quinze em quíuze d-ias, ou cada :semana, se rnpre.._ no sabred-1~ 
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~~ .·ai~ 27 líe qu~ ·~s Dir~~tor.es Q.ev,e~ão ~ein~(ter às A police~. ; ~h1 :quê 
Jmpot''tar a sua Folba; e âep01s no p.nmeiro do inez se lhe remetterá da 
.Et!lt~ ia .Régio em iiletal a ,sompui, em .que irnpor~ar. o. Desconto do mez 
antecedente, que se manda accumular á Caixa, e de que se fa r:á partida se-.i 
parada de . Re<;eíta .. E do fim .de caJ a s.errwslre se fará Balanço Geral dd 
Càixa' que se ff>llH"tterá á Jnnta' com huma Conta sobre o estado da, 
Caixa, melhoramentüs que possa ter, e o mais que aos Directores pa-

, reci:>t· se ~ conveniente ao Real ~erviqo ., pára aer preS'en t e a Sua Alteza 
Real. . . . . . : . . .. 

Os Di rectores poderão admit'tir Capitaes de Pessoas Particulares J 
dé qué farão éscrjptura ~ão sepat·a~a; .e ilc;> 'fim . 4e cada' t,nez, pu ,sema~ 
na, como convierem, ft>char.ão a Conta, e entregarão as Apolices res.., 
pectivas 1anto ao _Cap íLal, como ao _DPsconto,. ás mesmas. Pessoas, ou 
seus ba~t an tes Proc u •:a Jures , q UP , as.signarã.o ~ ~ermo da eil.tr,ega.' . . 

Os mE'smos D1rectores conferJr:w erit,re, sl o methodo . rna1s fac1l ,: 
e mais simples para a expedição; escdptrúa:ção, ~ giro da Caixa do: , 
D esco-n to: propondo logo á· Junta Pro'visional o riúruerd de Officiaes, e. 
Pessoas de que nect>s~iü1o pára' o Sf'U ex>JH:diente ;· e os Ordenado!;! qu~ 
lhes parecerc111 compdt>i'ltes; 0s quaes; assim como as mais Despe?as ,r e emrd~c~mt;ntos· qué proporcionadamente deverão competir aos Directo-_ 
res, nunca poderão exceder de huni por ·cento do Desconto destinadq 
para estas DPspPzas; •e estabelecidas que sejão, se la~çarão em Folh<i 
na f<&rn1a já declarada. = Marquez Mordomo Mór. 

I 
Impresso avulsso.; I 

I 

D ·oM Jo1o., por graça de' Dees Principê. Re.ge'nte .de Portugal fi{ 
dos · AlgaTves, etc. Faç~ saber a vós Desembargador Ouvidor, e Pr~-. 
vedor da Fazenda dos Defuntos e Ausentes, Capelas, e . .Resi4uos da:. 
Cidade de Macáo: Que E·u fui servido em requerim'etito dó Doutor Jo_. 
sé Joaquim da Si]v·a . Pedroza ,. e seu il'm'ão o Pa·<he CaPta no .:José, da·. 
Silva PedrQza Guimarães Abbade d'e São Conrado d1ó B.ispadn. de. Lame
go, em, qt1 ::> pedião lhe mandasse entregar a: herança de seu Ti·o D. Ale
xandre da SiJv a Pedrozél, Bispo que foi dessa Cidade faleei1dt> sem Tes-

' tamento nesta Côrte; e arrecadada pelo Juizo dos ResidiJ'os i cuja entre-: 
ga lhe ·impugnava o Procurador da Mitra da Cidade de Macáo' queren
do que a Jita herança se devolve-se . ào Bispo succes'sor; como se acha1 

determinado a re~pei to dos Bispos· RegularEis fale.scidQs sem 'f~stamen-
1o, pe(a Minha Real Resolução de 17 de Abri'! dé' 1793 de_ qué se pas-· 
:,;;ou Provisao para vossa inte lligencia, é d_e vossos ~úccessnres eú'l i 4 d·e' 
J titlho do mesmo anno ' (d eferir aos ditos 'Supplicantes) mandando-lhes en..: 
trf'g·ar a herança du referido Bispo , selil1

, Tio~ e ... ~s~ab~;>)ec~r el'n Rt>gT<ii 
para o fiJturo: Que as heranças, e espolias dos B1spos Sécúlares do UI-· 
tramar morto'S ab intestados' pertencem aos seus herdei-ros. b gu e voê' 
participo para vossa" intel!igencia'' e ~ara p~o~édere~ riest~ eonform_idact.e' 
Fios casos occorentes, para o que fare1s regrstar esta no ;L1Vro competen-· 
te dessa Pr<~vedoria para que assim se observe, e venha á rioticia dos~ 
vossos succes'sç>res. O Principe Nosso Senh.or o, -mandou· por seu especi<i:F 
M,and,ade, por Ma-noel Velhó da Costa 1 e Domingos Pirés Monteiro Bati~,; 

. Gggg -
' \ 

\ 
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deira Deputados clo· Tribunal da Meza da Conscfencia, e Ordens. Joa~ 
€J.Uim J0sé dos Santos Pi!ilheüo a fez em Lisboa aos 25 de Janeiro de-
18{)0. = Com a Assignatur,a de dous rDeputados da Meza da Conscien~ 
f.:Ia e Ordens. 

Nos manuscrúbs de J. de MeUo Freire. 

Por j as tos moth,os, que me forão presentes: Sou Sflrvid·o Manda pôr 
em exacta observancia o que se acha determinado uos Meus R~aes De~ 
eretos de oilo de Março, e de vinte e sete de Abril de mil setecentos 
noventa e nove' cobrando-se tudo o que se estiver d vendo aos NoVOS> 
D irei tos ~ 1afô to nesta C8rte, como pe las terras do Reino, de lo 1os os 
Devedores de qu alquer qualidade, ou· jerarquia. qne sej ~to . E para estas 
cobran ças se poderão faz er penhoras nos Juros, '1\wças, e na terça par
te dos Ordenados, qu'e pPla Minha Real Fazenda vencerem os Devedo..; 
res por qualquer Repa rtição: Para o que no Meu Real Erario se,farãcJ 
eneontro~, requerendo-se pelos Devedur~s, ou pelo Solicitador da Exe_. 
outoria dos novos Direitos; ou se proseguirào os termos Judiciaes até 
effectiva cobrança. Sou servid-o admillir Con signnções pàra pagamento 
df'stas D ividas, na f0rn;Ja das Mini:Ja..s R eaPs Hesoluções de d Pzc~sete de 
Novembro de mil setecentos cincoenta e nove, e qllatorze de Agos t,o de 
mil setecentos oitenta e nove; a:s quaes porém Sl"'r ão da parte tia di vida 
total; devendo logo entrar-se com o pagamPnto r spectivo ao primeiro· 
a nno, e continuando-se assim nos sPguir\ les; pelas q uaes Consignações, 
qu e poderão s'et· maiores, otferecendu-o as par!es , se substará n as Exe~ . 
cuções em quanto iurt>rn pag·as nos seus devidos tempos. No fim de cad:i 
semestre os Juizes das E x t> CUl(Ões da rão ·conta do~ ta o dellas ao Su-· 
p erintendente dos Novos D ireitos, e este dará con ta do estado de todas 
e llas, das Consigna·ções, e da J!:xecuçilo dns ,sobreditos Meus RPa l•S De
cretos na Junta dos TrPs Estados, e no Me~ Real Era!·io . HPi por bem no
mear para E scrivào' Aju·danf.e da Receita, e D speza, Executaria, e 
SnperintPndeúcia a. Manoel Joaquim Anacl:11 l0 de Campos, que escre-
vt>rá com a m~s ma fé, que o E scrivão da ~uperintendt"ncia; e ve~cerá 
de ajucla de custo annual, em <)tJan to assim o houver por bem, duz en
tos e quarenta mi l réis. ·E para Solicitador da Executori·a nomeio a Fi
}ippe da Silva Valente, que venc'erá hum por cent!o á custa dos Deve
dores, de todas as quantias quA se cobrarem ou por ExecU<( <lo viva, oli 
por Consignação. Fazendo-se Folh,a de J?espeza com a _sobredita ajuda: 
de custo com o salat·io dos precisos amanuenses, e com a im porta·ncl a 
das, Despézas miadas , ,que forem necessarias, a qua l sed incluída fla· 
Ful ha da DP-speza 1da mesma Chancell::nia. A Junta dos Tres Estados 
o ten ha assim entendido, e faça ex(:'cutar. Palacio de Quéluz e m 26 de 
Janeiro de 1800. = Com a Rtlbríca do Príncipe Regent~ Nosso Senhor. 

I 
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RE GULAMENTO DA PRAÇA DA FIGUEIRÁ: 

§. I. Ás Cabanas; ~t~ Luga~~s, que cir~ulão ~ Practa d~ Fjguei~~ ~ 
~Ótoe nte devem ser occupauos por · mu.lheres qu,e nellas elfectivamente 
e ÀÍ :>lào Je dia Sf;llll sociedaJe par ~ ~ven da dos generos' de Aves' e Ca~ 
ça, Fruta. , e Hortali 0a, com excl.usiva .de outros quaesquet generos ~ 
eu tdJicv na forma que aba ixo se , decl~ra. . I I , ; . • • .. 

. §. 1'1. Nas. Caba!1as da P ra ~a do .lado dq Sul, , poder.ão por. hora CO!J

twuar a eX I' lJr, cu rno e rri a rrua mt> nto ? as lojas dos officios de Colxoeí
ros; Albardeiros, e Çordoj:> iros ; qu e actu~lmeo-t.e .e:l{ÍS~em' tanto pela sua 
boa conJucta, quJ nLo pelo arruamer1to que alli fórm~o em utilidade pú~ 
blica ·' purérn logo gue fut"flll vagando; ~) s actt.Jaes rendei ros, se. não po
d erão arrendar a outros. ~ mns só1nen.l e a mulheres, para à venda dos ge~ 
neros permittiJ••!); na fórma SF'guinte. . . , . . . 
. §. I Jr. Nas Cabanas da Praça do ,lado do _Poente poderão continuar 
a .xí tir; como em.arruameÇ!.o, e na fórma em qu~ act.ualnlente se achàq 
todas as Gallinheiras, e outras n10lheres, que quizeren'l ve tJ det· totla · a 
qnalid:1dP de Gallinhas, Aves, e Caça , por gr sso, oü por mi~d9, cu
ja venda , e tráficos d ~s tes generos lh es fica sendu permittido nestt>s lu~ 
gares sómente; tanto da frente, como do fundo, com exclusiva de ou.:. 
tros quae~quer g~neros. , \ I , , r • 

. §. 1 V. N <is Cabanas da Praça dos dous lados 5 do Norte; e Nascen~ 
te, pod~ rão as mulht>res continuar a fazer as suas vendas~ a saber;, nas 
de frente us generos .de fruia, e nas de fundo os genef~S da hortaliça; 
como semp1·e se prat1col1, e poderão hunias ; e g-utras vendet co)nmula~ 
tiv ame nt.e' qu eijos' ovos' e usar de pezos' de qnati'O arrates' até quar~· 
ta, e das medi das; de meio àlqueire até salamim ' , ~otn exc!Üsiva de ou~ 
tros pezos' ou medidas inaiores' que sendo-lhes achadas, . serão condem~ 
nadas, ·pPla primeira .vei em dez to tõ t:s .) e pela seg uuda em dous mil 

· réis ,; e pela terceira em . quili.ro IÚJl réi s pa gos da cadêa, e isto se ente.n
dera achando-se os pezos, ~ me~idas aff'er.ida's, e conformes com o Pa., 
dr tlo , porque estando h uns; e outras falsificados , ou diminutos, em tal 
c~so s~rão condemnada<J ~a pPna ir.nposta a?s que usão de. p~zos ,, em~:, 
d1das falsas, e o mesmo 1gualme1 te se praL1cará com as Mul~eres que.J~ 
existem nas Cabanas do lado do Sul , e com as que de futuro as forem 
occ o par' pelas vacaturas dos Colxoeiros; Albarde'iros, e Cordoeiros exis-
tentes. . . . . . 

§. V. Nenhnma das Mulheres,. q.u·e nits CaLanas da PraÇa, vender 
fruta, ou húrtaliça, poderá vender, alg·um dos gen·eros q.ue. !'JàQ permittF 
dos ás Gallinheiras, nem estas poderão vender, os .permlllldos áquellas, 
pena de que. fazendo o contrario, serem condemnadas , pela primeira vez; 
em rlous rnil réis , e pela ~egunda, em quatro; e pela: terceiri, na mes-
ma pen a:, e perdimento dos generos·. , . . 1 

§. V I. Nenhuma das V ~ndedeir~s, de qna·esquer dos ditos generos J 
que na Praça tiver lugar de arrendamento; poderá de dia, o.u de noite .j 
por si, ou por in te r posta p essoa, fazer, ou mandar fazer venda de quaes..; 
quer generus, em qualquer sitio da Praça, .fóra do seu: lugar, pen~ de' 
· Gggg z 
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que fazendo o centrario, pagará pela primeira vez, qtJatro mil réis de 
condemna~ão, pela segunda, .óito mil réis, e perdimento dos generos; 
que lhes forem achados expostos á venda:, e pela terceira, expulsa do 
lugar, ou lugares que na dita Praça tiver, pagando executivamente a 
renda delle por inteiro do semestre, em que isso acontecer. · 

§. VII. Não poderá existir como familiar, homem algum, qualquer 
que seja nas Cabanas , ou lugares, que as Vendedeiras de quaesquer 
dos ditç>s g ~neros tiverem de arrendamento na Praça da FigueiTa, á ex· 
eepção dos que for emlegilim am ente casados com as mesma:s Rendeiras, 
porque estes poderão existir de dia nos lugares com as s!las mulheres, 
com tan to q~1e não figurem nunca de donos delles, nem nelles vendão, 
eu para elles comprem cousa alguma, nem causem, ou ajude m alguma 
clesordem. na Praça, pena de que sendo com prehendidos em quaiquett' 
destes casos, serem coodemnado&", pela prime ira vez, ern quatro mil réis, 
pagos àa cadêa, pela segunda, em oito mil réis, e dez dias de cadêa, 
é pela terceira, a mesma pena, e prohihidos a mais entrarem nas Ca
banas de suas mulheres. 
- §. VIII. A' excepção dos Colxoeiros; Albardeiros, e Cordoeiros, que 
ficão declarados no §.· I., nenhuma outra Cabana da circumferencia da. 
dita Praça, po~erá ser arreudada, senão a mulheres que nellas effecti
vamenLe ' existão, com os generos que lhe são permittidos, expostos á ven
da, com total exclusiva de outros qua esquer generos, ou tráfico qual•. 
quer que eHe seja; e nunca se arrendarão, nem serão occupad os por 
homens, porque tem mos trado a experiencia, que de se Ler introduzido nel
las a venda de bebidas, tabernas, e até atquíladores, e outros tráficos, · 
e officios, J'f'sultã-o as moitas desordens, monopolios , travessi·as, peja
rnen tos, e falta de asseio na Praça; que o Povo soffre, devendo as pes
sbas, que de tal modo occupão as ditas Cabanas, evacuallas immedia
tamente, e nos casos de renitencia, ou nova introducção, serem eva
cuadas á sua cuRta, e condemnados em oito mil réis , pagos da cadêa . 

§. IX. Todos os Lavt·adores, Creadores, Horte lões, e Fazendeiros 
por si, ou por seus Ca.zeiros, e creados lhes he permittida a venda dos 
generos da sua criação, no chão da di la Praça , c omo são fruta, horta
Ji c.~ , av es, caça, leilõ~s, cqbritos, ovos, leite, equeijos: Porém para 
assim pra ticarem as ditas vendas, deverão primeiro qu alifi ca r-se na Ca
sa da Almotaceria , com Attestações juradas das Justiças dos seus do-· 
micilios, oom a. confron tação- da identidade do Vendedor, em que decla
re serflm os taes generos proprios de sua lavra, e não comprados para: 
revender, para assim se evitarem os Atravessadores, M al tezes, e Cba n· 
faneiros: Pena, de que fazendo o contrario, sendo de facto achados a 
vend r sem o dito titulo, serem reputados por Atravessadores, e como 
taes condemnados , pela primeira vez em oito m il réis , pagos da cadêa ·; 
pela segunda na mesma pena, e prohibição de tor na r mais á P raça; e 
pela terceira· a mesma pena pecuniaria, perdimento dos g ene ros, que 
achat·em á venda, e vinte dias de cadêa. 

§. X. Os generos, que se mandarem vender á Praça, por conta dos 
Fidalgos, e Pe;:;soas da Ordem da Nobreza, sendo extrahidos das suas 
quintas , e fazendas, serão conduzidos com A ttestações dos respectivos 
Caze iros , F~itores, ou Administradores, em que declarem debaixo ele 
juramento , que os ditos generos pertencem a seus Amos, confrontando
se nellas as pessoas dos conductores; e vendedores, e sendo reconheci~ 
dos os signaes : e todas as mai_s pessoas part iculares , que não forem da 
di ta Ordem, e mandarem vender á di,ta Pra~a o~ generos das suas quin· 
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tas; ou fazen'das proprias, ou de renda, por seus Cazeiros; ou Criados ' 
Jbes devem dar da mesma fónJI:l. A ttestações juradas, passadas por su.J 
Jetra, e reconheciüos os signaes, cujas Attestações durarão, em quan
:to 1JàO houver mudança de dono·, Otl eriado i e tudo O mais se jJralicad, 
na fórm<i do §. anlec·edente. 

§. XL E p~rqu~ a eshs Providencias i tendentes a ev.itar o monopo~ 
li o, e a travPssià, · tão prej udiciaes ao Público, podem succeder differeo.
tes abusos, a fim de os cobibir: Toda a pessoa à qi!IPffi sP. prov~t· , que 
condu.zio genet)os á dita Praça, debaixo de A tteslaçõ'es alcançada~s, da 
faci li dade dos Cazeiros, dos Fidalgos, e Nobres , e das outras pessoa& 
particulares, não sendo dos Proprietarios os tae~ generos, serão os con-: 
duelares, que assim dolosamente OS vierem a vender; reputàdos COil\0 

atravessaciores' e condemn.ados na fó··:na Ol'?en-ada no §. IX., . ' . 
, §. XIJ. Qualqnt>t üffictal de Jt1stlça; a CJllem pertencer passar as 
Certidões da identidade, e confrontação das pessoas que vem i dita Pra
ça vender os genen1s, que 1ivt>r . a facilid ade de as passai'. a quem não 
he Lavrador, Creadur, Fazendeiro; ou Hortelão, ou ainda mesmo sen
do de qua lguer dPstes gr~nlios, e não tendo generos proprios que ve nder~ 
<JS ande comprando para, a revenda: Logo que estes abusos se provarem; 
seja suspenso por seis mezes do officio que servir' e o conductor du ge-. 
nero, qof' debai xo destes mesmos abusos vem vender, lhe serao appre ... 
hendidos como A travessador; e condemnado na fórma ·do §. IX. 

§. Xiii. Toila a pessoa' a quem 1Hi permittido venciPr geueros ni 
dita Praça, logo que a ella chegue, e se tenha apresentado com o com
JWiente, e declarado Documento, da sua identidade, na Casà da Almo..: 
taceria, descarregará com a breviuade possivt>l os generos qiié trouxer; 
em carros, ou beslas, fazt>odo-us hnmedialamente retirar da 1ne'sina Pra-' 
ça, pena de que sendo achacfo nPJJa parado qualquer carro, .o'u b;sta ' · 
uão sen do em acto de carref!ar. ou descarreg-ar, serão conduzidas a Es
t.alag-em, e o dono, ou conducto1· condemnado relo primeira v ~ ,em qui
nhentos réis, ]Wia segunda em dez tustões; e pel~t terceira, a mesma pe-
na , e ciiJCO dias de cadêa~ . 

§.XIV. A nenhuma pessoâ, das que lhes bepNmitiida avencla dos 
generos da dita Praça, nem a ou! r a algudla será li cito, levantar barra-: 
ca nella, ou ouil'o algum abrigo para Sol, e chuva , que não seja hum 
chapéo de Sol, que poderá (et' na mão, e toda a pessoa que fi zer o con
trario, serácondemnada, pelaprimeira vez, em pen'a deqoinhentosréis; 
e pela segu?cla, e mais vezes, em .mil réis, pagos da cadêB:. 

§. lXV. fadas as pt=>ssoas: a quem he !Jeito vPndet· na dtta Praça, a, 
tlevem evacuar, e desembaracar do resto dos generos da sua veflda, que 
ain~la os tiverem, até ás duas'twras da tarde irnpreterivelrnenté, seja d~ 
Verão, ou de Inverno, pa· a no restante do dia, se cuidar na limpeza da 
mesma Praça, cuja ProvidPnria fica por conta dq Camara; e caso que 
assim o não fação, e sejão achados na Praça alguns g·en,eros,, ~ang· alhas, 
cestos' estrauos' Oll qualquer cousa que faça r~p.mento a d_I.la Pra((8, 
que totalmente devé ficar limpa , serão pela pnmel!'a vez condemnadas· 
em cinco tostões, e J)e]a segunüa em dez tostões, e pela tercei'ra na mes
ma pena, paga da caJêa, e os generos, oú bens ahi achados, apprehen,.. 
didos em benPficio dos prezos. . .. .,. . 

1 . §. XV I. Não poderão os mesmós L~vrad.ores, Créadores, Fazendei-. 
ios, Mulheres Vendedeiras de fruta, hortaliça, e aves, &c. nem outra' 
qualquPr pessoa mandar matar pórcos na dita Praça, pena de lhes se:
rem apprehendidos, ainda es L ando já xacinados; e sónH~nte he pérmitti~~ 
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do ·ás · mulheres das dàbanas da fruta, venderem nellas no tempo compe: 
.tente, a carne de porco por miudo, vindo-lhe de fóra os pórcos modos 
abertos, e limpos, e para assim os venderem por miudo, poderão UIS"<Úr 
para este ministerio i sómente dos pezos de oito an:ates até quarta, e s·en"' 
do-lhes achat.los outros maiores, ou algum não conforme com o padrão 7 
ou falsificado' serão condenmadas na conformidade das penas impostas 
no §. IV" · . 
· §. X VIL . Todos os lugares da referida Praça, assim da frente, co~ 
mo do centro, se conservarão sempre effectiwamen{e abertos de· dia, com 
os generos expostos á venda, sem occultação de alguns pa~a se e~jta.
rem monopolios, e travessias, e outros escandalosos exercícios que ne] .., 
]es se praticão, e quem o contrario fizer, será condemnada, pela primei
ra vez qoe ni ::.so fôr achada, em mil réis, e pela segunda em dous mil 
réis, e pela tercei~a ' e:spulsa do lugar, ou lugares que occupar, na fór~ 
ma determinada no §. V I. 

§. XVIII. E porque eonsla com evidencia, que em alguns dos Iuga,.. 
res da dita Praça residem actualmente~ famí lias inteiras; contra a boa 
ordem do seu estabelecimento, de que resultào, não só as superfluida ... 

· des de lixos; com que a ~raça se faz irnmunda, e coitos detrav·essias, 
n10nopolios, e roubos, que diarialBent.e se perpetrão, mas até o eminen
te perigo de hum incendio, que se deve acautelar: Não poderão os di
tos lugares servir de a lbergue nocturno a outras pessoas, que ,não sejão 
os moços que se dis.tioarem á guarda delles, como se pratica na ribeira·, 

. e outros. E para que o conlrario não aconteça ; os Ahnotácés, com os 
seus officiaes, terão por obrigação, ao menos duas vezes cada mez, fa
zer correição nos ditos lugar~s, devassando-os todos para ver se se obser
va o que está determinado por Posturas, e ordens, fazendo-as executa r 
DO caso de transgressão, na fórma nel las determinada: e achando-se 1 
que as rendeiras fazem habitação noctprna nos ditos l1:1gares , 1 as condem...: 
r1arão em dotts mif réis 1 e etJBtas, pela primeira vez, e pela segunda em 
(]tlatro mil réis, e pela ter·ceira: no perdimento dos lugares, de que se-' 
rão effeclivamente evacuadas, na conformidade da§. VI. in fin. " 

§. XIX. E como a boa ot·dem das causas concurre em muita, pa•rte 
' p a ra a belleza dellas, e esta Capital seja tão frequentada das Nações Es• 

tran geiras ; culta.s, e civHi~adas, parece que a boa razão obriga a que 
tambem se providencêe a respeito do terrado da dita Praca fazendo-se 

' I ' ) ' 
q l!le esl~ elfectivamente ande limpa, e que os· Vendedores que aella·vie-
r e m vender, se ponhão por ordem, e não tumultuosamente, ~mpedindo 
o transito do povo ., e por isso estarão em arruamentos, não podendo pe
las frentes das suas vendas pôr-se outras em menos distancia de huma 
vara~ e s? poderão unir-se pelos lados, e fundo, deputando-se Officiaes, 
que os fação arrumar, e toda a pessoa que fugir desta . boa ordem, ser·i 
Inultada pela primei-ra vez em quinhentos réis, e pela segun da, e· mais 
vezes c-qn ' mil .réis, pagos da cadêa. . 

§. XX. E porque por Posturas da· Can~ara se a~ha determi·naclo·, que 
a s pessoas de hum, e outro sexo, que á Praça vão comprar g·e neros pa
ra revenderem nos lugares g11e occnpão, ou volantem ente pel 'as t·uas, o 
n ão possão fazer, antes de dadas a·s sete horas de manhã de V,erã0, e á-s 
oi to de Inverno, prohibindo-se-lhe até o serem achadas entre- os Creado,. 
n .>s , tudo afim de que até a essa hora possa o Povo livrt>mente comprar 
nas prim eims mãos, antes de atravessados os generos, de que cada hnrn 
n ecessi tar· pal'a seu gasto. Para que es te artigo de provü!en~ia le nha a sua 
i·nt ei.ra ex.ecuc~ão, have1·á- na Casa d.a Aln1otaceria hun.Ja Campa 2, com a 
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fJUal s"e 'darK sig1iial, ·cla hora em que _ as taés pessoas de~~~ ~nf~~r n~ 
Praça; sem o qual. nãb entrarão, pena de. qu'e fazeqd~ o contrario.; ·só
mente pelo facto d~ aebada na Praça, a-i.n da que se não vsrifique ·a com~ 
pra,, serem co~dem !Jaclas p.elfl r.ii ~neira ;vez e'!l trf,!zentos réis, ., pela se .. 
gutJda • e m.: sei scentos reis; e pela terceira' e tnais vezes em dez tostões; 
pngos 1n a cadê a . .. ·. . . . . 
· §. XXI. Não se consent-i-rá and-ar pela Praça Peruns, Galljnhas, Pa .. 
tos , Ca rMÜos : ~ 9em outro. alguin gado, : f1 tixcPpÇii0 . daq~ell H., que os. 
Crea.dores ~ i verem ex-ppsto á v~nda nas horas pPr-mittid as .. Nem se per ... 
mittirá _que pessoa <Üguma occ~upe 

1
alO' IJma p.1. rt.~ da .Praça com eot,sa qu~ 

faça pepmento, tJem occuparao os te lha_Jos das c;abRnas coo1 as Rl~sma.s 
cousas, e me~os, _andarão po~ sim a .. de lles . pt>sst~a alguma, i1ena de serern. 
condemnadas corri as penas 1mpos~as no §. XX . . . . . . . . 

§ XXII. E porque ;todo o C?'nthendu neste Hegnla n::!e.nto Sf> ach proc, ' 
videnciado COII? Postnr as' e Ordens d'à Camara' que em par lt:> agÚi IU~O. 
modificadas, e E}m pade se amJ)!ião, com estas mesmas ·r. tri1 cões; e 

·'ampliações, se entenderão daqui por diante as mesmás Pol>: 11rus; . e Or
dens pará os casos telátivos i .Praça\ ficando em t udo o, ilt et i;> em se u '' Í~ 
gor, enten? e·ndo-se sempre~ ,qt:ie todas as penas iru postas, t>m cada hu-: 
ma das tran'lgressóes dt•ste R Pgulamen to, cumpr : bende a \Odas as pes
soas de ht.irn, e outro sexo, ., nos casos· de mPnuriJa~e, . as pessoas de. 
seus Pais, Oll Milis' A mos' Par elites' . ou Tutores' d·fJbaixo de cuj o po-. 
1det· eslivPrf'm, e qtie todas as mullas por e-llas impostas., d ev em ser ,., 
111 etade p ::li·a a Fazt>bda da ·Cidade,. e a · ou't r a para, o a~cosador. Li bo~ 
'1 de Fevereiro de I soo . · Manoel Cypriatto da Costa o fez :. = Marco 
.Antonio de Azevedo CouL!t•bo de .ty.I'oiltaury -~ fei escrever. ; ly,I arquez 
de Ca t.e llo-Mt>lhot·. P. = Francisco · José Brandão . . == João'• Jd ê Of' F a_. 
ria da Costa Abreu Guião. = L11i~ Coelho Ferreira do V<~lle e :Fari a~ 
= J()ão Anastacio Ferreira Rapozu. Francisco de Mendonça Arraes ei 
Mello. = Pedro José Callpers. = PaulÍno J osé XaviE>r = Sebastião 
Rodrigues de Carvalho. ·." ~stevclo Xavie r dos Reis:= Joayl)iOJ Vieira~ 

I i 
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• Tendo co'nsideráção ~ qué em éo~·seque~cia das a'Jter'lções, que pera/ 
Meu RPal Deereto do primeiro de Janeiro do pr~seote ;:,~ n no Fu i sf'rvído, 
fazer na Regu lação dos 11Pgi'tü~nt'os d,e . Ca~a ll a r ia do Meu Exe rcilo , se 
fazia indispeitsavt>l facilitar ao's Officiaes Superio res dos meSinos Reg i
uwn tos os mt>ios necPssàrios para o ~xerclcio effectj ro dos seus respecU
vos ' Pósbs : Hei por be m, que da data do p·resen te De cr to em diante' 
se dê por conta da Minha: Real. Fazen.da' ; por hurr:_a vez. sórnente , ao~ 1 

Coron ei·s, 'quP. pat·a o futuro commandare m os refert dos Heg-imt>ntos, o 
preço de quatro C~vallos, estimádos cada hum no valor de oÍlPnta míl 
réis; e aos Tenen tes ' Coron eis o preço detre~ Ca:v~llos, estimados cadéi 
bum l)a mesma qu a ntia; e qúe a hun·s, e oil t.ros sej;'lo , ig tralmeule. abo..: 
nada pe la repar t ição dos Asse,nt0s as c'orréspondentes rações ~e Palha; 
e Cevada; com tanto qu·e nas Mostras ordina·rias, e nas extr aord inariág 
revis tas de fllspecção justifiquem pelo mo~oordi_narfo a so·a effectiva exis.-" 
tencia. Quanlo porém àos .Coroneis ;· é Tenentes Cerónéis, que ~ctlndi.: 

,, 
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mente o são, em v.ez de lhes ser dado por conta da . Minha 'Real Fazen.; 
da o preço correspondente. ao número de Cavallos, que Hei por bem 
conceder-lhes , os escolherão na totalidade dos que compõem as quatro 
Companhias, que nos seus respectivos Regi~entos Fui servido Mandar 
a.bolir, escolhendo os Cor(,J n.ris, e Tenentes Coroneis o número total dos 
que lhes ficão competindo. O Duque de Lafões, Meu muito Amado, e 
Prez?do Tio, dos Meus Conselhos de Estado, e Guerra, Marechal Ge
ner~l junto á Minha Real Pessoa o tenha assim entendid,o, e o faça exe
cntar, expedindo as ordt>ns necessariÇts para o dito eifeito. Palacio de 
Quéluz a 8 de Fevereiro de 1800. =Com ·a Rubríca do Príncipe Re-
gente Nosso Senhor. . 

Impresso na lmpressáo Rlgz·a. 

Tomando na Minha Real Consideração os• inconvenientes, que resultão 
do methodo até agora pratieado pela Meza da Consciencia e Ordens; 
nas Consultas dos requerime~tos que. pela Mi·nha Secretaria .dos Nego
dos Ultramarinos se lhe remettem dos Oppositores não contemplados nas 
propostas dos Bt>neficitJs a· qoe o& Bispos de Ultramar procedem çonforme 
o Alvará das FaculdadeS' a rt>speito dos quaes prescinde a Meza dos· 
J;Ileios, que em ~utros Casos usa para conhecer a idoa6idade dos perten .. 
dentes não fica p(lr isso impossebilitada de comparar o merecimento da
quelle'S com os dos propóstos pelos referidos· Bispos para me consultar corrn· 
segurança,. e Eu res@lver convenientement:e com pleno conhecimento de 
Causa. E querendo JJão só facultar hum maior número de Candidatos en
tre os quaes possa eseelher-se aquelle em que deve recahir ma.is justa ... 
mente a Minba- RMI approvação, e dar ao mesmo tempo Ju,gar, a que 
sejão providos Sugeitos benemeritos,. que o não SPI'Íão porque achando
se au:sentes das suas Di·oceses· se lhes .impossibilitou entrar .nos Coneur-! 
sos, a que nellas se procedeu mas ta'mbem animar os Estudiosos a segui
rem a U ni-versidade, sem que fiqnem privados do a c cesso aos Ben eficios 
dos respectivos Bispados aonde lhe faltào estudos regulares e methoaicos, 
e finalmente obrigar os Bispos a que sejão mais circumspectos nasr suas 
pmpos~as, e que attendão só ao wert>cimento e a exemplaridade de cos-
tumes, e vida sem considerat;ão alguma particulaT. . · 

Hei por bem Ordenar (em amplia'ção do sobredito Alvará das F a,.. 
culdad-es) q.ue a resp-eito· dos sobre·di·tos Opposi-tores aios Beneficios Ultra- . , 
mari.nos, cnjos r~querimentos Eu Màndar Consultar proceda a Meza da: 
Consciencia' e Ordens como senão exestissem prQ

1

postas dos Bispos, e fei-
tos os devídos Exames, que serão sempre mais dgorosos do que os que 
se costumão faz..er-se perante os mesmos Bispos a fim de evitar a ausen
c.ia a que os mesmos Oppositores podem recorrer pa.ra obter sem traba
lho as suas pertenções assim como procedendo a· mais· exerupulosa inda
gação da sua vida e easlumes, Consulte .os propós-tos pel'Os Bispos , e· 
não pospóstos· ao mesmo tempo coeperanclo o merecimento de cada hum, 
para que á vista desta eX'pecitica in.formaqão, Ee , haja de escolher o qu~ 
se mostrar mais benemel'ito. A Meza da Consciencia e Ordens o -tenh 81 
assim entendido e execute. Palacio de Q·uéluz em 14 de Fevereiro de· 
iaoo. = Com a. Rubríca do Príncipe Regen

1
le Nosso Senhor. 

Nos manuscritos de M. Antonio .da Fonceca·.· 
\' 

. ' 
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sendo presente ao Principe Regente No~sô.Senhor p0r ~sla J untâ PI·d~ 
visional do Real Erario o g-rande·, e extranhavel atrazamen.to, f>m gue se 
acha a Cobranca do .Subsidio Militar da Decima: Ordena o Mesmo se.:. 
nhor que o Dot;tor José Antonio de Sá, Deseiribargàdor da Cása da Su!)~ 
plicação, e Superintendente Geral. da mesma Oecima da . Côrte, e H.ei.:. 
no, passe sem perda de tempo a pôr em cabal execução a Real Ordem 
de sele de Janeiro, e o Decreto de treze de Agosto do annp proximÇ 
}Jassado de mil setecentos noventa e nove , e b que em circumslancias. 
semelhantes se determindu ao se,ti Predeces$or em Porlatia d.o Inspector 
do Erario H.égio de quinze de Março de mil. setecentos e oitenta; cha~ 
n1ando peranle si os Supet·intendentes da .Côrte, que se acharem res..l 
ponsaveis pela dita Cobrança , ainda que já est.ejão fó ~ a dos Lug·ares 7 
ou empregados em outros; para que, depois de ter cdncl~Jid o os exames; 
e conferencias pela maneira ir-Hdicada nas niesinas Ordens, . pussa vir no 
conhecimento assim do seu verdadeiro · Debito·, como das Providencias~ 
que fôt· preciso daL'; segundo a occilrrencia; comt>çando pela d~ mandar . 
proceder sem demora aos Lançamentos, que se não houverem feit1) , à 
com preferencia aos do anno proximo passado de mil setecentJ s noventa· 
e nole, cuja At'l'ecadação df~ve ser lu'go eff,~etiva, para haver de con
~luir-se no espaço ; qae se lhe communicou verbalm~nle nes' la m·esma 
Junta ern trinta de De2iembro do dito anno dê mil setecentos noventa e 
·nove, sem que se interrompa eom a que pertence aos anle.tiores: Que al 
respeito destes proceda o mesmo Sup.etintendewte na conformidade dal 
sobredita Portaria de quinze de Março de .mil setecentos e oiten..: 
ta; ' obrigando os referidos Ministros a; entrarem logo no R eal Erario 
com tudo quanto existir coqrado nos Cofre$ respectivds , áu ' em st>u po .... 
der; fixando-lhes tempo.; que não exeeda de seis me.zes 1 pa-ra: concluir 
as Cobranças; que fa!Larem, e sahla·rem as Co11tas de cada hilm anno; 
com a comminação de que se ha çle proÇeder contra elles exécutiva , e. 
verbalmente, até com pl'izfÍo na fórma da Lei i hav~ndo-se p0r se'us bens 
as faltas, ou diminui,,ões, el'l1 que se acharerri; sendó suspens·os dos seus' 
Lugares os empregados, e entregues as Superi'ntendencias aos 1\1inistros; 
que pot meio de Consulta o Mesmo Senhor achar dignos desta Commis-' 
são; pois que por sua culpa se não tem supptid0 én;_t te·m,po com esta Col
lecta as grandes despezas; que exige a corl'servaçà9 do Exerci'tq ;' seguin..: 
d0-se as falencias occasionada~s pela d·e mora das Cobranças , .e fazendo~ 
se necessarias as Consignações, que no sobredito Real Decreto .ele treze· 
de Agosto de míl setecentos noventa e nove S? estab~J·ecêrão a favor elos 
Offici'aes encan·egados da mesma Cobrança. Que1 as~nn çüesmo procedru 
o dito Desembargador Superintendente a ,respeito dos Superinlendeütes 
Geraes das Comarcas em quanto lhes fôr appHcwvel: Ordenàndü-lhes 

' o '· out.rosim que procedão na mesma conformida·de a rrspe1to d'os S'urerin-' 
tendentes particulares, que \lhes são subalte1'oos ;· dando d~ tudo conta 
a elle Superintendente Geral ~ara a' fazer pre~ente a estéi Jti'nta. E que 
a respeitadas Repartições; e. Corporaçõe:s obrrgadas á Decima lproceda' 
o dito Desembaro·ardor Superintendente Geral senl pe1·da· de tt>mpo ém' 
observancia da p~imeira 1oarte do A vis·o de vinte e tres de Setem'bro dó' 
dito armo de· mil seteeentes nov.enta e nove; fazendo li·g, ui dar as· Conk<lS1 

7 
Hhhh ' 
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e verificar as entregas perante si. Tendo entendido que nesta Junta to
das as semanas nos dias, que se lhe tem destinado, deve em pessoa dar 
parte do que fôr occorrendo -sobre os ·Objectos assima tecommendados, 
para se darem as necessarias Providencias. Lisboa em 19 de Fevereiro 
de 1800. = Com tres Ru brícas do Presidente , e Deputados da Junta 
Provisional do Er'ar.io Régio. ' 

Irnpr. na IrnpressáD Regia. 
l 

~-*<.0>*--* 

Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos qne este Alvará d.e 
Declaração, e A mrliação virem: Qu·e sendo-Me presentes os embara
ços, que de.sde a Publi-caçao do A:.lYará de dezenove de Setembro de 
mil seLecentos sesseJmta e hum se tem post•o nos Pórtos dos Meus Domi
:nios Ultramarinos a virem Escravos a ·estes Reoinos, no e·xel'Ci·cio de Ma
rinheiros; duvidando igualmente os Seni10res dos mesmos Escravos em
pregai/os naquelle ministerio, com o recei·9 de · -que fiqu~m libf'rtos, pelo 
beneficio do citado Alvará: E tendo consideração a que he contrario não 
só á razão, mas ainda ao bem commum dos Méus Fieis V assa! los, im
pedir-lhes com este nlotivo o aogmenlo da Gente de mareação elos seus 
Navios, quando' -dos t·eferidos Escravos se podem tirar. Marinheiros ba
beis, e peritos r com qu·e se faci lite a Navegação, e promova e Com
mercio: Hei por bem declarar, crue os Escravos, PreLos, ou ,Pardos, 
que vierem ao Porto da Cidade de Lisboa, e aos mais destes Reinos, 
em servit;:o dos Navios de Cornmercio, ou sPjão Escravos dos Donos<las 
mesmas Emba.rca<;.ões, ou das Pessoas, que a~Jdão a bordo dellas, ou 
t!.e qu aesqu e - outrus Indivíduos, residentes no Ultramar , que os quei
rão trazer a ganho, de rH~Ilhum modo se devem entender comprehendi'
dos no sobredito Alvará de dezenove de Setembro de mil setecentos ses
senta e hum, a fim de se reputarem livres, com tanto que sejão matri~ 
ct1lados nas Listas das Equipagens .dos mPncionados Navios, com as 
rnesrnas confrontaçõf's da mais Gente da Tripulação, e individuaç3o dos 
nomes dos Senhúres a que p<'rleucem, e que fioalmen te voltem nas Em
barcações em quP vierem, ou em qoaesqu er outras , para os Pórtos don
de sahírão, ~ em que por titulo atgum se estabeleção, e fiquem demo-· 
rando no Remo em estado de escra vid ão. 

Pelo que: Mando á M~>za- do Desemba1'go do Paço; Conselhos da
Minha Heal Fazenda, e do Ultramar; Casa da Supplicação ; Meza da. 

.Consciencia, e Ordens; Senado da Cama r a; Real Junta do Commercio, 
Agricultura, Fabricas, e Navf'gação destes Reinos, e seus Domínios; 
GGvem adores da Relr1ção, e Casa do Porto, e das Helações da Babia, 
e H io de Janeiro; Vice-Hei, e Capitão General Je Mar e Terra doEs
tado do Brazil; Govemadores, e Capitanías dos Domínios Ultramarinos, 
e mais Ministros, Ofriciaes, e Péssoas · delles, e dPstes Reinos, que 
cn rn prfío, e g·Llai'Clem, e façfí:o ,inteiramente cumprit·, e gunrda1· este 
Meu A I vará, sem emba·rgo ,de quaesqtHl'r outras Leis , ou Disposi(tões..., 
que se opponhão ao seu contendo , as guaes Hei por derogadas para es-
1e effe ito sómcnte .. ficando ali;\s sempre em seu vigor. E ao Doutodosé 
.A lb e ilo Le i lao, do Meu Consf'lho, OesemhMgaLlor do Paço, e Chanc el~ 
fu r 'Mór do Reino Ordeno que o f tQa public ar oa Chancellaria , envian· 
do-se o Original para a Torre do Tombo. D<.~do no-Palacio de Qnéluz enl 



.1800 611 
I 

I o .d'e .. Marcà de lsoo. ~ Coin a Assíg-nàttira do Prindpe Ré gente; ê 
a do MinisL~·o. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias da Ma-: 
1 inha, e DominÜJs Ultramarinos , no Livro L dos 
Cartas , Alvarás ~ .e· Patentes a fol. 139, e irnpr~ 
ua Impressáo .Regia. 

Havendo-Me t•ep~esentado o Procurador da CorBa ·que as D.f'mincla~ J 
que estão pendentes , e podem haver contra as Casas de Miseric0rdia J, 
~ H os pita~syeta twgli.gencia de seus Admjnist radorP.s na retenção de 
Bens pruh~btdus sem dt spP.nsa, supposto, sejão authorizadas , pelas . provi-. 
deotes LeiS de an'lor t izaç;.to' sem dúvida .arruinarão éstes aclmiraveis Es..: 
tabelecirnentos, ou lhes tirarão os meios necessários para a creaçao dos 
Expostos, curativo dos Enf~rmos, casamentos de Orfans, e mais objes
tos dus seus louvaveis .Compro<m issos, sem augmt>ntarem; por ora, as 
Ren das do Es tado, se Eu IJào fôr se rvido . çccorrer corn providencia effi
caz i a qual lVIe supplicava, sem otfensa cla authoridade das ditas Leis; 
a br>Hellcio da causa pública , tão inte1;essà.da na conservação dos di tos" 
Es tabele<:.imentos, que t anto au'xilião a Humanid ade, e CQncorr~m parai 
a ullliJ ade p1íblica: E a.tt endendo ás justificadas razões des ta ,súppltea ,'. 
muito dign;r da; Mio'ÍHi Rea l Piedade, e con·form.e á boa vonl;l'de que Te~ 
n ho de favorect> r, e sustentar o's m'esrnós Estabelecilnentqs: Hei por bPn~ 
i n corporar na. Corôa os Padrões, e mais. bet)S de Raiz, , li'vres, ou vincu~; 
lados, que e ll es poss·uf'm contra a probibtçilo dk'ls referi'das Leis, e ccLm<i 
ta~:>s se achf~o devul utos á: tnt'sma Gorôa, abolidos o's ;yin~ulos; e .IJiais. 
encargos das lnsli tuições· , e CuntratO's, na conformi.dade do Alva~á de' 
.,, in te de Maio d'e mil sett'Ct'n'tos noventa e seis, ; e da AJmin istraÇão de: 
todos esses . Bens assim incorporàdos, e inteiramente livres, F ,aço mercê: 
ás Casas de Miser.icordia, ~ aos Hospilaes; q!le os retém· ind.ev idamen-· 
te'· para que possão acudir ás suas u~gentes 'despezas; com declaração,, 
que nos Padrões se porão Apostillas desta grat)a: que o~ outros Bens se' 
sobrogarão ,. e vend.erão·? qtwndo Me. p·a rec,er c·onverJjen'te :' e q.ue os A d-. 
II!'ini's·t radort"s dàs Misericordias ,y e Hospi taes, assim be,neficiados, rf'I.Jlet-· 
tão de.nlro de seis mezes ao Juizo <las Cappell'a$ dá Corô~ relaç<)es i,ndi.-: 
viduaes, é eX!ac tas J os mesmos Ber1s, para se aarirem ·os Assentos nt; ces~· 
sarios , ficaiJ.do responsavêis pelos seus proprios' Bens por toda , e qual~ 
t1uer culpa , ou negligencia, gue t i verem· a este respeito. E esta n:~ercê' 
compr&henderá igualmP.nté os .Bens }á cl'en·unciados,, sob're que a'in'da não' 
houve r Sentença dt" ineurporaç.':l'o, pondo-se perp0tuo si~ l encio ·na·s Ca'usas· 

\ de DP uÚncia que não a tive rem, pi:l-gàs as custas pela Misericordia, ot~ 
Hospita l rPspectivo ,· e segu indo-se 1lÓmente O!? termos da-s Cau.sãs; erú 
q-u'e j ti houver a d'ita Se'ntenç.a.' A .Meza do Desem hargo do Paço o te-· 
IJba assim entendido, e faça execut ar , sem· em b;) rgo de qua esqu er' 
l,eis em: contrario, que. rara este eíi'eito sóu~e~te He i por derogadas ,: 
,mandan .rlo nutiticar estie De c; re to aos di to$ AdanmsLraJort's, ,f' pass:u Car-' 
ta de A dministraç;'ío a Célda h uma das Casa's · de MisNicordia, e Hosp.i-· 
tal de todos os referidos Bens , lúg·o que lhe aprese n t ár · Cer~idào do . As; 
sen to i oü Assentos competentes na fórma de, t.er~linada. Palacio de Qn-&:.· 

Hhhh 2 
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Juz em 15 de MarÇo de 1800~ =Com ·a Rubríca do' Pdncipe Regente 
Nosso Senhor. 

Impresso na Impressão Rlgt·a. 

Ü Tribunal da Re~l Junta do Commercio , Agricultura, Fabricas, e .. 
Navegação destes Reinos, e seus Dominios, sendo informado oe qne a 
pezar das providencias publicadas no Edital de 27 de Junho de J 79G, 
para fixar a respons3;bilidade sobre faltas, e avarias achadas em todos os 
generos importados por mar ás Alfandegas do Reino, ainda assim exi.st~ 
o pernicioso abuso, tolerado pelas ·Mezas de Inspect(àO ,· de se obrigarem 
os Lavradores de assucar a pagar faltas, e difli:!renças achadas eru Lis
boa, assim na quantidade, como na qualidade do assucar, corl,tra as 
qualiticaçt1es estabelecidas pelas mesmas Mezas; sem aqtes se haver jul
gado lt>galmen te, que os Lavradores erào culpados nessa diO'erençn, pa
ra terem então a mesma responsabilidade, que sobre a fa lsificação das 
taras lbe impõe a Lei: Para estabelecer a ordem neste ramo dt> Cummer
cio, e dar melhoclo aos exames indispensaveis em hum g·enero por saa. 
nat.areza, f' por tantas .causas alteravel, a fim de que os vicias nelle acha
dos s6 se irnputem a quem nelle fôr culpado: Ordena, qu e diversifkan
do o assucar na qualidade, ou' quantidade da qua lificação da respectiva . 
Meza; e não sendo de acordo os interessados, a parte lesada, que per
tender ind emnizar-se, deverá pedir Lou,vaclos ao Tribunal, corno se cus-
tu !lia nas avarias dos outros generos, declarando qual be ·a ·sua jJf'r!t'n
Ç·ào; a fim de se aveJ·iguar, ,quanto fôr possível, se a differença achada 
en1 Li:sboa em contradicçào com o testemunho da Meza da Inspeccào, 
pr(Jvém de vicio .originario do mesmo assucar ( cOnlol muitas vezes se tem 
visto) rara responder ~nt<lo o Lavrador: Se J.e cu lpa do rem~tleote, 
ou do Navio, -para responder ell(), o·u o p.roprietario do mesmo, Navio: 
~e de casus fort-uitos, para ficar a cargo do dono do assucal·, a qu em 
JH"rlPoce por direito o seu melhoramento, ou deteriora((ào. Acbat.la a 
verdade com audiencia das partes, e pelo juizo dos Confeiteiros nomea
dos, conforme a gravidade da ·quesh'io, o Tribuoal dará a competente 
dt>eisão, que sPrá executada no Reino, ou nas Colonias, sem outro re
cnrso, como fbi sempre pt·aticado. Lisboa 15 de Março dé 1800. = Fran• 
cisco SoareS 'de Araujo Silva. 

Impr. na Impressão Rlgia. 

*-' -<O>--* 

DoM .JOÃO por Graça de Deos P·rincipe RPgente de Portug-al, e dos 
Al~·arves, d' A quem, e d' Al <' m DH\1' 1 em Africa de Guiné. Fa<(O sabeL' 
a vós Reve rendo Bispo de Macáo : que em consulta do Consel'ho Ultra~ 
marino Me farão presentes as vossas Hepresentações, e tão bem as .do 
Desembarg,ador Ouvidor actual dessa Colonia, sobre Conflito de Jurisdtc
ções; pugnao'ct ,, vós por G11111a parte peJ.o exercíc io livre da Jurisdicçt\'o 
1.empO!'al, sobrP. os Meus V assai los Leigos, contra os embaraços qoe ~ns 
oppunha. por ouLra o dito Ouviuor coxn -os fundamentos das Minhas Le1s' 
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~ Ord~ns; Pedindo-me vós. providencia para que elle cumpr~, e fa~~ 
cumpra· e go~rdar a Portana de João de Saldanha da Gnma Vice-R l 
que foi · desse Estado com a data de 4 de Maio de 1729, e .as Provi!'lões · 
uo Senhor ltei O. João V. datadas em 12 de Dezembro dt> 1 H2, e 7, 
de Novembro de i 743 que offerf'cesleis por copia, sobre os Prew!:! elo 
Juiso Ecclesiastlco serem recolhidos nas Garleias públicas~ e os Carce
reiros obrigados a dar conta delles, na fórrna que fazem com osdoJuíso 
Secular: e sobre o modo com que se devia proceder contra os Soldados, 

. e Pessoas Mili tares, occupados actualmenle no Meu Real Serviço . ou. 
de outras Pessoas Leigas; nos casos de que vós fo~eis Juiz compel€nte ; 
puis que faltando-vos o ~1so da Jurisdicção Civil a respeito destas par:\ 
cumprires as vossas obrigattões, a fim de $e conservarem os Póvos lt~uwn~ 
tes ás Leis de Deos ' e obedientes ás Minhas' era ahi inutíl ~ de t; !H:' e· es~ 
saria a. vossa r~._,idencia: portanto, lVIe pedieis finalmente licc:>nça jwra. 
r e nunciar o B1spado. Repre.srntando-Me tambem o dito Ouvidor: gpe 
ob~ervando vós, quea relaxação dos cos li.Jmes ·pedia hun aprumpla, f"ef~ 
:ficaz provid encia, piucurasLes uuir ao vosso Pa tora! Oflicio aqu~-'llt>s 1m·ins 
coactÍVOS, que VOS parecerão conformes ao USO da J urisdic{(aO .que VOS, • 

he permeltida, mediante huma Casa para onde fizes tes recolher as Mn-
1heres de erro, como causa effectiva da dita relaxação, com o titulo de 
Recolhimento d~ Santa Maria Magdalt>na; e reduzindo-as á Clau:: urn de
baixo da ademinis traç.ão dll hunw Regente ., res.tr ingistes a comlnnniC'a"' 
çiw a-·Pessoas da vossa proxim ichd e_, e incumbidas das Ordeus rPiativ a~ 
ci econo1nia da dita Casa; por vos parPcer que era hum meio propno <Já 
·vossa J utisdicção para cor regi r os costumes, e sf'parar aq.uelhs lVl ul be-

' rr.>s do caminho da perdiç:'io; devendo conservar-se clausuradas, f'lll qu(!n~ 
to não acbassPm honesta morada que as recebesse em deposito : por érri 
que elle dito Ouvidor vos exposera, que vos não podia compt>~Ír seme.i 
Jh ao te procedin)ento, sem que lhe rcm et tesseis s Ao los da Culpa, n::~ fóroo~ 
ma da Orden<H(ão do Li v. 2.0 Tit. 8."; em quanto o nfío com·ensessei.:; da ]e.: 
gít.icnidade da vossa posse : e que dandwlhe vós a fina ],· e!l postt~, persua~ · 
d-ido flUe su "' penderieis o procediuH~.nto das reclusões., continuareis a im.: 
plicar-vos com o seu omcio' mandando l'f'Colber pelo Meirinho' e Escri~ 
vão do vosso Juiso duas Mulheres, de que elle t ivera logo parte acom~ 
panhada €le mu i tas Su.pp l i,~a.s , contra as consequencias de semelhantes 
prizões: Pelo que Me pedia as Minhas Reaes Determinaçõ~s, sobre os 
j10ntos das referidas Representações. Ao que Attendendo; á Informação 
que se houve pelo DeZPmbargador Lazaro da Silva Ferreira; ás repostas. 
dos Procuradores da Minha Fazenda, e Corôà que forãoouvídos; ao que. 
Me foi tambem presente na dila Consulta : e que a éoota do eobreditoi 
Ouvidor actual de Macáo; a Carta do s~'tl AntecessoJ', e a dita Jnfor
ma~i'io desse mesmo Antecessor; contém Verdades, e Dot1lrin~s sol id as; 
e pelo contrario a vossa represeutação be fundadf. em preocupaçõPs que 
fazem injuria á mesma Religião; pois que o dizer-se que se nilo p6r!P se ~ 
Bispo, sem «? dire i LO' da força, h e não menos que encontrar for ·r.nalmen~ 
te o Evangelho, em que o Divino Mestre não aú thorizou 0s A pos tolos mais 
do que para Pregar, e Baptizar por todo o Mundo; e assim o ·praticá
Tão elles; e em quanto tnmbem assim o praticúrao os seus Succ,,ssores, 
fêz a Relig·ião os ma-iores progressos: porén! que logo que alguns dos mes...; 
mos Succe sores por zelo, e outws por amb1ção, se authorizárão pela pie
(}ade dos Soberanos aos meios contrarias ao Seu D ivino instituto, sfío 
f'lotorios e lamentaveis os estragos qne se tem seguidü á Religião; e qu~ 
se vós estaes ingenuamente persuadido, que não podeis exerce!' D Yosso 
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Ministerio, sem o direito ela força, he consequentemente necessario C)Ue 
vos reconheçaes inhabil á face do Evaógelho; principaJmente a respeito 
das duas Províncias da China çomprehendidas ny vossa Missão, em que 
não podeis fazer uso de semelhante direito ,- nem ainda cor!) a modera<;ão 
que vos pern;ittem as Leis deste Reino: e que nem com tal uso pode
rieis atrahir os Póvos; o que só podia effectivamente praticar-se, fazen 
do-Ines ver, e reconhecer, que he leve e suave o jugo , e pezo da Reli~ 
gião: Que sendo pois eregido esse Bispado de Macáo em 157 5, vós pa
ra excluíres a obrigação de implorar o auxilio decretado na Ordenação do 
Li v . 2." Tit. 8°, pertendieis arrogar-vos a huma posse, que pela Pro
-visão anterior de doas de Março de J 568 C de que se formára o §. J. 0 do 
'fit. D." do dito Livro) devia ser já então imrnemoria l , conseutida, e 11i'ío 
contradicta, ( qualidades que até agora não poderá verificar Prelado al
gum do Reino ) sem mais fl!ndamento que a sobredita Portaria do Vice
R~i desse E~tado, e duas Provisões do' Expediente Ordinario dO' Conse
lho Ultramarino, gue não podrão dat· Jurisdic<(ào, nem derrogar asLe}s: 
animando-vos a ameaçá r com a renuncia do Bispado, quando Eu não 
manda se cumprir as ditas, Por!ai·ia, e Provisõe:s; sem dúvida, fiado 
na Minha Real Pi ' da de de mandar continuar as Cong-ruas dos vossos dous 
jmmediatos A ntect>ssores nos muitos annos que vi v enio nesta Cidade sem 

1 

trabalho algum: E que finalmente não puclia deixar de vos estranhat·se
mP!hante pertenção, e anil1losidade: devendo vos respeitar, e guardar as 
Leis da mesma sorte que os mais PrelaJos do Reino, que aliás fieariiío 
<le peiur condição. Pelo que, conformando-me com o Parecer do dito 
Conselho; quaoto á vmsa mal fu_ndada perter1qão: Sou servido não vos 
deferir; quanto a demissão que impropriamt>l'lte Me pedisies. E c,utro 
sim, Fui servido ord(mar, que o mesmo Conselho expedisse novas Oro~ 
dens ao dito O~vidor, para que zele com a fidelillade que Me deve ~ 
escrur~ulosa observancia do que determinao as L e}s , e a conservação dus 
l~eaes e ina liena\' E' ÍS Diroilos da Minha Reà l Corôa: e a~sirn o Mand() 
participar aos Governadores de Gôa-, e M acáo 1 para que fiquem na· in-
1elligenciil. de8ta Minha Real Resolucão . O Principe Regente Nosso Se
nhor o mandou em Consulla: do seu c'oncelho Ultramarino, e Resolução 
()e 8 de Maio de 17!l9, e pelos Minist·os abaixo assigNados. Dnc!a em 
em Lishoa aos 17 d~ Marçod·e 1800 = Com a Assigna-tura dos Minis
tros· Concelheiros do Ultramar. 

Nos manuscrito$ d:e J .. de lJ!!el,o Fráre .· 

*~*<0-11----'* 

Eu O PRINCIPE- REGENTE Faço saber aos que este Alvar·á cotn 
força de Lei virf'rn: Que Hávencfo-n1e sido prest:>nte as graves despe
zas, que nas presf'nles circumstan cias se fazião com os Comboios, e a 
n'Pcessiílacle indispPnsavel, que havia, de impêlr algom novo _Dirl!ito, ou 
Contribuição pa·r·a ser applicada aos referidos Comboios-, e- suprrir por 
este meio alguma parte das avultadas dPspezas, que o Bem Público, o 
aU?'HH•nto do Commercio, e a: seguranc<a da N a·vegação requerião n'o ac
tual estado da Guerra:, em que se achava implicada quasi · toda a Eu
ropa: .E havP.ndo conhecido que a duraç:lo da Guerra na Ellropà, fa
z·endo indispensavel o da·r sufficientes Combúios paTa fa·cilitar o Commer-
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c io' e segurar a Nu.VêgaÇ~o' faz igualm'ente necessàrias desp~;:lS muito 
maior~·s, e rn~:~ito supériores aos ~éndimentos actuaes destinados pará 
a.quelle fim: Sou servido Ordenar; que em q~anto duraL' a Guf.'rra, os 
Generos que sahire1il dos Pórtos deste Reino pl;lra as Colonias, e Donli.._. 
uios Portuguezes, e os ~ue delles vierern para o -Reino, paguem todos 
n as competentes Repartições, e~1 razão de Comboio, tres por cento .. 
E exceptuaodo só o ouro e m moeda, em barra, e em pó, deverá não 
ser livre desta Contribuição o,utro álgull_l genero ' · nern ~ind~ aquell es; 
que por graças muito especiaes, e exuberantes Tenho isentado de to..: 
dos os Direitos de Entrada·, e Sabida, pois q~e em commum ben~ fi cio 
d elles se innova esta despeza. E porflue ha Generos, que nas Pautas 
não te~ av~ljação, que n~~ule a .t~ri.f:l. 9este. Imposto 1 j)ara é\. respeit~ 
d f' ll es s!mp!J hcar, e exped1r o Cómmercto, Mahdo <]lle ~e esteJa pela 
declara<;ào das Par(es, as quàes ho câso de frauâe ficài:ão sujeitas á~ 
p enas impostas aos que desc arninh fio Direitos Reaes. 

Pe lo qu e : Mando á M eza do D esembargo do Paço ; Pre~idente 
do Meu Real Era.rio; R egedor da , Casa da Stippli_cação; Consf>lhos da 
Fazenda, e do Ultrarúar; R ~ al Junta do Commercio, Ag·ricultura, F a..: 
~ricas, e Na vegaçao destes Reinos, e seus Dom i nios; e a toclus os Tri
bunaes, e Lugares, aonde pertencer o conhecimento, e ~xecução des
te Alvará, o cumprão, guardem, e faqão ctnnprir, e guardar tão invio
lave lmente como nelle se contém, sem dúvida, ou . embargá alg·nm, 
qua lque t· que elle st>ja. E ao Doutor JoséAjberto Leitão, do .Meu Con-. 
sel ho, Deseuihatg-ador do Paço, e Chantellé' r Mór destes Reinos, Or..; 
deno que b faça publicar na Chancellaria, registãnrlo -se em todos os , 
Lu g ares, aonde se cb'stumão registar semelhantes Alva rás, e gu a rdao~ 
d:o-se o Origina l deste no Meu Real Atch·ivo da To·rre do Tom'bcJ. Dad'd 
no Palacio de Quéluz em 17 de Março de 18oo; (l) Com a Assignatu.: 
ra do Principe Regente Nosso Senl:ior. 

Reqist . na Secretar·ia de Estado dos · Neqoéio~ do Reino 
· 1w L{v. 9. o das Cartas, Alvarás, e Palentd 1 á fot 

91. ; e impresso ria Impréssáo · Regia .' 

r ' *--*<-01*--* 

EU d PRINCÍPE REG ENTE FaÇo saber aos qo.e' este ÃJvará corri 
força de Lei virem: Que sendo informado da devassidão, e da~ no~; 
que se fazem· nas H.eaes Cout.adas, e Montarias, que os Senhores Re1s 
desta Monarquia ordenárão,, e iristituÍI' ã(i) ~ n~o'. s6 p'ara ré'cr~a- QãO' e di-. 
versão dos gra:ves, e co·ntiOnos trabálhos no Governo do Estado; mas 
t~mbem para .benefici'o ~o mesm.o ~stado, ~ dos P,óvos, ,r.ela ~onserva-. 
çao da·s u~adetras essenc1aes, e If!dlspensa:vels para . a Mannha Real, e 
Mercante para os trabalhos· dai Agtie~rltura, e· Artes .; e fina"lmente pa
ra o comb~stivel sem o qual n·enbUma: Soci edade p6df> ex istir: E sen
do outrosim info;mado, que proce•de ndo aq,~ella de~assiJão' , e damnos ,: 
assim da falta de observancia ~os R egi meritos. da1s Coa ta das, corno dit 
f>xtenção, que t.en1 em pa·rtes as mesmas· Cou~ada.s; se~Ih ' embargo· <la~ 
Reducções feitas em· div e rsos ten)pos , : é ' que no' p1:es'Pnte pare
cem indispensaveis: E finalmente sendo inf<:m1'1a_do, que dos Privilegias 

"' -----------------------------
(1) Foi abolido esbe lmJDbslo pelo Dee1'cto de 19 de Dezembú > de l BO·l . 
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concedidos aos Officiaes de Coutadas, e Montarias se seguia- cons·;c]era"' 
vcl perjuizo á. Minha Rea l Fazenda; por isso que sendo . a maior parte 
dos mesmos Officiaes Lavradores ricos, em contravenção manifesta dos 
Regimentos, livravão grandes, e avultadas quant ias, que aliás são ne.o 
cessarias para fazer fa~e ás c0nsideraveis Despezas do Estado: Tendo 
ouvido o Parecer do Meu Monte1ro Mór, e de outras Pessor~s inlelligen-' 
tes, zelosas do MeLl ReaL serviço, e bem dos Meus Fi.eis Vassallos: Sou. 
servido, tomando em consideração te>do o referido, darsobre es ta impor
tante niateria as segui·ntes providencias. 

§. I. H ei por aboli.clos todos os Officios até agora existentes para guar
da das Minhas Reaes Coutadas , Matas , e Montarias , cor-n todos 
os Privilegias, que a elles t~rão inberenl·es i· e Sou· servido crear Pa tmlb as 
aeavallo, para fazerem a guarda regular das mesmas Coutadas, Matas i 
e Moalarias, na fórma abaixo declarada. 

§. I I. Querendo facilitar a guarda· das Mi9has Reaes Coutadas de' 
l\1uge, Salvaterra, Benavente , Çamora~corrêa, e Pinheiro; e queren~ 
do tambem promover a cu.Jtura das Terras até a'gora coula~las, seja por· 
p:Jeio da planta~ão de grãos, sej.a per plantação de .Montados, ou PiJ 
.t;1haes: Hei por Lem restri'ngir as dit.as Reaes Contadas aos limites se-' 
guintes: ServincJo de ponto o sitio de Muge, se descreverá huma liflha 
recta pelos sitias da borda do Paul elo Du,qu·e, Foz da Lamarosa, Se-· 
mêa cevada até ao si tio de Nossa Senhora da Glori a; aonde terminan-· 
do esta linha, q.ue formará a largura das Coutadas, se descreverá outra. 
dirPita a Vai de FernandCJ, Serra do Casca v e), Monte de Colmieirinho, Ser-' 
:r a do Cascalho, Sobrein de Fernandinho, Serra de Val de Soreiras, Ar
'neiro grande, todas as Terras demarca,das da Casa, e Estado do hfa1n-' 
ta do., e Conselhos de Çamora-corrêa, até o sitio do Marco-negro, que 
faz.J.imit e com as T erras da Barroca d' Alva, , aonde terminará es,ta Ji,oha ,· 
fJUe fi cará marcando aaqui em diante a extensã0- das sobreditas Ce>ula·
das. E porque dentro des ta' Demarcação se acha em grande parte encra
vada a Defeza de Pancas . da q.u-aJ. vem muito dainno. ás Minhas ·Reaes 
Coutadas, pela sua süuação·,. que faeili!.a . a·os Lavradores refugias, e· 
segura entrada nas mestl'Jas Reaes ·Couladas;· e sendo por outra parl e' 
da Minha Real Intenção atlender á Casa de Pancas na consPrV?.çfio das 
suas Matas, hoje muito distruidas: Sou servido, que a dita Defeza, 
:ficando para esses fins unida á Coutada 'de Çamora, seja guardada da. 
n1esma sorte, que o são as outras Minhas Reaes Coutadas. 

§. JJI. 0& Tei·reHos, que na conformidade do Paragrafo ante•ceden
te perter.Jci.ão á: anti.ga àemarca,ção das Cootadas, ficão d,escoutades pelO' 
q.ne pertence á ca.sa sómente; e os seus Proprieta·rios pod.erão retll!lzilos 
á cultura, q.u.e julgarem colilver:riente, e adaptada á sua qualidade;· e 
aqu elles, que pertetJcerem á Minha Real Corôa, e forem SIJ>SCeptiveis 
de cultura, serão afforados na conformidade do que Tenho disposto a res• 
peito d0s Terren'os da antiga Coutada de AJ,mei.rim; e serão plantados 
dP Pinhaes, e M<>ntados todos os.que fl <io pudererf.l tf'r, ou vir ·a ad·mit-
1ir para o futuro ot:~tra cultura. PaFa este fim o Meu Montejro· Mór man
dará. faze ~,: os ex·ames necessaóos pelo Juiz Geral das Cou{ada·s, e lhe 
commetterá a sobre.dita PI.anlação. 

§. 1 V. Ten.do mostra clo a experienci-a, q·ue os Cou·teiros, como ac
tu almente estão estabelecidos erN distancia huns dos outros, nunca po
dem obs tar á entrada de caçadores nas Minh as Reaes Coutadas, e mui~ 
to menos prelldellos, para serem punidos: Sou servido , que cada huroa 
~la s mes mãs Reaes Coutada--s · t~rrlla h·uma Patrulha~ volante a cavallo' 

/ 
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pàra sua g·tiard~; ~àrhpóstà d~ · .hum Cabo.·, ~dos subalt~rnos ~eci~ssârios J 
que serão denominados J.I!Ioços do Monte. 

§. V. A Co_u.tada de Muge será guaràada por h uma Patrulha, com~
pósta de hum Cabo, e sete Moços do Monte: A de Sa.Ivaterra ; .e de 
J3enavente. terá, cada ,h urna, sua Patrulha, como a . de Mug-!:'1: A de Qa-: 
mora-Corrêa, t~ Pancas será formada de. hum Gabo, e . oÕze MoÇos 'Jd, 
Monte: E a ào Pinhúro constar:i de hum . Cabo~ e quatro MoÇos do 
1\/1 ' \ J.nonte. , , . ' · . , . · · 

§. VI Sou igualment~ SE:rvido cr.e:ir hum . Coutei1·0. Ge!'al com ins.; 
})Pcção, e .jurisdicção sobre. as referidas ,Pçltrulhas, e ;sobre todos os Of-, 
ticiat's das Minhas R.éaes Coutadas, o qual st>l'á com tudo subordinacit~ 
'ao Meu Montei1·o lw.Iór em tudo o que diz respeito áo governo;' e eco~ 
nornla das mesma B.eaes Coutadas, eMontaáàs; . · . ..... ·. '. 

§: VII, As·obrigações , de cada huma das Patrulhas . . na. guarda das. 
MirJhas R~aes Co~tadas são as mesmas, que tiq,hãQ os antigos Cout~i os < 

extinctos: E susc1tanclo a este I'cspeito as Disposii(Ões dos RegimP.ntos 
das Couüidás, Sou servido rleclára as principaes obrit~ações das referi· 
das Patru lhas., para: sua mais faeil, e prompía obse.rv.aocia. , 

§. Vfll. Cada Patrulha he encarrégada particulan~etJte .da . guarda: 
oo Dislricto, que lhe fôt· designado; deve ,correr-- c~ntinuamente o seli 
Distti ctd, embaraçar a entrada d,e caçadores, pr~ndellos rio ciso de se ... · 
rei!J et1contrados; e temette'llos com segurança á cadêa do Districto 1 
vigiar com ~n~aito cl!lidado sobre os. in.cendiqs ;. nã.a ·ca,nsentir córtrs de · 
madeiras, sell'1 licença legé,ll; e finalmente auxiliar quanto fôr pratica..' 
v-el a Patrulha do Distrjcto vizinho ein tudo o que as circúmsta.n€ias pos .. 
são fazer precisa a sua assistenciá. , . , , . · . . . : . . 
- §. IX. O Cabo da Patrulha dará coritli todos ó's dito: diàs tio Coutei~ 
ro ge1·a!; das novidades que tivert>Hl aconteci_çlo n~ ~etil Disf ricto. Df>s~. 
tas Contus o Couteiro ge-ral formará buma ,Men,s~l, qt;Jé mânclará ao Meti 
1\!Jonteiro Mór, para subir á Minha Real Pre'sen.ça 1 e mandará igual
mente outra ao 

1 
Juiz geral d~s Coutadas, · r):araJfro'ceder segundo ' o se ti 

Reginwnto DOS casos; que forem da: sua J~_ dsdicção: E o mesmo Juizo' 
geral dará tam bem conta ao Meu Monteiro Mór, das sentenças qd~ pro-: 
ferir contraos Réos, para Meserem i~ualmente presentes; sern .c'omtudo', 
suspender a sua exec~Jção', ·senão _nos easos' que estão excep'tu'ados no· 
seu Regimento. . · . , , 

§. X. AS' mesmas Pat.rulh·as são tam'b'em ó~hrigad'as. a: servir nas Reaes_ 
Batidas.; conforme · lhes fôr d'etermin'ádo~ Ao Meu· Monteiro Mót tocaJ 
ordenar 1 e regular as mesmas. Rea~s Batidas; n;a ~ua , ,au-sencia exercita.~, 
Jiá eslas ,funções o Couteiro Geral;: e na falta de am'b'ós o Ciíbo da P a
trulna do J)istricto. .. , . . ; . , , . , 
, §. XI. Para Cabos das Pattulhás, e para Moços .do Monte s~r~o es..: 
eolhidas Pessoas 1 que tenho idade, SÇlud'e, e . robqst.ez · p'ar~ resJ~tfr aof! 
tra:halhos ,, quedas t'nesma:s se ,requerer; que tcenhão além d1sso conheci
mento· de Goutadas · e que dev:enào empregar todo o· seu tempo n'este 
serviço, nã'o telilhão 'ou.tras applicações, que as po~.são embar~çar ' · e dis~ 
trahir: Por ta·nto 'os Lavradores, que tiver~n1 Terr.as de ~Javoura, e 
Gados nas mestnas Reaes Cootad'as, não poderão sere~ empreg-ados rih 
sel'viço clas Reaes Cou-làdas. ' · .. 
. l -!CB. \ O Cou.t~iw Geral serâ o?r~ga.?o a visitar ~reguén!f•mente os, 

.Ehstnctos das refen,d,a.s ; Patrulhas; wdagar, e exam~nar occularmPnte 
J~or meio de h uma Revista M·ensal se os Cabos das Patrulhas, e .MóQoi 
tio· Monte t:em' cavallos capazes ·, para· preenc;herem as suas fL1n~ões rroJ 

· Hii 
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giro das Coutadas; e se cumpL·em tudo o que lhe está mandado, pri nci
palmente a obrigação de andarem girando continuamente os Districtos 
~as Coufiadas, cuja guarda lhes foi confiada ·: e achando que alguns ,dos 
Cabos, ou Moços ' do Monte he negligente nos seus deveres, o admoes
tará, e logo que reincidir o poderá suspender, dando conta ao Meu Mon-

. teiro Mór, e propondo outro para ser nomeado em seu lugar. . 
§. XIII. O tnesmo Couteiro Geral deve ter ·, · a lém das qualidades .de 

probidade, e zelo pelo Meu Real Serviço, inlel ligenóa conhecida de 
materia de Coutadas, e actividade para desempenhar as importantes obri
ga<;ões inherentes ao seu ca1·go; e Hei por bem que fique responsavel 
pelo bom o máo serviço das Patrulhas, e mais Officiaes das Reaes ,Cou~ 
·tadas, concerl endo-Jhe nesta consideraçã,o a especial faculdade de' pro.;; 
pôr ao Meu Monteiro Mór todos os Offiçiaes das Minhas Reaes Cauta
das, que ora Determino, e os que para o diante forem; os qnaes o mes
.ilJo , Meu Monteiro Mór confirruará, mandando-lhes passar as suas com..; 
peleoles Cartas. 

§. XIV. Estabeleço ao Couteiro Geral o Ordenado de duzentos e 
quarenta mil réis por anno; a cada hum dos Cabos das Patrulhas duzen~ 
os e dez mil réis; e aos MGços do Monte o Ordenado de duzentos mil 

réis , todos livres de_ Decima, pagos no Meu Real E.rario: E ve ncerã.o 
todos: rdém do dito Ordenado·, v in le e cinco · mil ré1s cada anno para 
hum ves tido, e dous moias de cevada para hum cavallo, pagos pelo mes
mo Alllloxarifado, por cuja Folha erào satisfeitos os Coutt!iros ex tine~ 
tos. 

§. XV .. · Além dos sobredifles Officiaes, hav~rá dez Etnprazadores, e 
dous Lobeiros, que servirão como até agora de Emprazadores, e Lo bei
ras, sómente com os Ordenados que ora percebem; e que serão subor
diuados ao Coutei10 g eral, e por elle propostos das mesma sorte, que o 
são os ·outros Ofijciaes das Minhas Reaes Coutadas. 

§. XVL O Meu Monteiro Mór .tL;rá sobre o Couteiro ', Patrulhas, 
Emprazaclures, e Lobeirus toda a · Jurisdic<;fio, e authoridade, que até 
àgora exercitava pPio seu Regimento sobre os Oiliciaes extiootos das Co~..; 
tadas; e todos servirão por nomeação, e Carta sua, como se ha pratl-
Cíldo a l.é no pr~sentt". · 

§. XVIr. Se acontecer que qualquer dos Cabos das Patrulhas, Mo
ços do Monte, Emprazadores, e Lo beiros üaja de infringir as Dispo
S:i t;ÕPs dos Regirn enlos das Coutad~s, ou houver de violar oque Sou Ser
vido Dt>terminar nt>st8 Alvará, H e Minha 'Heal vontade que sejão pu
JJidos curn todas as penas estabelecidas con.tra os Transgressores das so
llreditas Disposições; e que al é m disso fiquem sujeitos ás mais penas, ' 
qu e Eu houver por bem impôr a .Meu Real Arbitrio . 

§. XVII f. Suscitando as Disposições do Regimento do Monteiro ·Mó1·, 
Ma11dv, e Defendo, que nenhuma Pessoa, de q,ualquer estado, ou con
diçno <)Ue sf'ja, mate dentro das Minhas Heaes Coutadas, e lt>goa e 
m~>ia nassuas v-izinhanças, Porco, Veado, ou qualC]uerol'ltra caça, nem 
lhes armt>m armadilhas de qualquer qualidade qt1e sejão, debaixo <l a:'? 
penas declaraJas no 1m esmo Regimento, que Mando se cumprão, e exe- ' 
cuf:em sem a menor · demora, ou dilação. 

§. XTX. Ficão inçursas nas penas declaradas no Paragr'afo aotece
tlPJJle todas as Pessoas, que agasalharem nas suas casas Ca<(adores; q ne· 
receberem, ou guardarem carne de cacta vedada; que derem ajuda, on 
favor para SEi! perpetraret'n taes delictos; e igualmente as que comprar t'! m 
a mesrna carÇle, e pell~s de Yeadu: E prohibo debaixo das mcsmás p ~-



1800 6H) 

nas o uso da reTericla ca ríne, e das peHes de Veado; não _sõ n·os Di s tr ic ~ 
tos coutados, mas ainda cinco leguas ao redor; sa1 vo levando Guia do 
Couteiro G eral, ou· doo C~bo da Patrulha do DistricJo ;. e/a mesma G oi á 
será tambem necessaria aos Mestres das Fabricas de codtHll Gs .estab · !t>~ 
cidas rlentro, ou fóra do tenho .das cinGo leguas_, par.,.1 legalis:.lre·til as 
pelles, que li.onverein de corlir, e parà evitarem assim as penas dtiler~ 
minadas, a que ei11 easo de eontrav e.nção fi cão igualmente suj1e itos. J 

~ · XX. Nenhuma Pessoa de qualquer condi ((ão que s€'ja, 'á .exeep ..J 
ftãO dos novos Officiaes das ·Coutadas, poderá ter ~s pingarcla em sua ca
sa, ou fór.a deJlaj . tànto dentro dosn~Nos limi.tes das_ Mi nhas Re aesGuu = 
tadas, como legua e:. meia nas suas vizinhanças, sob pena d e ser rPptila~. 
do Caçador ' clandesbino.; e de ser punido co~n as penàs, que fiéào d e cla~ 
radas no . paràgra fo dezoi fi o. , , . ' . _ .. . · _ 

§. XXI. Prohibo os cães sabujos nas Minhas Reaés Colitada.s; e per .. 
mitto sómente os cã es rafeiros para a guarda dos gados. · · · · .·. 

§. XXI L Igualmeole prohibe a entrada de cabras nas Minhas Reaes 
. Contad as , e p erinitto que nas mesmas possa entrar todo o g!ldo vac-dm •. 
E como a experiencia• tem mostrado que os fógos, que sP .tem vis to t;.'ío 
frequentemente nas ditas Reaes Coutádas, tem por fim melhora r as P;.~sJ 
tag·ens para proveito dos gados: Sou- serv;ido declapü, que os ·donos dos 
gados, qtle assitri ' entrarem nas ,inesmas Reaes Coutadas, eos seus Pas-. 
tor•es, Otl Goarçlas, ficarão buos, e outros s.ujeito's á pena · de . po€'JorP.s 
de fugo, .todas as vezes que houver incendios, e nã0 se pl'Ovar o verda
d eiro d elinquente: o dono do gado pela sua parte paga rá o dan)no, que 
r es ultar do incendio ;· e o Pastor, ou Goardà será cas tigado com as pe
nas do Reg im,ento: o terreno queimado fi cará vf>dádo por hum. anno; . e 
o dono dos gados, que soffrer a pena refei·id a , ficará privado para sem
pre da liberdade de metter seus gados nas ter'r'as da.s Minhas R eae~ Con
t a clas, sob pe na de lbe serem tomados por pe~d idos, e . de s~r Pxpulso o, 
Ollicial, que der licen~a, ou consentir na eBtracla dos gados··de seo1elhan~ 
tes Pessoas. . 
· §·. XXlll. Para que tP.nhã:o o seu· devido effeito as disposiÇões cio Pa
ragrafo antecedente: Hei por bem; que nenhum L avrador, on Prop rie
tarió de gados possa rnetler sua s manadas nas Minhas R.ea es Contadas; 
sem lice'nça pot· escrito do Capo da Patrulh~ do Districto. , Para este tim . 

. terá< o dito ~~~o hum livro rubr-'icado pelo Juiz geral das Coutadas , no 
qual se abnra num assen to? declarando-se nelle o· nome do Lavrador,' 
ou Proprielario, e o do seu Pastor; o número de cabeças, que compõe 
a sua Manada; o terreno em qúe ó mesmo gado deve pastar; e as pe
nas a qu e bons, e otltros ficão suJe itos; assignando o ri1esmo asser:rto o· 
sobt·edito Cabo, e o Lavrador, ou Proprietario por si, ou por seu Procu
rador. 
· §. XXIV. Prohibo que se fação Carvoa:riâs' na6 Minhas Reaes Cou~ 
tad·as, porque está tambem demonstrado, que os ~arvoeiros pelos sPu3 
doescuidqs são causa mu·ita:s veZ:e.s dos fógos, qlle tem havido nas mesmas 
Reaes Coutadas. . 

§. XXV. Sendo às A talhadas. o nnico meio de corta r a continua-· 
·çi'io dos incendios, quando venhp a atea r-se . o fog o . em afguma elas< 
Moutas das 1\(Jinhas . Reaes ·Coutadas; o ·Meu lVIonteiro .Mór ted todo' 
o c·uidad'o em manda·r fazer as ditas A talhadas em ten)po proprio, e' 
que ima r o mato; que dellas resul tar, assim como o que' ficar dos d.es-· 
bastes das Mou tas , preferindo o me thodo das incinerações ; fazend(}' 
queimar a mato .depois de o ter coberto com terra; pois des te o.wdo1 

. Iiií 2 

,. ,, 
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se .formão melhores pastagens, e não ha risco de que o fogo possa com.; 
m'un,Jcar-se. 

§ .. XXVI. Na abolição, eextincç.ão dosOilicios deCoutadas, eMon
tarias com os ·seus Privilegias, ficão, e são comprehendidos os Juiz·es de 
Oouvadas com os seus Officiaes; e da publica~ão deste Alvará em dian
te ·farão as suas veus os Juizes Territoriaes, ou sejão de Vara branca, 

.ou Ordinar_los; servindo-lhes de Regra os Regimentos dos Juizes das Cou-
tadas. Além disso Mando, que os Juizes dos Dislrictos de cinco leguas 
ao re do r das Min_has Reaes Coutadas perguntem nas Devassas Janeiri
nha~ em Au to separado, e recebão denuncias na fórma do Regimento 
dos crimPs das Cou"ladas ; remeltendo os Autos, que assim formarem, 
ao Juiz Gera l das Coutadas, para proceder contra os culpados, segun
uo sPu Hegim ento. E Mando outrosirh, qu e os ditos- Juizes T enitoriaes, 
ou dos Disl l'iClos das cinco legnas , . apresentem Lambem Cm·tidão do: 
Juiz Geral ~as Coutadas , para se qualificarem nls suas Residericias, e 
poderem obter as Certidões de corren le, com que devem requerer os 
Despachos a que aspirarem. 

§., XXVI I. QuP.rendo at te!'lder aos Officiaes das Minhas Reaes Cou
iadas, que Me teohão bem servido, mas que por motivos relevantes 
não possão contin ua r no serviço da guarda das mesmas Coutadas, incor
porados nas Patrulhas, que ora Sou servido crear: Hei por bem que o 
Meu Monleiro Mór, fazendo huma Relação de todos os ditos Officiaes 
de Cuutadas, justamente impossibilitados, com a declaração dos annos 
que servírão, e dos motivos da sua incapacidade para o novo serviço que 
,!eiiP.s se requer, Me proponha as compensa((Ões, que poderei dar a ca
da hum dos mesmos Oiliciaes , segundo os priacipios da Justiça, e da 
Equ idac!P . 

§. XXVJIL As Matas, que não s:?i.o Coutadas, mas que até o pre
sente tc.n sido gu·ardadas por Mon leiro Móres, e Monteiros Pequenos, 
Clu e Sl}u Sf'rvido exr.i nguír, serão guardadas pelo methodo assima estabe 
J'"c ido: .E' para qu e es ta Guarda seja regulada com proporção ao Tt>r
TLHJo, e ás MaL1s , que f' XÍsli;em: Ordeno ao Meu Monte iro Mót·, que 
f <l<( ·l logo procedt" r p·· lo Juiz Geral das Coutadas a hum exame das Ma
t;"l s HeaP.s 7 que existe m; do estado, -em que se achão; da extensão de 
caJ a h uma ; e· dos Oillcíaes 7 que são empregarlos na sua g-uard'a , para: 
f~ u e dancio-me· depoí·s conta de tudo, com o seu Parecer, Eu 'haja de 
Determ ina'!·, e Rt>gular as Patrulhas necessad"as. 

E este se cumpri rá tão inteiram ente, como nelle se contém, sem 
dth ida, emba rgo, intell igencia, oa modificaqão alguma, qualqu er que 
ella sPja; ficando corn todo em seu vigol' o Regimento do Monteiro Mór, 
em tudo. o que por este A lv·ará se não achar derogado. . 

Pelo que: Mando ao M P. t1 Monteiro Mór; Meza do Desembargo. 
d~ Paço; Pres iJen le do Meu Real El'ario; Regedor da Casa da Sup
J>IJ~aç ;io; Co·nselho da Fazend·a; Desemba'!'gaclores, Juizes, Jus tiç~s~ , ? 
üfhc ta,es dt>llas, e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste Alvara 
com fur(.(él tlc Lei 1wrtencer, o cumprão , e guardem-, e façã.o cumprir, 
e guardar tão intPirament.e , como nelle se contém, sem dú vida, ou 
embargo algwm; e não ob·s[aotes quaesquer L eis, Ordenações, Regi~ 
mentos, Alvarás, Provisões, ou· Es tilos contra rios, . que todos, e todas 
para esle eífPilo sómente Hei por derogados, como se de todas, e de 

-ca(IJ hum dell rs fizesse especial menção , 6cando aliás sempre em seu· 
vigor. E para qae venhn á notícia de todos, M-ando ao Doutor José Al
berto Leitito, do Meu Conselho , Desemb al'gador uo Paço~ e Chanccl .. 
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Íér. ~%r destes Reinos, e Domínios; o faç~ publi~ar; ~~ Cl~.a~c~Ílària, e 
e envie os E:x:ernplares delle debaixo do Meu Se! lo ·' e Sf"u signal aos Cor- , 
regedores das Corriarcas, e m.ais Pessoas, a quem tocar; n'gistand -se 
em todos os lu gares , aonde se coslumão registar sem elhantes . Alvar;.ís i 
e mandando-se o Original p;.ua · o Meu Real A.rchivo da Torre do Tom
bo. Dado no . P'aia cio de QuéJuz aos 21 de MarÇo de 1800. = Com à. 

' As::;igmitura ~o Príncipe Reg~ente Nosso Senhor. 

Regist. na Secretaria d~ Estado cÚJs Ne,qocios do Reino 
no Liv. IX. das Cartas, Alvarás. , e .Patentes a 
fol. 96 vers.; e impr; na Irnpressao Reg·ia: 

. ~ t . 

,r.--tt-6->~--* 

Ü Marquez de Ponte de Lima, do Conselho de ~st~do ~ Ministro as.': 
sistellte ao D espacho do Gabinete, Gentil-homPm da Caniara. da Rai
nha Minha Senhora, Seu Mordomo . Mór, Presiden"te do Erario Régio, 
e nelle Lugar Tenente immediato á: Real . Pessoa do Príncipe R~g<'nl.e 
Meu Senhor etc. Faço saber a v6s 0Psetnb;:u:gador CorregPdor dri com
marca do Porlo, que o Príncipe Meu Senhor· !Pnrlo consideração áo al!g
rnenLo das Sisas em cohsequencia da ·extincçã.o dos privilegias dérogados 
pelo Alva rá de 24. de Outubro de 1796, e atlE>nclendo a qu·e as precisões 
acluaes do Estado eX'ig·etn que o ac,crescimo haja de reme1 ter-Sf' áo n Pal 
E1:ario: Foi servido determinar , que nos respectivos lan·çamt?n!os, á 
que annualliJe.rJte eleveis prt1ceder, façaes hum addlcionam·en.o do que 
importarem as dos Ex privilegiados, que rernettere is <innualtnente ao Era- • 
rio Régio como accrescimo do Ca'beçào: para este fim iúarída ,6 ffit,>smo 
Senhor, que as Camaras das respectivas terras com os seüs Oiliciaes, 
sendo presentes o Prov edor da Fazenda, os d' s Conselhos; .e Póvos das 
mesmas terras vfio examinar os Livros das Sisas dos bPns de raiz, e os· 
das rematações 'elas Sisas de correntes, .e ten,do attenção ás sobras que 
costuma havet·, farão as averigtnçoes, que julgarem neússid!ás para 
arbitmre>m a quantia, que d~ve importar o sobredito aâclicionam ento; 
de que se fará auto assignado por todos, que ~etnetle .reis ao Erario Ré
gio , ficando os tPrmos, e os regislos nece·ssario·s nos Li vro's dis m·Psmas
Camaras, e podendo qualquer elos ditos Procurado'res tecorre·r por aggra
vo ao Conselho da Fazenda: do mesmo arbitramen:to' o qua l f'DféfJda ser ' 
prejudicial a Real Faienda, ou ao ConselQo. Reo·u lada na sobrP'dit a fór-· 
ma a quantir:~: que respL'Ílar a~ mencionado acci~scimo, fareis addicio
namento della no Jançam·ento" Jo.pt·esente anno' para r 'or elle se cóbrar.; 
e remetter com o comp(tlo antigo, na fórum do costum·e·. Nas terras· 
porém, em que estiver já feito o lançamento do presénle .ánno, se co
brará a sua importancia pelas sobras , e aonde não as h~uver, e se· (e:.: 
ila feito derrama do Cabeção por ferrolho, não se ,alterara, dev~rido ter 
etfeito a sua cobrança no seg-uinte lançamento do annq fului'O d'e 1301: 
o que assim cumprireis exactamente, tern'ettt>ndo Certidã:o ~esta diligeo
cia no espaço de quatro inezes. Homào José .Pereira Coelho a· ft> z PlU 

Lisboa a 28 de Março de J 800. J osé Joaquim ~Braga Lag-e, por impe
dimento do Contador Geral a fez escrever. ___:, Marqnez Mordomo" M6r.: 

. . 

Regist~ ajo( 95. na <?~ntadoría d~rr.s P~9vincías ,· e no 
L?· v. li. da Contadorza do Porto a {ol. 2 1 ~ vers. se
gundo os manuscritos de J. de lYiello Freire• 

/ 
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Sendo-Me presente em Consulta da Junta Pt·ovisional do Meu R~al 
Erario a decadencia, a que se acha .reduzido o rendimento do ~ubsidio 
Literario, tanto pela froxidão, e abusos introduzidos na sua . arrecada~ 
ção, como pf'lo · dólo, com que a maiàr parte dos Lavradores occultão 
coosideraveis porções dos geoeros; de que se deduz, com grave damno 
da Pública Educação a que he applicado, e inobservancia das Leis, 
Alvarás, e lnstruc<;ões, que lhe respeitão; e não sendo bastantes as Or~ 
dens, que pela extincta Meza da Commissão Geral, e pelo1 Meu Real ' 
Erario se tem expedido para avivar a sua observancia, · até estranhandG 
a huns pela negligencia, e a outros pela omissão: Querendo occorrer, 
e providenciar sobre o referid0, e ainda mesmo augmentar os Estudos 
(las Escolas menores destes Reinos, para que os Meus Fieis Vassallus 
bajào de gozar do g1·ande beneficio, que delles lhes resulta, passando 
aos Estudos das Sciencias; e Faculdades' Academicas, e a outros des~ 
tinos: Sou Servido Ordenar, que o Subsidio Literario das Provincias 
deste R·eino se arrematte dividido por Comarcas, ou ainda por Termos, 
tendo principio a ,sua arrematação· na fuLura colheita do presente anno, 
debaixo das Condições, que com este baixão, assignadàs pelo MarqueZi 

' Meo Mordomo Mór, exceptuando com tudo o que respeita á Companhia 
dos Vinhos do Allo Douro, que Mando se arrecade como até agora pela. 

• mesma Companhia.' O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido e o· 
faça logo executar. Palacio de Quéluz em 5 de Abril de. 1800. = Corn 
a Rubríca do Príncipe Regente .Nosso Senhor.' 

Impresso na Impressão Régt·a. 

Condi!;óes , com que· se ha de arrematar o Subsid·io Lz'tetario das Comar
cas do Reino. 

C' 1 
I. 'om condição, que àlém do preçO' principal deste Contrato li· 

vre para a Fazenda Real, ha de paga1· mais ·o Oontratador hum por cen~ 
to pa1·a a Obra Pia, na fôrma da Doação confirmada ultimamente pelo 
.,Alvará de Lei do 1. 0 de Agosto de 1752, e mais dous por milhar. 

li. Com condiçãô, que outrosim mais ha de paga-r por huma vez ao 
tempo d_a arrematação· meio por cen<to para as Alçadas, ou Bolcinho; e 
oulro meio por cento ao Correclór da Fazenda: duzentos mil réis para. 
esmolas; e \liote mil réis de Ordinaria para o Santíssimo Sacramento d.~ 
San ta f~ngracia , mostrando-se primeiro feilo della novo assento nos LJ~ 
vros do Conselhó; e em qnanlo se · não .-mostrar o tal assentamento, a pa·-
gará no Real Erario. . . 

JIJ. Aos Contrai.adores ficará pertencendo o t•endimento do Subs1d Jo 
Lite-rario da respectiva Comarca, ou Termo (á excepção dos Legados) 
pdQ preçu, que constará da ~ua arremata <tão; e poderão· dividir, e ar-
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rendar eii1 ramos os diversos Di.stddos da mesma Comarca, fieanrJo el~ 
lesCot?tralador; e~ " eseus Rendeiros obrigadO!! pe l;lsresp.~ctivas divisõ«;>s ~ 
e gozarão os Pnvdegius, de que gozão os Rendeiros .- da Ryal Fazenda~ 
que nilo estiverem , . ou ao diante forem regulàdos em parte ; ou enÍ· 
t0do. 

IV. Os manifest0s serão feitos ·rià conformi,da·de do Alvarti ~ ~ los~ 
hi.tcqões de 7 ,de Julho de 17'87 pelos Juiies, a .quem estão eo rnt,ll('lli-; 
Hos ;, ou por commissào sua , estanda impedidos, a que dev~r~o ell es 
Contratadores sempre assíslir; ou seus Procurádores; , Feitores, e Ad
:ministradores para r equerereni o gu~ lhes conviet· ~ . tomandQ ,a )t>n1bran~ 
(ta do que precisarem para a sua cobr.ançá; ~ão concorrendo porém nó 
tempo da J..el, se procederá á suà r:evel ia ,, e podiúilo nomear ~s rwss,u<ts; 
que lhes 11arecerem' necessari'as j)cira á buá arrecàclação do seu Cutlt rato I 

com Provimentos competentes. . ' . , . _. : 
- v. Nos referidos i11ah ifestos I se obser·vará o que estahel~:~cE' .o Edital 
de 18 de Agos to de 1788, dec lat·ando os Lav radores ,i! qqantidade que 
recolhêrão em riwslo, liquidándo-se pará o pagHínenlo desfá Collf>cta corn 
o abatimento. d~ 20 por cen to, ou d·e sinco a lmwdes por .éad,a Pi[>a de 
viole e sinco para quebras,; ·e ~onde a Ova de tiz~ta se prepara á par-: ' 
i.e, se liquidar;-í. com igual àbatimento, observanclo-se ÍntPiramPnlt> d 
que disj~Õe o mesmo Edital' ,quan~o ao Vinho vrrde' vulg ármPniP cha-. 
mado de enforcado; e as ~guas- ardentes, e Vwagres, que forem ex~ 
trah1dos .dos mesmós Vinhos, ou das suas balç as: , . . 
· VI. De todososVinhos a_ssiní manifustados pertencerh aell~Co'ntra ... 

. tadot· 12 réís por cada a.lrnude do .. madLÍro, ·5 réis por almude do Vl-'rdP; 
48 réis por cada almude de Agu·::i ardente, ~ réi s por ca.da a ln1llde dé 
Vinagre, sendo est eil, ·do.us ultimas gent>ros fab rí eados de veget:lPs i nc1o 
se pag·at1do cousa . algurna das Aguas - ~és, e Misturas; com t<lrt!o ' que. 
n fio haja fraude '; havendo-a poré1o da p~il'te dos Lav ràdqres' reduzindo . 

. gTande porção de seus Vinhos; O LI todos aMis ttira pa ra tirarem ~ti l ida~ 
de del les poi· effe ito de venda; se co b t·a~~ dest~s o Imposto Literario; 
reg·ulando-os como Vit1hos verdés, âeveri'ao setí1pre enÍender-se Iiv_rf's aJ 
Ag·uas-pés; e as inesrilas Misturas; quando sejão gastás np ti sb _dos ho-: 
lllens de trabalho i e com6 succede muitas V8zPS gue OU pela fraqut>Za! 
tla§, J :'erras, ou p'êlos casos accidentàes cl ~s colheitas sejão os Vinhos bai
xos; e infer iores' sempre se entenderão ci:omo madúros pará a contribui
Ção L i teraria: ; puis que estes. a~ccídentes não destroem a natllreza dd 
genrro. , . . . 

Vl'I. Que a terça_ pa l'te dos s,equestros' applíca'da ,Bo Cofre _do SQb..:. 

&id io Literario pelo Parag·rafo 8.~ do Alvará de .7 de Ju lho ,de 1787, fi-. 
ca"rá perten·ceodo a ell es Contrat~dores, :1ssim _ c~rilo o Subsidí'; do Vi~ 
nho, que UcinsÜàt' de buií1as p·ar·a outra_s Terras sem guia ,do n1ésmo pa~ 
gamento, oli séja dá produ'cção das ·Terras da Co.marea, o'U de fórá 
dell a . . . . 

, .· VIIL Que a cobrança de todo o referido sé:râ teíta p:or el'IP.s Contra.: 
tadores' ·seus .P·roctil-adores' Feito!'8S, ou Aclmi,oistradort."S ~ pagos á sua 
custa; correndo por s.ua conta adcs peza rl'e Livros, Rubrícàs, e Bi lhe
tes para o.s niani festas , tanto mí que são neéess~t'Íos na Pro~edoria, 
que rubricar;\ o Provedor, como o's que respE.>ilâo a c,ada dls t.r icto, que 
serão rubdcad0s pe'los respectivos Jui'ies de Fó'ra, ou Ordinar·ios, onde' 
os não hoov er de Vara brancá. . . 

IX. Que e ll es Contr:úadores s~ rão obdgados'· a · entregar no Cofre' 
das Tetças da Gomarcá á o·tdem do Provedor a importancüt da FoHi<:t · 
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dos Ordenados dos Professores, e Mestres em quàtro quarteis adianta .. 
dos par-a se distribuírem na conformidade das Ordens que tem, e que 
de novo se lbes expedirem pelo Real Erario; e o resto do, preço do seu 
Contl'alo será entregue na Tbesouraria Mór do mesmo Real Erario em 
dous pagamentos iguaes; a saber: o primeúo em Janeiro de 1801; e o 
segundo em Julbo domesrno anno, atéfindar otempo doContrato, apt·e
sentado os Conhecimentos das entregas na respectiva Provedoria para 
nella serem rc>gistados; podendo o Provedor proceder a sequestro con
tra elles Cootratadores, não se lhe apresentando em tempo competente. 

X. Que poder;io ell es Conlratadores cobrar executivamente as dívi• 
clas, que se ficarem devendo do tempo do seu Contrato drntro em seis 
mezes, depois de findo; perante qualquer dos Ministros; da Comarca; 
competindo-lhe a este fim os mesmos Privilegias de que goza a Real Fa .. 
zenda para a cobran<(a das suas dívidas. 

XI. Finalmente elles Contratadores _ renuncião todos os casos sólitos, 
cogitados, ou nao cogitados, ordinarios, ou extraardinarios, não poden
do allegar f'Sleri :idades, perdas, ou damnos, nem pedirem encampações 
n a fórllJa do §. 34 do Tit. Jf. da Lei de 22 de Dezembro de 1761. 

XJ I. Que os Contrata dores serão obrigados em sessenta dias, conta
dos d tempo determinado para o pagamento, e espera, a apresentareUl 
os Conhecimentos da eutrega no Rt:al Erario · ao Tribunal, aonde con
trn Lári'ío, com a pena de se proceder contra elles a sequestro, e remo
çao do Contrato, ficando sempre obrigados a completar toda a falta, que 
houver para inteiro pagamento dos preços dos seus C(Jutratos. = Bel~ 
chior Felis Rebello. 

In:tpr. na Irnpressáo Reg~·a. 

Sendo-Me presente em Consulta da Junta Provisional do Erario Régia 
as muitas, e importantes Denúncias de SoiJ!mas, qu_e nestes ultimes an.:. 
n os nfio tiohiin 8Ído manifestadas para o pagamento da Decima, pelo C]Ue 
esiavào os Denunciados incursos no perdimento comminado pelo J\lvará. 
de onze ele Maio d~ mil setecento~ e setenta; e conformando-me com a 
seu Parecer, em attenção a alguns justos ·respeitos para os escusar, e 
conct>d Pr-lhes o Indulto do paragrafo terceiro do mesmo Alvará: Soo ser
vido pPrdoar a pena, em que os referidos Denunciados tinhão incorrido; 
e maoda·r que se lhes acceite o pagamento da Decima que dever'e1Íl; re·
metteoJo-se as verbas das sobreditas dividas àos Superintendentes res.: 
p ectivos parà as fazerem lançar em Manifesto: E concedo o (empo de 
ires mezes, para que delitro dr!Ie todas as outras Pessoas, ainda não de
nunciadas, possão fazer os competentes Manifestos nas Superintrnc!en
ci as aonde competir, sem que neste tempo concedido se acceite Denún
cia algDmà; passado o qual, se tomarão, e processarão as Denúncias na 
fórma do referido Alvará. O Conselho da Fazenda o tenha assim enten
dido, e faça executar. Palacio de Quéluz erri 18 de Abril de 1800. ::::::= 
Com a Rubrica do Príncipe Regente Nosso Senhor. 

Impr. na Impressáo Régia. 
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Eq.. O PRINCIP~ R~GE.NTB Faço s 'abe~ aos.; qde esrt;·e ~·i~~rá ~6_;J -
força dt! Lei . vii·em : .. Que tend0 sic~0 por Mim approvado's pr.ovisional-; 
mente ,_em Res,olução de Consulta do 'Ütmselho do Almirant~do de vin ... 
t,e e ·cinco de ~etembr.o .de mil se.tecentós .noventa ·e nove, os .A rligos · 
de Guerra, · que este Tr.ibíinal fez subir á Minha • Real· ,Presença,. e Me. 
pare.cerão convenientes para manter . na sua devida ordem o ServiÇo, ~ 
Disciplina das Minhas Esquadras, 'e Arn?ada .Real, canforme o Regi-; 
menl.o Provisional, que iguá-!h~erite ~-:Ai se.rvido Approvar po r Decreto. 
de vinte de Junho de mil setecentos noventa e seis: E considerando ao 
mesmo passo quão necessario, e indispensavel he ao Me:u Real .Serviç,ó. ~ . 
e ao póblico soe ego . dos Meus Fi·eis Vassa llos, cjiie ' eni: n.dhwm . tempo 
se ponha debaixo de qualquer pretexto a mais .leve d~vida, ou em9ara~ 

1 ço á exactissirna, e inteira ob~ervancia dos ref~ridos Adigos, ._sem a quli 
~e tornão it1uteis as Providencias mais acertadas: . Hei .por beiil, e .Man
do\ que tudo quanto tJos me~rnos Adig'os . se acha es.tabelecido; e' con.., 
firmado pela sobj·edita Resolução de Çonsulla; tenha 'força de Lei; p>ara. 
<jue . na sua c onformidad,e, e sem modificaçã,o, ou inlerpretação ~.lgumá · 
se hajão de julg'ar prompta, . e invicílavelmente os , caso.s que oc)::orrerem"l 
Consequentemente Estabeleç-o' que achand~>-se algum OHicial dr1 gr-ád 
de Capilão de Mar e ~uerra, ~e : clahi ~ara ~i ma, c~mrtrehe nJ_i!lo em 
culpa grave contra ,o d1to Regune11t?, e Art.Jgas ~ seJa ]()g'Q prezo por1 

· ordem do Conselho do AJrúirantado, e na sua falta ·.pelo .Coinmandantd 
da Armada, Esquadra, ou Nád de Guerra em q.ue existir q. criminoso~
nomeando-se-lhe successivarilente Conselht> .de, Guerra J e. pi'Ocedendo-se! 
a final Senlença r->e·lo merecimento dós Aulos, que se lhe de~erão for
mar. E para que em ol5jecto tão importante nioguem pos~a escusar-se ~ 
1.itul0, de ignoranc·ia! Deterrilino, que todps ôs Almirantes; Vi,ce- Almi
untes, Chefes de Esquadra~ e Divisã·o, Capitães de Mar eGue,rra, e 
mais Ofllciaes da Marinha, séjão obrigados não só a ter o mencionado, 
Regimento·, e Artigos, mas ta:inbeín a instruit'-se ·ro-~lles por ínodo eom.: 
petente; depaixo da pena do pet'dimento do Posto •·contra ·os que se mos.:,· 
trarem di,sti1LuidtDs. dos conhetimentos, que lHes dev6nti ser insepara.veis · 
em raúto do seu Emprego. Ordeno iguaJmehte. a todos o~ refericl9s Offi~ 
eiaes, que cada hum, segrmdo·o Posto que exercitar, empregué a su:i 
authoridade, e efficacia em fazer observar com a maior exac.tidão o so· 
bredito Regimt>nto, e Artigos; devendo persuadir-se, que ,assim como 
por hurpa parte Me .darei por bem_ servido dos que corn zelo, e activi-. 
dade preencherem esta · obrigação indis,pênsavel, que lhes Imponho; in-

. correrã? por outr~ ·parte ·· no .Meu Rea~ .. pesa~Tado o~ que, ~squecidos 
dos seus devreres, se houvererp coni neghgenc1a, (JlJ Indifferença em se· 
me1hanle materia. 

E este se cumprirá tão inteiramente como nelle se contém,, nã9 
obpta)1les qua:esquer· Leis, Regimentos, Ordeilanç~s, A'lvárás ,'. on Re·, 
sbluçôes <,;m contra rio; porque .todas, e todos ' Hei po.r derogadas para, 
~ste eOeilo só'línente como se ·de cada huma fizesse htetal , . e específi c<.ll. 
mencão. E valer;:i c~mo Carta passada pela Chance llaria, posto que por 
t•lla não há de passar' e a sua obsetvan~ia haja .. de . dnra-r mais de hu m: 
anno f sem ernbargo da:s Ordenaçõ'es; q·ue o .contrario determiu'fio ." _B} 
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éste Original se· ~uardará no Real Arcbivo da Torre d'o Ton1bo. Dado 
r1o Palacio de Quéluz aos 26 de Abril de 1800·.. / Com .a Rubrica do 
Principe Regente Nosso Senhor. 

Re_gút. na Secretaria de Estado dos Negoc;·os da Ma- · 
n:nha e Domínios Ultramarinos a fol. 16 7. do Liv . . 
I. das Cartas., e Al;varás, e Decretos, que se expe
dem ao Conselho · do Almirantado. , e impr. na Of
ficina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

T 'end'o â JU'nta do Commerci'o feit:o suMr,.á Minha Real Presença ~· 
Consulta: s9hre o Requerimento de José Caetano l\t]onteiro e Companhia,. 
es qu.aes perte'ndi·ão permissão pará comprar ·na Asia dous Navios de 
Tec.;1, e pal'a· ós trazer ao Porto Franc0 ~om a sua Carga; e havendo. 
aquelle Tribunál combinRdo esta: rnateJ'Í.a em toda .a sua extensão, cotn J 

as relações, e in·téresses Commerciaes da Nação: Sou Servido, em con-· 
furmidade da: Resolt1çãa da· 1nesma ConsL1Ha, decl.arar, ,que se não. de
vem repulat· noci-vas á construcção Naval, que se executa no Rt>ino, as. 
compras dos Navios fabri'eaclos da excellente madeira de Teca, na Asia ;. 
e que por taoto-, he -licito a todo o Negociante Nácioual effei.tuar as tnes
mas cump rns; ben.1 como· lhe he li-cite o comprar quaesqúet· N avias ,de 
co . sirucção Estrangf'iTa;. Enr quanto porém á, concessão geral, . para en
trarem r1o ·Porto Franco as Fazendas da Asia, como de semelhante fa• 
euldade se podem seguir grav·es damnos· aos Meus Reaes Dirt>itos., in
troduzindo-se as mesmas Fazendas no Reino por Contrabando: Hei por,bem 
Determinar, q-ue daqui· em diante se :rnão admitta no Portó Franco a. 
entratla de Fazendas de· B'engala ,. ou da Costa de Corornanclel, e da, 
China, pérmittiodo sómente, que nas Alfandegas de Sahida s~ despa
<-:hPm por bald.eação aquellas Fazendas da Asia, que constar são real
ll leute destin).!_~as para~ o consumo das Nações Estl'angfiras, e que ii
Vt>rem dado pnmeJramente a• sua eompetente Eotracla nas l'especti ,vas. 
Alfaodegas. O Conselh0 da Faienda o tenha assim ·entendido, e faça 
f'X~'cut.ar pelas competentes Estações. Palacio de Quéluz em 19 de lv.J.aio. 
de 1800. _; Com a R.1:1bríca do Príncipe Regente Nosso Senhor. 

lrnpre~so na Impressáo Rlgia. 
I 

I llí-*'-0'>*--lif 

EU O P.RINCIP'E REGENTE. Faço sabe1· a.os que este Alvará com 
força de Lei vil'em: Que tendo-lVIe sido presente, em Consulta da Jun
ta. Provisional do Erario Régio, a necessidade que h<Hia de estabelecer 
por hum modo suniciente, e pron1pto a Amortização do Papel Moeda, 
applicando para este fim oão sómenf.e as Consignat'tÕes já destinadas pa· 
ra os Juros, e Amortiza·ç.ão das A1Jolices do No vo Empre~timo, mas tam-
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be·m aquelYes Reçursôs., que permi t,tíss~ . o ~stadb . da Fazen_da; . ~ .à i nd á 
ll)esmo aq-ue!IE)s Subsídios, que a Fidelidade dos Meus Vassallos Me fa.Í. 

_ cilitava: .Por quanto a grande perda .que . :soffria a Minha Real Fazenda~ 
em ~azão' dci ex?ess~ . d_?s , preç-os, e dqs Juros ; a oppress;:lo .que. sen tião . 
as Classes Pensldnana$ do Est'ado .com os D.escoutos; o emba,raço para 
a Circulaqão; a Carestia. dos Generos; e otH.l'Qs illuilos inconvenientes, 
que !inhão occorrido, erão tudo urgentes motivos ., q.oe merecião .a Mi\ 
nha Real Atlenção, para queu~ando çloPodeF Sopremo, .que Me.incum
he exercitar em beneficio d.os meus Póvos, houvesse de evitar tào . rui
nosas consequencias, Mandando pôr . em prática. todos os meios, qn e ti-: 

f nbão feito conhec~r a .discu.siaão,. e, e;xan~e, a que Sf- 'tinha procedido dq 
estado. das Hendas Rçaes desde a Creacão da sobr_edita Junta : E to
mando na Minha Real ConsideraÇão tod,à o refê.rido :, So~. Servido. M~n-: 
dar, que se proceda _á Arqortização do Papel Moeda~ e , i rppôr , para es-:. 
se necessario fitp hum Subsidio nqs Yinhos,; o qu_al com as m;:J,is . appli~ 
cações, que ao diante serão declarada!' , ficará temporariámente desti-
nado para a A 1:nortização , na forma seguinte : , , . ; . . . . 

I. Hei por betn haver por findas as Emissõd das A polices pequenas ; 
es tabelecid as pelo Alvará de treze <;le Julho d~ mil set ecentos novellta. 
e sete, j,á suspH>nsa·s en~ qu(}nto se procedia , ao exame .do . estado doSJ 
:Rendimentos Reaes, e, do~ Re cllr,sos que se podi.ão praticar, .por Min~ 
encarregado á Junta Previsional do/ Erario Régio: E Maodo que se nãd. 
fação novas Emi~sões das referidas ARoliees, com. as quaes se augmen~. 
te .a sua actual Jmportaneia, para que_ sobre esta sonHl\a h;a:j<..t _de P' in"': 
c i piar, e proseguir a A mortfzação , q,~e .Deteril1ino. As A pul,ices. qt~e 
existem das Emissões, que se tem feito de$de o s9bre·di~o ánod ? f con ti~. · 
nuarão a gyrar, e· circular; na. forma que determina o sob1:é di ~d A !v a r~ : 
E quando houverem de sahir do Meu Real .Erario; s~ l~es porá novd 
Sello, par,a da sua data se cqnt ar o ~nno do J-uro. Excepto porem o ca
so sómente de ser rrecessa'rjo fazer .a Renovação dos E~empJares 1das re .:. 
feridas Apolices, com o Valor, e Sellos, que Eu fôr Servido Ordenar :i . 
para se supprirem em igual quantia aquellas; que não puderem circu-
]ar por laceradas. . , , . ' -

1 I. Ampliando a Deterndnação do. Alvará de tre;le de Março de mil 
setecentos noventa e se.te: So·u Servido ertcarregar, á 'Junta da Adminis
üação das Consignações applicadas ao Juro do novG> 'Em pr tfs Li mo o pro
ceder ta1n bem á Amortizarião· das A polices ., estabelecendo-se para esse_ 
fim hum Cofre separado, e servindo-lhe de Regimento o que neste Al-
:vará lhe vai determinado. . . 

III. De todos os Subsídios des(inaclos p·~ra o9 Jul'Os, ·e . A~or~ização 
das A polices, remetterão os Corregedores, Provedores ,_ .e m~Js [ essoas_ 
encarregadas da sua cobrança, no tempo compet.ente_, a, Relasaq dos Lan-: 
çamentos, ou Rendimentos ao Meu .ReaJ. Eranq; e _o utra ~~· ual á Junta 
da , Administração para por ellas regu)ar a sua E'scnpturaçao ;. e hav en-. 
do falta na remessa; ou entrega dos .Rendíment9s, . a Junta dar~ parte 
no Meu· Real Erario, par·a se pro~ede~ a respef'to ?o~ M~gistrados, en-:· 
carregados da cobrança , na confotnndade da .Le1 de Vl~_te . e. doDs de 
Dezembro de mil setecentos sessenta e hum, Paragrafo VInte e dous é 
seguintes, que Mando observar a respeito destes Re,,ndimen·tos. Os me~.: 
Jnos Magistrad0s c'ontinuatão ~ cobrança delles_ ~~ forma dos s,eus Rt>gi;
lnentos; e aonde não hou ver ' Jurisdicção constJtUJda, servirão de Sv pe~ 
rinten.de ntes das Consigna((Õe:S qesti'nadas por este A lvará os ~rov edores 
das Comarcas. . 
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IV. A Junfa d'a Ad.mitlistração fará applicaç5o do rendimento das 
(;onsignações estabelecidas no Alvará de treze de Março de · mil setecen., 
tos noventa e sete, que são a Decima Ec!clesiastica, a Decima das Com~ 
mendas, e o Quinto dos Bens da Cor~a, 'para: pagamentos dos Juros qas 
Apolices gran<les, na fórma que ,no rnestno Alvará foi estabelecida. O 
que exceder, será applicado para o pagamento· dos Juros das A polices 
pequenas: E quando houver remanecente , este será destinado para a 
A rnorlizaçãa· d-as A poliees gra·nde~, que pel'o Meu Real Erario se remet
tem á mesma A clmi nistração, pa·ra nella set·em supprimidas, e queima
das. Como porém para cornmod·idade d-o pagamento ,dos Juros das Apo
lices pequenas, eJ.l~ tem sido até agora· feito no Meu .Real ErMio: Man· .. 
do, que Jog0 q,ue se possapreencher ocornputo da totalidade dos Juros? 
tanlo das Apolices graJiJdes, €omo d·as Apolices pequenas, se faça pela 
dita Administração o pagamento de tod-os os Juros, e ficará continuan
do o m·esmo pagamento ,por estas Consigna~ões. 

V. E por quanto he necessa.ri'ó, qué para chega1·em estes Rendimen .. 
tos á sobredita applicaçào do pag~mento de todos os Juros, elles sejãcl 
cobrados com exacttào: Pelo que pertence á Decima Ecdesiastiea , ern· 
que com tão louvavel zelo clo Meu Real Serviço, e da Causa Pública, 
o PatriarC'ba, Arcebispos, Bispos, e Prelàdos, e ·mai·s Clero Secular, 
e Regular destes Reinos tem concorrido com esta prestattão: Hei por 
bem, encommendar-lhes, que nos Lançamentos da Decima sigão ,'no que 
fôr applicavel, as Lei·s, e norma pre 'l cripta para o Lançamento da De .. 
cima Secular: Que nos Dizimas, Bens 4e l':;lÍZ, e márs rPndiq.1entos que 
ésliver('tn arrendados, fação cobrar a Decima pelé\ totaJ"i.dade dos més
IDiOS arrendamerHos, podendo obriga•r os Rendeiros a fazerem os seus pa
gamentos no tempo competente, cohl pena de sequestro, a que poderã() 
tnàudar proceder: E aund·e não houver arrendamentos, se fará a Cobran
ça pelos Lançamentos na fórm& praticada .. 

VI. Na Decima das Commemlas: Hei por bern approvar a fórma da 
arrecadaçã0 que até agora se tem feito pela Meza da Consciencia e Or
dens, que Determino continue: E a respeito dos Quintos dos Be.ns da, · 
Corôa, em que se devem renovar todos os annos os Lançamentos, se 
procederá. nelles cotn a devida exatção; observando-se nos Bens que es
tiverem arrendados, no que fôt· app•licavel, a prá1ica observada a res
J>eito da Cobrança da Deci-m,a da's 00mmet'lt'las; devendo ccmtinuar es.J. 
tes Lançamentos pelos Superintendentes da Decima, a quem foi encar
regada esta cobrança. 

VII. Determinando o modo, por que se deve proceder á Aiiwrtiza
ção do Papel Moeda, e deslÍ<naudo os fundos , pelos quaes ella se deve 
faz r>1·: Sou Servido impôt• pol' temp0 de d ez annos hum subsid'io nus Vi .. 
nhos, tanto nos do ' Oistricto, que pE~rtence á Compailhia dos Vinhos do 
Alto Úou'ro, como n_os que se despachao 1nh. Cidade de Lisboa, o '<1ual 
será applicado, e destinado para a Am01'tização das Apo11ices. 

V11J. Pelos Vinhos, que pt>rlenc'em ao Distl'icto da ' Companhia 'do 
Alto Douro, se pagará hum subsidio de quatn:> mil réis em cada Pipa 
de Vinho de Feitoria; e dous mil e quatrocentos réi·s em cada huma Pi
pa de Vinho de Ramo;. naquelles que são lotados na maior tGlXa, a qual 
he que deve fiem· livre para os Lavrad'e.>res; e Hàquelles Vinhos, que 
t e m menores taxa~ pela Lei , diminüirá o clito subsidio proporcional~ 
lneote. 

IX. O pagamento será . feito pelos Compradores no Cofre da Jnnfa 
da Administração da Companhia do Alto Douro~ a quem epcarrego a· 
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Cobrança deste Si.1bsiditJ; exerdtando-~e - tudo o q~e depen~er -de Jur-is ~ 
dicÇão contenciosa _pélo Superinte~dente, o Cor~eg~dor Prove~d~r da CoJ 
tnatcá do Pot:Lb: E quando os V Ié1hos deste DJstncto venhao ser des
j)achados a Li!ilboá; pal'á riãb ·pagarem s~g·unda vei este s~bsidlo' se 
observar'á a lllPSllla for1nalidade' qlie se pratíoá a respeito dâ Cobtanca 
tlo Slibsidio Lüerario: · • 

X. Em beneficio do Cominerció dos Vinhos dô Alto Douro: Sou Ser
tidó, que este subsidi0, pelo que pertehce aos Vinhos de EmbaJ·qüe; 
'possa ser pago todo eríl A polices; e( o que pertencer ,ao · Vinho· de Ra-
1tlo, e consumo, se1;á pago ná fohna estabelecida pela Lei , íuetade ent 
Apoliées, e metade em 'dínheiro dé metal , ' . r. 

( XI. Et~ ?atlá gúattel s.e ~eJ1leÜerá ; P,éléi ~o~pàr:ihia d Írnpottanci~ 
deste subs1d10 para a refenda Junta· da Adri'Hnisttação, com a ConLa 
ébi'rente ' do seu rehdítnebto, .e 'Ôa quantidade, q.rie reiuetle e in dinhei~ 
to metalllco, e em A polic-es: E estas as a ~erbará no teve tso, d eclaran.J 
dó -se em ~ada huma r dat.à da i'e~ti<E'SSá' e1 tjue .pruoed~rm deste subsidio J 

, as quaes na JLinta se gi..H1rdarãb par~ se âmor tis:üem ;' e com o dioheird 
tnetallico, á Junta liaverá as ApoHoes dá Caixa do Desconto; q·1:1e re .:l 
colherá com àS mais uo_ Coft·e dà A il1ottisação. , . 

XII. · Dos Vinhos qüe se despachao n~'>slá Cidade de Lisboa; ou sêjà 
para consumo, oú pata ambarq ue? se pagar :i . nas · Me'zas da Arrecada-: /. 
ção o subsidio de iJJiJ quihheotos e sesi3enta réis por cada huma pipa de 
vinte e seis almudes, os qoaes se cobt·arão, · além dos mais Direitos; fa-
zendb-!ile Escripluraqã~ separada, procedendo-·se pela mesma fórma d~ 
atrecadaça,o , êom ,q\Je se proceda na CobranÇà dos outros Diri:>itüs; e 
eotregando-se pelos Recebedores o produ c to . desfe slibsidio na J u_nta di 
Adminisllracão') para se recolHer ao mesmo Cofrê. . -
. XII I. o'eterrnino, que . todas as Lo terias que nestes dei à n.nos se fi-· 
~erem, tnnto nesta Cidade- de Lishoa, oo.mo aa Cid.ade do Porto, se
j ão . destinadas para· amortisa:rerri Papel •1\'!loéda, cessando n~ em tanto 
quaesquet butras applicações. ;. por mais aü~ndiveis qt) .~ fbsse t':n, pois to.:' 
das deveo) cedêr i causa ,Pública E · eríl quaesque·r Planos que_ se pro-' 
poserem, servirá de t·egra, q1;1e naquellas, que se fiieren1 em Apolice!i 
peq nenas, para se darem os ·Prémios em A polices grâhdes; a 1 seu Ca
pital será :únortisado, é para isso remetÜdo á Junta dà Administração~
e ao Meu Real Erarfo se remetterá huma HE'lãÇão authentÍ'ca, para po~· 
ella se passarem as Apo'lices grandes dos premias, que se ~evém dar aos 
Portadores dos Bilhetes premiados. E' naquellas, em' que .o ren.dirnentd 
tôr em dinheiro metallico, a parte que pet·tencer á Minha Real Fazenda: 
se r,-emetlerá ao Cofre .da sobn~dila JUl.-;ta:, que háverá: ApoHces da Cai..: 
:xa do Desconto para sé amoríisarenl. · 

XIV. Hei outrosim Jior bem applicar patà à Amortisa-ção as dividas 
que· devém á .Minha Real Fazenda, e que não sào ao dia'nte exeptua .... · 
das, que forem anteriores ad primeiro de Janeiro1 d~ t~il ~ete·ceotos no
'Venta e sete, e que sé pa·garein nos tres antlós ~.e md ottocentos e hum j 
:in il oitocentos e dous, e n'lil oitôcentos é tres: , ~ara o .que Sou Sêryido 
admittir a todciJs os Devedores das referidas dJ·vJdas ante riores a mil se.:.. 
iecentos noventa esete, a requerererri Prestaçõesatm'n~s, as quaes con
forme ~asrcircumstanéias .da possi'bil'id_ad'e, e boa ~é' dos De.v~dores, sé co~
cedrrao por q·uatro annos, sendo ohng,ados .a _pagar a q-uantia da Prestaçad 
l'los pri.meiros dous meaes de cada anoo. E nas quantias que no priníeito an
l1o df>sde a publicação deste Alvará pagarem de mais da Prestação con'..' 
cedida em di'nheiró ..neta1Ji1co, se lbés a'bonará dez por één[o de gratit'ica~Nd,' 
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XV. No Meu Real Erario desd~ o primei-ro de Janei-ro ' d~ mil oito~ 
4entos e hum se -a-verbarão as Apolices, que p'értencerem aos pagamen..
tos destas dívidas, excepto das que pertence1:em á Oeeima, ChanceJJa~ 
rias, e Cofres J)articulares; e se remetterào· averbadas para a referida. 
Junta; é pelo Di·nheire IDetállico q,ue entrar des mesmos pagamentos,. 
s é trocarão A polices, que da mesma Iórma irão averbadas para O·sobre-" 
dito Cpfre cla Amortização. 

XVI. ' Aquellas parcell as , ou, sejão em t.netal , eu em Apoli.ces, .que 
Eu extra0rdina.riamente fô.r sel'Vido Mandar destinar á Amortização, se
X~ào rerneHidas à -referida Junta com Relação das quantias C?m· que im
portão; e averbadas as A polices no r everso pe lo Tribunal, ou Pessoas? 
a quem i0( cernmettida essa d~lig.encia, e pela Junta, se recolherão ao· 
m esm o Cofre.• 

X VÜ. No fim de ca-da senléstre, ·a sobredita Junta da Adminislça.• 
ção d·ará Balanço á Caixa dos Juros , e á Cai~ a da- Amortizaçã0; pQ&e· 
rá fazer os supprimentos, q.ue forem precisos de hum pa·ra outro C0fre; 
e tirará a Rela(;ão das dívidas , em que se estiver a qualquer destes dons 
Çofre,S. Com os saldos, que houver em dioheire rnetáll;ico, haverá A po..: 
]ices da Caixa do Desconto,. as quaes averbará, assim como todas as 
nrais A polices,. amda não a.verbadas dos rendimentos reaebidos; e com 
a distincção da sornma das· Apohces, das ~stações cloade procedem , e 
uas Verbas com que são notadas, ap.resentarà o Ba lataço, e entrrgarâ 

/ as A pp lic es averbada-s no .M eu R•eal Erario, para ahi• ser exami.nad<:>, e 
~ e pois subir á Min.ha Rea.} Presença. Pn;Jced.endo-se no Erario Régio a 
.faze r Escriptu.ração- necessaria, para ficarem amorti~aclas; e dando-se
lhes os córtes no acto da averiguação do Balanço, na presença do Pre-
5id en te do mes mo Erario R égio, na fórma que est~í. estabelecido, se man~· 
darã o qu eimar .. 

X V I li . Se ant-f's de fi 'ncla·r es referi·dos cl.ez, annos estiver concluida a. 
Amortiza.ção das Apolices peq.uenas , se procede rá a respeito de todos
es tes Rendimentos· na cenformiJade do qu e foi estabelecido nos ;A lv arás 
de treze de Março, e de t1·eze de Julho. de mil s~tecentos noventa, e se.;. 
t e , obset·vando-se as prov-iden.cias qlle ne!J.es furão deterrnir.wdas. 

Pelo q.ue: Man.Oo á. Meza clo D esembargo do Paço: Presi.dente 
ilo Meu- Real. ~rario; Regedor· da Casa da Supplicação; Conselhos dm 
Fazenda, e do Ultramar; Rea-l J unt.a· do Co.mmerci<:>, Agricul,i,ura, Fa-

1 '~;>ricas, e Navegação destes· R einos, e seus Domínios; e a todos os Tri 
bunaes, e . Lugares ,, a q,uem o conhecimeuto, e execução deste Alva
~á competir, o eumprão, guardem,, e fa<:<ão cumprir, e giuardar tão in• 
.Y iolavelmente eomo neHe se con.tém , sem dúvida, nem emba.rgo algum~ 
qualquel' que elle seja, sem embarg:o de quaesquer Ordenações, Leis·,: 
<m 01sposições, gue se opp0nhão ao seu conteúdo, as quaes Hei por 
derog adas pa-ra esle effeit0 ~óm ente, ficaAd.o ali i:Ís s.:empre em seu vigor. 
E ao Doü.lor José Albflrto Leitão, do Meu. Conselho, DPsembargador do 
:Pa<ío, e Chancelle r Mór destes R einos, Or-der:w que o fa<(a publica r na 
C han cell a ria, registando-se em todos os Lugares , aonde _se costum i.l O> 
H'gistar SE'melhantes Alvarás, e guardando-se o O ri ginal no Meu Real 
Archivo ela Tor-t·e do Tombo. Dado nQ Palacio de Quélnz em · 31 de MaiO>' 
de 1800. = Com a Assignatuca do : Pl'i.ncipr. RegenLe Nosso Senhor. 

Re.IJÍSl. ná Sem·etaria de Estado dos Ne.9ocios do Rdno 
no L1·v . 9. • das Cartas, Alvarás, e Patentes 1 a foZ.· 
I o 3. ~ e impre~so na Impressão R lg_,ia. 
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Pedro ele Meilo Brayriet· ·, do Meu Conselho, Governador_ dàs Ju~tiç·~~; . 
e ·da Relat~ão, ~ Casa do Por to .: Eu o Príncipe . Reg-ente vos en.vio muh 
to saudar : Sendo irifonna~o . da dúvida, . q,ue na ~elação; e Casa do 
·Porto ·se tem suscitado sobre sentencearem com Adjnot\)s os J'Úizes Exe-: 
cutores do Bispo; e Ca<bbido. daqoella . Cidade; fot~dados . ein terem sido 
concedidos á imitação do qde o . Senho,r Rei D. José, Meu St>n.hor, e 
Avô concedeo 'peJo Seu Alvar~ de, 27 de Maio de 1772 para a ar!'ecada
ção da: rendàs · .dos extinc~os Mos,teiros dos Conegos H~~u l ares d.a Cem-: 
gre~açaq ~e Santo .Agoslmlio, cle sorte que tem hav!Cio Acordàos na 
lv.Ieza dos Aggravos huos C«;}ntrario.s aos outros; do que se segue gran-

. de peflurbação na AdmilLiistração. tla)1-1s~j9a; .e prejuízo as - Partes; e 
querendo fixar nesta parte a Jtl:risp rudencla, eonform~.ndQ-:-Me QQ!!! os, 
pareceres das Pessoas, que nesta ma teria 7consultei: ~ou servÁdo man
dar dec larar, que nem huns, nerh .dtltfos. Juizes ExE;!cutores devem sen-; 

. 1encear com Adjuqto~' más por si s6 ,,dando n?S ~asos occurjentes os 
rect!ll'sos estabelecidos nas Leis, havendo conH11do por validas, .e subsis..: 
tentes todas as si:mten~às; (qlie de outra fóriiJa se tiverem proferido, ainda ' 

, aquellas que por elnbargadas não tiverem passádo em julg-ado, para que 
sejão desembargadas da mesina maneira, sentenceando-se porém na fór
ma desta? todâS 'aquelJâS 03USaS? que pedderelill ainda . Sem _á p~ÍITlPÍl'a; 
~eotença 11nal. E q_ue•rendo de hurna vez tirar toda a occasiãci de, dúl'i-, 
·da' e fix·ar a regra tán tG pai-a os juizes julgarem; corno piÍ~â as Partes 
usarem de seus direitos: Sou; outrosim, servido inandar d~i::làrar· que 
ao Juiz dos Feitos da: Corôa dessà Re lação não coinpete jblgar por ac~ 
ção nova nas mate rias de voto~ de Sani~Iago, nerri aindà _dentro clas cin
co leguas do districto da RelaÇã0; . r~rque só1~ente I h~ fic~l competindo 
11a fórma da Ordenaçã,o o conhecimento, por v1a de Appellação; E Sou, 
outrosim servido de COlliDrtnar, e haver por boas as ~entenÇ,as fl.e outra 
maneira proferidas, na fórma aci.ma dita; e as causàs penden(és s.em a 
primeira sentença se reine!.tãô nd estado eJ~ que estiverem aos ~uizes, 

.. competentes, os q uaes as Julgarão nà j:>rirneira insUlt1cia, dando para d · 
il uiz. dos Fei los da Corôa o recut:so d::i segu't1dá instal')da, aio da quan
uo pela preemiilencià do seu cargo deva elle ser de aggravo ol'Ciinario ,· 
porque nesta f6rma se de'\'e praticar à OrdénaÇão do Reino ( 1), guar
dando-se comtudo na Otcasião das remessas as 'cauleJiãs C?St:.Jmadas 7 _ 

quando iJOs Autos hajão Fesfjoslas do DeseJ:nbargador Procurador da Co-:. 
_rôa, (2) O que .Me pareceo participar- vos, para qpe as~im o fique-is en
tetulendo, e façaAs executar, man.dando .registar esta aoríde pet:tencer. 
Cumpri-o assim. Escripta no Pàlaci de Quéluz (j'rn 9 de .Junno de J soo. 
= Ü7Jtn a Assignatura do Pr.irJcipe Regente Nossó SenhOr. = Para Pedro'· 
tle Mello Brayner. 

' -
\ ' 

Re_gíst. rio Liv. I i. fol. 21 . vers. 'lU:- Relaçá9 do p'orto ; 
se.9undo se encontra nes ·1nanuscrztos de J. de Jl!fello 
Freá· e. 

--------- · ________ ,..;__' ·--__::____:_,;__..:___~ 

(l) . Liv. 1·· Tif. 40. §. !2. 0 

(~) Que vem a ser·, o eJ)oerrarem:..se., 
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jj:U O PRINCIP'E REGENTE Faço saber aos qüe este Alvará corln 
força de Lei virem: Que em Consulta da Junta Provisional do Meu Real 
Erario Me foi .representado, que sendo na .Minha Fazenda o primeiro 
objecto digno da Minha Real attenção a exacta arrecadação, e cobran
ça das Rendas Reaes; muito principalmente o era nas actuaes ci,rcums
tancias, em que téndo sido necessario augmentaL' extraoL·dinariamente 
·as despezas da Corôa , se não podião deixar diminuir de valor aquelles 
rendimentos~ ~ue faz ião as f?rças, e os re~ursos do' Est~do, para não 
ter de se ex1g1r dos Póvos aquellas som mas, que po,r meiO da boa arre
cadação se podifio st:~pprir. E ainda que esta materia tenha shJo provi-

' d enciada por mtJitas, justas: e saudaveis Leis dosSenhores Reis destes 
Reinos, era necessario com tudo renovar-se a sua observancia por hum 
modo que ficasse mais accorrunodado ao estado actual da Fazenda, . e que 
houvesse de fazer eJJ'ectiva a entrada de todos os rendimentos nos Cofres 
Heaes: ao que havendo consideração. 
· I. Ordeno, que todos os Contratos Reaes sejão sempre arrematados 
.em Hasta Pl]blica, em concurso de Licitantes, precedendo Editaes na 
.fórma das Leis da Fazf'nda, ultimamente renovadas no Alvará de vinte 
·e dous de Dezembro de mil setecentos sessenta e hum. 

JJ. Hei por bem que mais se não acceite por nenhuma Repartiç~o, 
ao Tribunal requerimento algum, em que se pertemla a Dispensa des
ta Lei, por mais esveciosas que sejào as razões em que se funde: Por
que no· caso sómenle, em que por bem do Meu Real servit(O os Meus 
lVJ iAistros, ou Tribunaes de Fazenda entendão que ha alguma razão, ou 
]JrocPdida da forca clas circumstancías, ou da natureza do qf'gocío, que 
ex~ja huma dispe~sa desta Lei, Ma p0derão propor, ou consultar de 01:. 
.ficl0, ma·s nunea a requerimento da pa'rte. . . 

li I. Da mesma fórma SoU' servido prohibir as Protlog-ações: e Mando, 
que da pu.blicação deste Alvará em diante, não possão principiar a· ter 
e1feito, nem ainda aquellas, qu e já se acharem concediuas; mas no tew
•PO Cf.l lllpetente os Contratos, ou Hendas irão á Praça para se a:rremata:
-t arem aos mai0res Licitantes. Porque em beneficio dos Póvos, e por 
bt>m da causa Pública, de .IYleu Poder Pleno·, e Supremo as Hei por nul- . 
las, como obrepticias, e subrepticias, J·esrYas, e incapazes, como taes 
de produzir,em etJ.eilo algl,lnr. 

IV. Ampliando a disposição do mencionado Alvará de vinte e dous 
ôc Dezembro de mil se teceo Los sessenta e hum: ürderlü' q·ue em todos 
.os Contratos, que não são daquelles, que tem recehimento diario, aos 
.Cjuaes n·a fórma do mesmo Alvará, e do outro Alvará de sete de Abrí'l 
<lt> mil seteeent·os ·setenta e cirrco, está e~ labeJecido tempo de se faze
rem os pagamentos, se proceda 1á re moção, e exAc.ução determi'na'cla no 
mPsmo Alvará, findo que .scoja o tempo prescripto do pngaJnenlo, e a 
espera de sessenta dias , não se tendo feito a entrega. 

V. E pa ra q.ue l1aj a d-e veri.fiea-r-se er:n todos· os casos a mesma D€-
1NminarJío: So u servido que a .Jmisdicçi'io de r e mov·er os Contl'atadorrs, 
f' nomear I ecebedores , pela M·il! bn Fazenda, e a J urisdicção d~ manda,r 
fazPr sequestro ao Devedor pela falla de entrf'ga , sej ào cumulél!ivas , 
1)ertencend-o tanto ao lll·eu: ReaL Erario ,. como aos Tribunaes de Fazen~ 
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ila; e ror qualquér delles se rossão expedir as Ordens Je 'seq n?stro, é 
lJOtneações de Recebedores logo que coost~ legitimamente da fedi a de 
j)agamento, Ficando .sómente as pen:1s maiores de suspensão aos Lug~
l'es, e càptura, orden'adas n~ referido A lvará pela falta -de erHreg·a llos 

. Her1~imentos _ ~dmini§trad<ils ,1 ou coutl'atados ,, ,privativas nà fórma do so..: 
bred1to Alvara. ·· · . . . . , 

VI. E porque assinl corilo cbnsta a falrà de pàg·amentci .no MPu Era~ 
r io Régio pelo mesmo facto de falta de entrega, deve lambem .constar 
por modo legitimo nos Tnbunaes de Fazenda da satisfação do Cuntni
tador_: Orderw qué em todos os Contratos se expresse a Clausula:= 
Que .os Cuntraladores serão obrigados em outros sesserHa di~s; curdados 
d,o Lem~o determinado para o p,agame~to.? e esper_a :, "a apprt>sentatPtn ~s 
Conhe01mcntos da entrega no Real Erarw, _ao Tnbunal aonde contraia
Tão; eom . a pena de se p~oceder contra eliE"s à sequestrc1, e remoção do · 
Contr.alo ;. ficando 'sempre obrigaclos .a completar:, toda .a falia que hl\uver 
para 1nte1ro pagament\.' · dos preeos dos seus Contratos: = .E por' estci 
Clausula se haverá por Jegit.im;Ja a falta de pagamento ,- lugu que se 
rrão tenha: apresentado o Conheciménto no refi~rido tempo} e os Procu.: 
Hldores da Minha Fazenda requererão a' expedição das Ordf>ns. . 

VII., Havendo'Pot· bem que se ponha em toda aobseryancia o .Alva~ 
n1 de vinte e dous de D ezembro de mil setecentos sessPnta e hum: De-

. termino que as arrecadações · ahi maqdÇtdas fazer no Pa:ragrafu nono do 
n1esmo AJ.vaní. ; e a arrecadação das Sizas, Dubro das .Si zas, T l' rças dd 
Reino, e Decitl:Üt; se ~continuem da mesma fórma:, e d~baixo das mes-' 
mas penas, podendo sómente concPder-lhe a espera de sessentà dJ;.~:o pvr~ 
inittiuos no Pantgrafo trinta e tres do mesmo A l var~: . E pf•lo. q!H' ~ic~rtrr> n-' , 
ce i arrecadação d(l,S Sisas, para ~er uniforipe, e=- regu.lar a· sua cob ran
~a: Mando que elta· se faça pe·los Corregedores· , sem differença alguma~ 
de Terras Donat~rias; pois q o e rrla Lei de dezenove - de J ulhu de mü 
setecentos e noventa fqrão igualadu's em Jurisd1cç<io. . , · 

Vill . .Ern lodos os Renuirneotos Reaes, que selicharem admi nistra-' 
dos, ou contratados, renovando a disposição dos Capitulas oi ·enta ~"'hum.; 
oi lenta e nove, e noventa dõ Regimen to dos Contadores d .1s Comarca:o:: 
Mando que todos os Administradores, e Recebedoff~s; ~ern exce.pc;,ao ~~- ' 
guma l entreguem no fim de cada nnno hum Balalit~o ~ e Recenseatllf'Oio' 
da sua conta' dl\)ciarando toda a Recei lá' Despeza, e DinheirO' rf'mt't
tido ?,ou existente, ·apotHando a lega lidade das suas Verbas, e ra H ela-· 
çfto ·das dividas por cobrar ao Contador Geral respectivo, ·sPodo Df"" ta' 

. Côrte; e sendo no R~ino, ao Provedór da Comarca, cumo Cü·nLLduri Ja' 
l''azenda. E os Provedores temetterão os referidus Balànç.os, P Contas 
ao Contador Geral, a que pertencer, com hun a Relação dos Balanços 
que\.emettem, e daquelles que ·falt1árão

1 
até ~ ~rn do rnez de _FPve~eÍtó' 

<}e cada anno. E obrigar:Io aos r e feridos Admw,I~tracl nres, ~lm~xanfPs, 
e Recebedores a que neste mesmo tempo remetta? todo a dwhPHo, qne 
existir em Cofr~, 'pertencente á Minha _.Fazeod.a, a que e~ecatem todas 
as di v idas, que se âeverem, e a que fa~ã? tod-os os pagamentos aos Fi-
111os ·da F'olha na confurmidade do Capitulo novP.nta do mesmo Rf'g·imen
to. E no Med Real Ei·ario, findo que seja o referido tempo, se f~arào os 
mesn'los Balanços presentes ao Presiden_te uo mesmo Er·ario ~égio, para:. 
mandar proceder aos sequestras, e JllaJs p€ ~as pelas quantias, que se 
deverem, ou pela falta da remess~ das r_eferldas 8ontas, na conformida~· 
de do sobredito Alvará, Paragrafo dez01to. 

I,X. De todos os Cofres, el'n que· entrão rendas Públ!cas, e que tekri 
LIH 

/ 

~\ 
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Jnsl'ecção, e applicação particular fó1·a do Era rio Régio, se mandad to
elos os annos ao mesmo Real Erario hum Balan~o Demonstrativo da He
ceil.a _, e Despeza; .e dasapplicaçõP.:;, para que estão destinadas, notan-
do o tempo, porque devem, OCI podem durar as · applicações extraordi
dinarias .que houver. E no Balanço do Meu Real E'rario Jo mez de Ja
neiro, qu.e sóhe á M inh,a Rea l Prest:'nça, se i.ncluirá o resultado dos Ba
lanços de todos estes Cofres; tanto da Receita, e Despeza, e Dinheil'o 
existenle, como das applicações ordinarias, e extraordinarias, a que es-
tiver desti-nado. - I 

X . . E por ser convenien-te á MiHha Real Fazenda o continuar em toi" 
do o seu vigor a observancia .dos Capitulo' noventa e quatro, e noven
ta e cÜ.J.co do mesmo Regimento, para' que em todas as Comarcas nã() 
s,ómenl.e est ja sempre çor:npJ.eto o Livro do Tombo da Minha Faeenda, 
mas tambem para, que delle se possão extrahi1· as Relac(Ões, ou lndices 
<\bbreviaülos, para pm· elles os 'P_rovedores poderei"Íl dirigir-se no tomar 
as Cont?..s, e fazerem exactas as Relações de lias 1 que devem remetter 
ao ~1eu Erario Régio, na fó,rma assima estabelecida:. Determi(IO , que 
f'm todas as Coma1·cas"se renove o Liv rQ do Tombo da Minha Fazenda, 
não sómente d-os Bens, e ReHdas actualmente cobraveis para a Fazen
da RPaJ, mas 1ambem dos que se achão Doados·, declarando-se _ o estado 
actual dessas Doações: E que clelle se extraia huma Relaç~o summárim 
dos lllesmós Rendi·lllentos, ·cuja cópia authentica se conservará nas Con
_tadorias respectivas, para po1· ellas se regular a Relação das referidas 
Con 1as, e Bahn<;os, que annualmente se deve!n prestar: E- pelo Conse
J.ho da iVJieha Real Fazenda -se mandarão fázer as necessarias diligencias ll" 

\e averig t1ações, a· que fôr preciso p11oceder para o referido fim. 
. Pttlo que: Man-d6 á Meza do Desembargo do Paço; Presidente 
do Meu Rea.l Eraáo, e J-unta Provisional; Regedor da Casa da Supp!i
cação; Cunselbos da .Fazenda, e do Ultramar; Rea l Junta do Cômmer4 

cio, Agricultura, F<J~ricas, e Navegaçao destes Reinos, e seus Dorni-
1-lÍ.os; e a lodos os Tfi.baoaes·, e Lugares, a quem o conhecimento '· e ' , 
exccuçào dl:'sle AJ!vará competir, o cumprào, guardem, e fação cumpnr ~ 
e guardar tão inviolavelmente cemo ne!le se contém, sem •embargo, ,de 
quaesqu-er Ordenações, Leis .1 o~ Disposições qu'e se opponhà0 ao seu 
conleú.do, as quat>s Hei· po•v d·erogadas para este efl'eito só1~1ente, fican
Ào aliá:s sempre em séu vigor. E . ao Doutor José 1\ lberto .Leitão, do lVlell 
Conselho, Desembargad.or d0 P~ç9 /~ e C~ancellér M6r destes Reinos, 
Ordeno que o faça pubhcaT FJll: Chance·llana, registando-s_e em- todos os 
]ugare{l, aond·e se costumão regi-star semelhantes .Alvarás, e guardan
do-se o Original no Meu R-eal Archivo da Torre do Tombo. Dado no 
Palacio de Quéluz em 12 de Junho de 1800. = Com a Assígnalura do· 
}Jriocipe Reg:ente Nossà Senholl. 

I I 

Reqz'st. na Secretarfa · áe Estado dos Negocias dó Reino 
no Liv. IX das Cartas, • Alvarás. , e Patentes a 
fol. 101 vers., e imp1·. na Impressao Régia. 

I • 
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· Ê Ü O -,PRINCÍPÊ R.k~ÉN;fE Fa~d saher aos que este Meu , Alvm·d 
t.le declaração virÇ!m r Que .se·ndo-Me presente em Consulta do Conselh~ 
de Minha Fazenda laa·vet-se. entr1;1do em dúvida, se'no Alvará de vinte 
e q.uatro de Outl.ll;>rb de !i1il setecentos novel'lta e seis; porque ~ui ser,..: 
vida anoullar os l~rivilegiGs das is.en~ões das, Sisas, '.de que gozavà0 os 
Ecclesias,ticos _, e Cav. àlle~r?s, sé _comprehendía igualmente, o que; res~ 
peita á Sisa dos _arrendalilentos, n.a parte que competi~ aos Ecclesias..: 
ticos, por não vir expfes~amente .derogada a disposição do Capi~ulo qua
:i·enta ~ tres do Hegimeritd _dos Encab,eq(lm~nto_s. E sendo h uma rigoro
sa consequencia, que cessan.do .o effe~to; cessava ti:únbein a caus·a, que 

. fazia o objecto do referido Capitulo_, ou dé qualquer -.,outró resérip.to,1ao 1 

mesmo respeito: Fut seryido dettmninár. · por. Minha Rea•l iResoJ.uç?ío to
mada na dita Consulta, q~e .pelo menciona.do Alvará . ficarão der'àg-aelos 
os Pr.iv~legios, que alé áquelle tempci ti~erão os Eccl~siasticos da isen
ção .; das Sisas' por qualqU'er .modo' e como se-.~rivi-legio .tàãd tivessehn.; I 

para .dalii em d]a,ote a pagarem. ÍFJteiranl.ente; fia çenformida~~ . CJUB ·de:
terminão os "Regimentos, e Ordenações da Fazenda, . á respetto .dos Se
culares sem differença alguma; havendo para ? dito _ effeito derogado 
quaesql!ler Leis; Regimentos; ou Disposições _em contrârio, éomo se de. 
cada h uma dellas fizess~- 1e:xpressá, e declarada m~nção ?· sem tn;Jbargo 
da Ord~nação em ~on.trario; e igualme~te qu_e este , valha; postGJ que, 
seu effetto dure mats de ~um anno; e cotno se fosse Carta pass-ada no 
lvteu Real · Ndll)e; sem embargo dít mesm.a Ordenação . . . , .. 

Pelo que: Mando á Meza) do Deserno::irgo .do Paço .; .Presidente 
do Meu Real Erari0; RegedoL' da Casa dá Supplicação; Const:>Hios da 
lVlinha ,Real Fazenda e <'lo Ultramar;. e â0S mais Tribunaes ' ,MinistJ'OS; 
e Julgadores, a quem o conheGimento deste haja , ~e .pertencer, o cum
prão, e guardenl, e fação cumprir, e gua.r.d,ar tão inteiramente como_ 
neHe se contém~ sem , dúvida~ ou embargo .algum . E o Dbutor José Ali 
berto Leit~o, do Meu Cons~Hao, Desembargador d.o Pa<io, e Chance!.: 
ler lVIór destes Reinos o faça publicar na Ch.ahc~ellaria· , e registar nos 
l .. ivros de lla a que tocar ;,,e enviando-'se <>. OrigiBal para a TQrre dei . 
'fombo. Dado no Palacio de Quéli1z. em 8 cle Julho de 1800: =Com i 
Assig·natura do Príncipe Regente N.osso Senhor~ 

, 1 

Regist_. na Chancellm·ia .Mdr da Corte' e Reino· no Li:.. 
vm das Lei5 a fol. 145., e ir.n.pr. na rlmpressão Re:: 
gia, 1 

*-- *<e->*-·-· ~ 

Tendo resolvido em R~soiucão de Consulta d.e vinte e bito de Maio d.esÚ 
jHesente anno, que se pagas;eo Juro do Papel Moeda, applicando-íhe Coo_. , 
signações certas i, e que igualmente se destinasse certa somma para com' 
el!a se amortisar annualmeote huma correspo'ndénte qu'antidade de bi
lhetes, applicando para isto as Rendas ·, que declaro no Alvará. de ttin~ \ 

Llll 2 
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ia e hum do dito mez cle Maio, e anno; e Ordenando que isto se exe~ 
cutasse p0r aquella mesma Repartição, por onde· se pagão os Juros das 
A polices Grandes, tanto pelo que toca á Amortisação, devendo est<t 
coutinuar até á extinção de huma divida tão perju.di·cia·l ás Minhas Reaes 
Finanças, e tão incommoda para o giro d'o Commercio, ficando por este 
mod0 desoneràdo o Meu Real Erario de .todns as Operações, que per
tencem .a este Ramo ~e Finanças. Pr(J.hi·biodo a continuação deste re
cl.lrso, e querendo prevenir, e 'evitar quanto fôr possível qwalquer outro 
<JUe haj.a de cahir sobre o Púb lico : SGu serv.ido Ordenar á Junta Provi
sional do Erario Régio, que logo <qil!le seja possível ponha novamente na 
Minha Real PPesença qual sPja e .Difzcit, que actualmente h a; quaeso 
B~·àO a.s Üf3erações, o,u de augmento, ou de econ(')m'la, que a experif'n
ci.a lhe tiver mostrado serem mais necessarias para equilibrai' a Receita. 
eom .a Desp.eza; e finalmente quaes sejão os defeitos que tem coúhecidOo 
.barer em qualquer Classe cle Admin.istraçãe, ou provenhão de abtlsos 
~iatr.oduzidos oa <de falta ele Legislaç,ão, ou Regünen lo; e para que haja. 
tle execd1ar lbl!lma Commissão tão importante ao .Meo Real SPrvi<;o, e 
tão util p.ar.a o Beni Público com aquell e zelo, e pr01ilptidã0 q·u'e he ne
eessàrio, e com o que al~ agora Me tem servú·lo: Oroeno ao Marque?! 
Mordomo Milr, q.ue corno Presidente do Real ' E .rario, nãô só faça fran• 
quear á: Junta· tudo .quanto lhe fôr preciso para •hum exacto, e pleno co
nhec:imen(o da Minha Real Fazenda, mas Ordene ao ThesourPiro Mór,. 
e Contadores o ex ctltarem tuclo 0 que pela 1clita J.unta lhes fôr deler
mioado, clevend0 esta }')ropôr- me~· depO'is de ter visi-tado as Contadori·as,. 
as reformas, e .alterações, que deve haver no Regimento do Enírio, e 
fi?{lndo em s.eu vigor tudo o que Fui servido @idenar pelo DPcreto de
sejs cl.e Novem.hro de mil seteeentos noventa e nove da creação da so.;.. 
bredit_a Junta. E soy outro8im servido, que o sobred.it0 Marguez Mor
domo Mór, ·como Presidente (I} a: Junta Provisional, participe em Meu· 
Real Nome ' por A visei por elle assignado a todos os Tribunaes que for 
:pecessario, e a todas, e qua·esquer Administradores, por onde haja de 
co.rrer a Administração~ e Despeza da Minha Real Fazenda, que dem 
á Ju·nta todas as noções €J:Ue pt'direm, e forem necessa-rias ,; que execu
tem o q.u·e pela mesma lhes f8r i.ntimatdo em virtt~de das Minha•s Reaes 
~esoluções, t~.~ada~ ,em Ce~suJ.la~; e que' con.corr~o quanto lhes :fór pos
sJvel para fac1hta:r a sobred1t<~ Ju-nta tbdos os me1os de executar o que 
J:he ·Tenho inctun,biclo , , e --Ordenado; intimando-lhes que será muito do 
Meu Re-a] .D.esagrado, <!j\!le J!'Or f'Orma:lidades, eti•queta, ou conflito de ju..: 
risdicção se haja de embaraçar,. ou demorar qi!Ja·lquer Ordena<(àO da J un~ 
ta, tenclente a h1:1m tãe justo lim .. E E:, pero do zelo, prestimo, e adi
vidade- dó Marqüe·z Mcirdamd ' Mór o hát·e11 de expedit· irnmediatamente 
os Avisos quefofem neces!jlari·os, na conformi.dade deste Decreto, e sem 
pt>rda de . tempo. O M'arquez Mordomo Mór o tenha assjm entendido, e 
faça executar. Pahcio de Quéluz em 13 de Jul-ho de 1800. = Com ~· 
Rul:,áca do Principe Regente Nosso: Senhor. 

Impresso na Impressáo Regia. 
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P~ano Pr;óvis,ion~:l paÍra 'à Visita geral das Bofticas , como ,he,. ~.an:dadà 
, executar· pelo PRI~CIPE REGENTE Nos$0 Senhor, por Amso 

de 28 de ilfarÇo de 1800. 
n •.• T 

A Visita .ge~ài ~à,~ Boti~as. d~ Ctll·t·e: e :ferm,o de~erá ~e;~ fe.it~ dPbai~ 
xo da Presidenc1a de M~d i cos .~scolhiclos, e authorisados com a .Delf'ga .. 
ç·ão da Real Junta, segundb ~ à§ suas .Reparliçõf's; os quaés fal'ão pôr em 
execu~ão quan~o por ; ella .lhes Jôr determinado, e por duus Buticarios; 
acompanh1\dos de Escrivão, (~ .. MeirLnho. , . 
. Os Boticarios_ V,isi tádores ~- hlém dos conheeimentos s.c.ientific<Ds; 

. que deverri ter, tanto d-: qualidade dos si.mplices, como dos seus prepa
radG.s , e modo ,de os · t~uer, detr,erão ser homens abohados, e de conhe
cida· probidade; rião serãb perpetÜos ~ ~ só sim 11eeleitos peJo Tribunal 
a ~eu a.t·bitrio, no easo de terem de~:empenhado as Slil·as. obrigações com 
integl'iclade, limpeza de. Ínão.s, e zelo pelo bu·ri1 servicço de S. A. R . e 
do Público. . . . . : .·· . ! ' . , . · · 

À v·is,ita ge.ral das Boticás das~rovincias . do . Reino será feita pe ... 
los CoJ11lltnissarios da Real. J un;ta l.:i.os se·us respectivos disb-ictos, a com ... 
11anhados cle dous dos m~Jhores Botieariqs c.la Coma-reá , , da nomea<i(~!> da 
Jleal..J unta; e ~~tn . as ?jrcumstáncias, . ditas? s~n~l() _ pr.e.s«?9tçs, ·1amberrJi 
E,scnvão ,, El· Meu·wh0' sendo-lhes pr.eVJameote 'lnlllillq\da ordem da ,R<i'al 
:Junta.' cotll deteni1Íon.çã@ do_ tem ro em que dev,erão COIIH'(:t(lt ~ para. :qlue 
a visita se faC(a cjuaolo possível fôr ào mésrno temp0. :ê: .~ , ., 1 . 

Os Conegedore~ das Comarcas ,,_ ern virtud·e._ dà Portariá geral, or~ 
Pro:visãó ela Real Junta; qde os Visit.ado~·€s lht?s apresenta.r~o, mandarão 
àpromptar tudo qlianto pelos Commlssarios a esse flni ~h.es fôr requerido; 
iloméa!n~o-lbes b,uin Eserj ~vão, e Meirinho oi? Ju~zo par.a. a'w.rn'panhallos, 
€ fazerem o· que Jhes fôr p~;los Commissarios dete;rminac}o. ·· .. · ~ 
. · Os Visitadores _não terão aulhoridáde algum_a para f<ilzer. eondem-, 
:11ações; mas tão sóme11te i:larão huma relaÇão circurÍlstanciarlissima do 
estadq das· BoLi<~as .co in o jt1izo qtie fizert:>ü1, para que à mesma Real J un
b haj~ de JDrOceder co.mó parecer· j u..st0. , . •. , . . .. ·. ; 

Nenhuma Botica será isenta cl.esta visit~, p0i~ mais prívilegúd:i 
_que, s€ .repute, sem excewtuar a Ínesr;n a da Dasa Re<a·l , e a ~os : Beaes. 
Hospitacs; igoaltnenle não' setãC> dispensai:la~ da inestba visita as B©ticas 
.Qas ··casas .R,eligiÍ0sas: 1 · , •• 

- A Botica porém da Casa Real será, cGmo sempre ten~ si de, visi
tada pelo Fysioo Mór do Reino .todas as vezes qü~ be~n lb~ parec_~r, sent 
tP.mpo del.erminado, e sern bs em0lo~entos ~\ ql1_e .~s ~1a~s B.ot.1cas são 
obrigaclaL E .porq,ue a iktiea da Universidade f~l. lOStllmd_a _para Esco-:; 
la de Pharmacia debaixo da inspec~ã.o, vigi lan,c1a, e admlnJstraçi'í.o . da 
-Cong,1·egação ,da Faculdade de Medicina, será por essa rasão exceptua-
da cdas vj,sitas; . . 

· · .l?àra q1ue a:s coúsas sigão a de.vi.dá regular~.ilade, tod9s os BeJtica-. 
J·ios que cl_e novo .q~tizerem pSt· Botic~, serão ohngados a tirar huina li
cença da Heal Junta, c·uja licença se chamará D ' abertttra, e será im..., 
p-rel\Sa ;. e para _ a ob-terém, req ~J.ererão . á Re~l J unt~, ª' .q.Qal ,achando pé~ 

,. 
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1o exame que mandar fazer, que a Botica que de novo se quer estabefe..; 
cer está provída conforme o Regimento, e em termos de bem servir, e 
desempenhar as obrigações públicas, e he necessaria aonde se c1uer, lhe 
será concedida. 

O exame dessas novas Boticas será feito na Côrte, e seu Termo 
por dous Boticarios com a presidencia do Delegado respectivo; e fóra. 
della por outros tantos Boticarios com a presidencia dos. Commissarios 
da Comarca. 

As licenças D' aberlw·a, na Côrte. Cidades, Vil! as notaveis , e 
populosas, terão hum maior preço. Nas Vi lias pequenas , e Lugat·es se
ra menor, e sempre proporcwnado á sua povoação respectiva, e valor 
da Botiea. 

Nas visitas geraes que se, fizerem, achando o Visitador que o Bo
tica rio tem servido o Público com desempenho, na Certidão que o Escri
vão do seu Cargo lhe passar, recommendará que nella lhe faça os mere
cidos . elog·ios para assim o animar a procedet· com o mesmo zelo, honra, 
e verdad e. Essa Certidão lhe servirá de licença , que se chamará cle 
Continuas:ão, e por e lia não pagará mais do que os cento e vinte réis 1 
a rbitrados ao dito Escriv ão. 

Apresentada que ·seja a licença de abertura no acto da visita, e 
a Certidão da visita antecedente, procederá o Vi sitador ás averiguações 
Sf'guintes. I. Se tem a Pharmacopea geral assign ada, e os Regimentos 

o anno, ou a o nos antecedentes, ig·ualmente a::;.s igríados como convém . 
li. Se es tão afieridos os pezos, e as medidas. 111. Se as balanças são iguaes .. 
IV. Se bumas, ou outras cousas, e assim tIdos os mais utensílios de co
bre , ferro, fulha de Flandrf's e vidros estão conservados no maior asseio, 
e limpt>za, que se requer. Examinarão todos os medicamentos simplices, 
e prt' /léHados; e de huns, e outros quaes são os mais usados dos Med·i
cns , e Cirurgiões do Paiz; e havendo remedios positivamente em mio 
esLado, se lançarão fóra sem mais appcllac;ão, 

. Havendo poré m motivos para condemnações em qualqu·er dos men• 
c~onados artigos; se farão saher á Real Junta, para que em conseq.uen .. 
C! a das informações; e dE>poimentos legaes se decida a final, para se fa
zerem, ou imporem as ditas condemoações como he necessario, .orde
nando-se a cobrança dellas aos Co1nmissarios, e Corregedores das Co-
m arcas 1 

Acba'ndo-se que alguma, QU algumas das Boticas são de pouca 
mon ta , e os Bo tica rios sem posses para as abastecer do necessario, ()) 
Visi'téldor as mandará fechar; !}a vendo na povoação outra, ou ou'tras qu e 
sPj<lo boas, ou -sumcientes j não as havendo porem, dará parte á R ea·l 
Jan ta pa ra prover ímmed iatamente, segundo as circumstan cias. 

F eila que seja a visita de tod as as Boticas, cada bum dos Visi 
tadores dará hum extracto abbreviado de cada huma das do seu respec
tivo Departamento; começando por nomear a tena do seu a!lsento, 
Comarca, nome do dono, e o estado em q ue a achou; especific ando as 
qn a li da des das ditas Bot icas com as suas Letras B . S. R. iniciaes das 
palavras boa, süfflciente, e 1·eprovada. 

Feitas todas as aver}gtiações na (6rma prescriptà, o Escrivão pas'" 
sa rá a Certidão da vis i ta, que irá assi gnada pelo Commissario, e f>elos 
Boticari os Visit adores, o a qual cons te se tem, ou não Pharmacopea , 
Regimento do anno, pezos a(fe ridos , asseio de utencilios, <fuàlidades 
los n::medi os, com especificação d~s posi.tivamente máos. · 

Visitarão as lojas de Drogas, cobrando os mesmos emolbwleD·tos·,· 
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{Jil~ das ~o~icas cobr'aren1 ·, e faz~do nellas, a§ tn~srnas ave~igúnções; e 
mu1 partiCularmente s0bre a q~,Já'lidade dos pezos, e mPdidas quê de~ 
vem ser Civís ' ·e não Ly.ledi'ána-es ~ ' e sobre ,se faiem, e vendein cc..mpo-; 
sições de r:p~tdJCamentos '· que sótnente os Boticarios poden1, e deveu! 
fazer. r . ' ' 

. .E1U Calda lu'!l<iD rl'dS mez{=>s · os 'Ü{:'>nU'l.iiss'fll'lOS Visitadore.s remeÜ~-rãq 
á R MI ,.!l•mimlÜI. o MaJi.llp>a •C!l.aos Bo't. icàs·, e lojas de Oroga:s visitadas. 

Cada hw'lna .Botica pagará de ptopinà pela visita triennal seis 
m\il e quatwceJi!tOS réi-s ' a m•r.a os Cefl'~O é vinte réis doa Cer tidão ao Es- I I 

orivã.o q,ue a passar. E ct-1r.il'O d1llls B®iiêa-s de, Lisboa~ e Cidade do Pur-
ilü s~ p.-Jlov,ém e~rchiallc.u·innn·e)IJ 'té, e sesorbem a'S1dá A-merica -,' Africa··. Asia? 
f. c. p.crura :se e .vü,a,rem as · frau·des' oi <U:s .Bot•i carios, 1 q1ue sem -conscienC'i a f a~ , 
ri ibm :SC!melhani,es surtime'ntos co!ln ·remedios velhos, e·H1 detrimento leio 
f?·~:ili> hi~t~.o., .,s·e rã o ,-vjsi ~a•das toGha:s_ ~ iBo.ti c as_., que se ex p.urÚI.roem de q u a_l 
quer destes Portos de ·ma.r-, o-( de ou ir·os qua«:>squ er do Re1no ~e ndo 
obri gados os Boticarios, em cujas Boticas sE> fizerem os provime'ot CJs , a 
púdir ' ús'ita, 011:1 i rrrm~clíatame)~te .á Real Junta, ou ao Commissario rt>s..: 
11ectivo ., . pena de que assim b não fazendo, st:>rão tnullados para as des
:pezas da Real J untíl na mesma quantia de seis tnil e <]Uatrocen!os réis, 
que os Proprietarios das embao~·~a"Ções d.ev·-e rão ,pagar: dous 'mil e qua..; 
trocentos réis para o Cofre: mil e duientos réis para o Dt->lt>gado, a 
(1uem pertencer .a visita: oitocentos réis . a cada lülln dos du'us Botica..: 

'río~ Visitdldofres: e i'~oce'nllels réis a-o E~crivã0 que pássar a 'Cf> rtidào: e 
quatre~cen tos l'éi,s ao ·Meir:imho: -e . da mesma fónna nos Pórtos do Ultra~ 
J;na ~· tor:maràp ~ dà1· v·isi ta , ou/ dos medi c a rn en U1·s é.~we res f :'lo 11a r a s'e 
a ve'rigqar Sie podem se guir vi-agem, ou dos novos q·ue j 'h~portai'em, pa.; 
g ando os meslilws ernolumentos; sendo :p>oréoo feitas ex qfficiu as visitas 
das Bo·t·icas das Anna<ilas Reaes; ' 
. Da n1esma fórm a, e pagando 0s· riles·l'fl·os emn1utrn Pnt.os ? se farãd 

visita~ nas Atfa~degas, ass~m do Reino, como dos Donúll.ius Ult rama ri.,.; 
-nos , nas drog-as q-me de fóra se ÍtiNpoa-tareJJ-a , sf'n~ a qual visita os ()(6..; 

ctaes da.s (\•i las Alfan,deg as n~o .admittirão ,algun?as a despachu, em ob..: 
servancia da Lei ch~ 15 de Novembro de 1623. 
. Os Boticarios V,isi ta dores, ~ assim. mesrtlo b Merlico, Bot.icario .; 
Meirinho, e Escrivães territoriaes, que fo i·ern apromptados, ou uot iflca 
d DS pelos Corregedores das Comarcas;· em virt(Jde das OrdPn-s, e Det.t>r
minações da Real Junta, não vencerão ordenado diario, mas sím ,tar1tô 
por cada Botica; a saber: O . Visitador h urna chda, e certa: quantia; e 
os outros outra-; _que se:>ja proporcioual: o qt1e a Real Junta regulará, oti 
alterará.; segundo iile·lhor lhe p~tecer. , . 

Esta cobrança, fE'itas a.s clespPzas qwe vão menc~onaâas, ~ que se~ 
rão pagas pe los mesmos Correged0re~; em consequencia: do arbltno que 
a Real Junta lhes n~andar, assim cotno a das proj)inas das Boticas, será 
p_or e ll es remettida á_ Rea l ~pnla com a dev_id~ seg1:1rança na f?rm~ pra
ticada em semel~antes remessas; e qúe se msmuar na Portana, que é\ 

este respeito se/. lhes di'ri g'ÍI". . _.J 

Os dinb ein-s resultantes destas cobranças serão recolhidos .em ar
ea de tres chaves, na conformida'de do costume ~stabelecido. Lisboa . Reai 
J unta do Prolo-Mcdicato ,J.5 de Julho de 1800. 

1mpresso avulsso; 
.\ 

\ 
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Ü ~rincipe Regente- Nosso Senhor, em Resolução de 1 I de Junho, 
tomad~ em Cons ulta da Real Junta .do Comntercío, Agricultura, F a"" 
h ricas, e N avega~ão destes Reinos, e seus Domínios , a fim de est,abe
lecer Jurisprudencia invariavel, Foi servi-do Decretar, e Mandar publi
car: Que s·~ndo retomado aos inimigos da sua Corôa -por qualquer Poten
cia A lliada Navio Portuguez apresado, os· fretes da sua carga só se de
vem proporcionalmén te até ao lugar da preza: e só poderá vencellos po~: 
inteiro, se por alguma poslerior transacção, ou resgate o Navio tornar 1 

a estado de conduzir a carga ao Porto do seu destino. Lisboa 15 de Ju
lho de 1800. = Francisco Soares de Araujo Silva. 

I 

Impr. 1ía Impressão Regia. 

EU O PRJNCIPE REGENTE dos Reinos de Portugal, e elos AI. 
garves, e dos Mestrados, Cavallarias, e Ordens de Nosso .Senhor Jestl 
C h ris to, São Bent.o de A vis, e Saot-I ago da Espada: Faço saber aos 
{_JUe este Alvará virem: Que sendo-Me presen te em Consulta da MPzm 
rla Consci..-ncia e Ordens o Ollicio do Desembargador Pl'Ocurador Geral 
das lnf'Rmas Ordens, em o qual Me ' representava os graves perjuizos gue 
a experienci::t tinha mostrado se seguião ás Commendas das Ordens de 
Nasso St>nhor Jesu Cbristo 1 São Bento 9e Avís, e Saot-lago da Espa-

#t <la, da prátic-a do Paragrafo quinto do Alvará de sete de 'Jfevere iro da 
ror! sete.centos setenta e àous, pela inegularidade , com que alguns Com
mendadores arbitrariamente faziào as .~enovações, e Emprazamentos, 
seguindo-$e della a falta de aug·mento dos fóros, e a alienação, e perda 
tola! de huma grande pa·rte dos Bens, qae constituem as mesmas Com• 
rnenda : Sendo necéssario occorrer com prompta' providencia a semelhan'
tes abusos, antes que o tempo, e continuação delles os tornasse irreme
diaveis: e principalmente porque o S~nhor Rei D. José Meu \ Avô, ~ 
Senhor, que está em Gloria· , m'ío foi plenamente informado, como se 
comprebeode do mesmo Alvará; por quanto em os Estatutos, e Defini
t ri os das ditas Ordens se regula muito especificamente o rnorlo, e clau
sulas com qué devem ser feitas as Renovac.ões, e Aforamentos: Accres-

1 d ' • r <:Cfl'do, que estando os Mestra ns das Ordens um dos perpetuamente a. 
Corôa destes Reinos·, de,·eria nos Afuramentos seguir -se o mesmo qne 
s e observa em os Aforamentos fe itos pelos Donatarios da Corôa, que não 
pod em ser valiosos sem serem confirmados: Tomando na Minha Real 
Consider~ção o sobredito Officio; conformaildo-Me coll'l o parecer da Meza 
da Consciencia e Ordens, em bei'Jeficio, e aproveitamPnto dos Bens das 
C Ci mme odas; e para que estes se filão d~eipem ,1 e a'lienem: Hei por be11~ 
cl erogar, como com effeito derogo_, o <.li to Paragrafo quinto do Alvar[.L 
rJ , sfllC de l7evf'reiro de mil setecentos setenta e dous : E Ordeno, que 
fi~a n d o sem ef:fc,•Ílo a faculJade geral, e ind ependente coneedida aos Colll-
1· 1endadores, srjão nullos, e de nenhum vigor todos os Aforamentos; 

I 
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que elles éeleb1·1uein , em quanto não houverrerb· á 'Minha ReaJ Confirmá~ 
· ção . pelo expediente do .d.i to Tribunal: E que ~as ditas Cunfinng1ções, e 

Emprazamentos . ~e ?bse~ve o que . se..:' acha esl abelecid.o nos Esta Cutos ,. 
Regras·, e D.efimlonos das mesmas Orden~, que a este fim tão sómeo..:, 
te 8ou servido repôr. na ant·iga, e -inteira 1observancia, etn que st>· acl)a~ 
vão antes do dito A lvrir'á; qtH~ quanto . ao mais, deverá cúmprir-se tão 
ínteiramente como rielle se conléni. ; . 

Pelo que: Mando _á Meza da Coosciencia e Ordf'.~s; Meza da 
D esembargo do Paço: Presidente do Meu Heal Erario; R egedor da. 
Casa da Sdpp li cação; Conselho~ da Minha R ea l Fazenda, f' elo U ltra
m al'; Real Junta do Cornmercio, Agt·icultura, Fabricas, e Nav e(;!acà:d 
destes Reinos, .e seus Domínios; Goveraador da Relação, e , C'a ; a 'do 
Por to; Presidente do Senado da Caniat:a; -·e a todos 0s Correg-edores , 
Provedorf's, Juizes, Jus tiças,. e mais Pessoas, a qu e m p t-' i-tPn~er 0 co~ 
r1hec i mento deste A h• ará, o cumprão, e guardem, e faqão cumpri~, e 
guat•dar sem d~tvida, oú e~ilba~g~ algutn; não obstan~_Ps qtuipsqu:-r Leis · ~
A lv arJs, . Regimentos, DtsposJçoes, Ordens , qu estilos ,C011t, ranos, que 
todas, e todos H E> i por derogados para este effeito s6menle, ficando alie:ís 
sempre em seu vigor: E vallerá como Carta; passlida pela Chancell a ria. 7 
posto que por ella não passe, ·e que o seq eff..-itn haja de du ,' ar mais de 
lwm, ~ moi tos annos, não obstantes ;as Ordenações em con-tre~rio.: E .se 
regislará em todos os lugares, aonde se costumão registar serne lb;intes 
Ai v ar ás, remeltendo: se o . Original pata o Meu H eal Arcbivp da 'fon ,e 
do Tombo. Dado em Lisboa em ll d-e - Agosto de 1800, = Corq a Assi .O. 
gnatm•a do Principe Regente Nosiilo Senhor . . 

Reqist. na Sec?'elar·id de Éstado dos Neq.ocios do R-ez'no 
1w Lt·v. 9. • dhs Cartas, Alvarás, e Paten~es 1 a foló. 
112. , e impresso na Impressão · Regia• 

I 
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o· Senado da Camar~, tendo em consideração o qüe se Íh~ rer_resen:~ 
tou por parte dos Medidores d~ Panos desta Cidade,, e sf'odo informa..; 
~io que muitos M-ercadores; e Negociantes; assim náttJt'aes, corno Es-' 
traogeiros, compriiq, e vendem partidas de Pannos, Baetõ~s, e Baf?t;l.~ 
fabl'icadas neste Re ino, e fór~ delle, sem priml~ito serem int>didos pelos 
di tos Medidores Encordoadores da Cidade, que para este e.ff'eito são' pelo 
mesn,w Senado providos: resultando g-1 ave prc->juizc~ ao Públi co; e ao bem 
commum do Povg nas dirpinuil(Ões e falsidades, que se àchào nas PeçaEJ 
de Panoos, Baetões, e Baetas. , para cujo remedi9 se cri.:irão os ditos 
Officiqs, e se fez publicar o Edital, que se acha jncorporado no Sf"ll R e
gimento, con~ a data de 20 de Dezen)bi'o de .1642, cuja observ anci.a 
não deve ser alterada com nenhum pretexto, a Ates se deve appli-cat todo 
o cuidado para que se ~-uarde sem contrat.liçfio Manda p Senarló, que 
11enhum Mercador, e Ne-gociq·nte, natural.; ou I Es'l.t'angeiro, compre .. · 
IH~m venda P,eças algtJm ll s de Pannos, ~.aetõ~s , e Baf:;'t~s de qualquer 
qualidade que SPjão' fabricadas neste Hemo' ou fóra · dell e ' sem primú..
i·o serem medida~ pelos Medidores Encordoadores da Cidade, sob pena de 
quem o contrario fizer, e lhe fôr judicialmente provado, incorrer n as 
penas de perdimento das fazendqs, que se · não medirem, e da pecunia .. 

/ Mmmm 
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ria que disp5~ e Regi'mento dos ditos Medidores, Postüras ·, Póblica.: 
ções, e Mandados que haja sobre este parlicula:r sem remissão alguma;. 

; e para que ven-ha á noticia de todos, se fi:x:ará este n0s Lugares Púb]i .. 
cos, recmettendo-se a Cópia para o Juizo da Almotaceria, para alli ser 
registado, e sé dar á sua devid·a exe~ução; registando-se tambem no• 
proprio R~gi·mento· dos Medidores com o mais· que ·necessario fôr, para. 
ficar tPndo toda a devida observancia. Lisboa 23 de A gosto de 1800 .. 
= Marco' Anton-io cl~ Azev·edo Coutinho de Montaury. 

Impr. na Impressão Reg·ia. 
I 

'11-· -*o.Cot--ll! 

' 

Manda-' o PRJNCIPE REGENTE Nosso Senhor, que o Desembar
gador Superintendente Geral d~· P.ecima expessa Ordens Circulares ao& 
SuperintPnd ntes daCol'te, e Termo, e aosGerafs d ;~s Comarcas, para. 

· estes a expedirem tambem aos Super-intendentes particulares, intiman
do-se~lhes que, em observanciá- dó Alvará de 31 de Maio do corrente 
anno de 1800, se remett.ão as Rela(;ões . do Lançamento do Quinto dos.. 
:Bens da CórÔa :is Repartições competerltPs; e nas Terras, aonrle nã<> 
houver os difns BPns, se dPclarará por Certidão ás mesmas Repartições~ 
que se não fez Lançamento de Quinfe por essa razão; o que tlev.e ficai! 
constando por Termo lánçado pelo Escrivao respectivo no Livro dos mes-
11108 Lançamentos: Que, aonde constar que os Bens desta natureza se·· 
aehãL'> árrtndaclos, se N'gule o di{o Lançamento do Quinto pela qtú n ti ~ 
dos arre11dam entus; e ~~ste caso, não · havend'a o incovenien te de ser
pequena a m P ma· quant i& da renda, ou de se ac.harem dispersos os Bens· 
em Territorios de diversas Superinlendencias , ou de outra qua-lquer ma
ntira, seguirão a prática- obse.l'·vada na cobrança da Decima d~·S Corn
mendas, notificando aos Rendeiros, ou seus Procuradores, P'Jlfa que no. 
tempo da Lei entrem no : Cofl'e da Jünta da Administração com a som
ma do Q uinto, qoe lhes· foi l-ançada·, e lhes apr'esentem os Conhecimen
tos dentro no termo de dol!ls rnezes, pena de sequestro, a que manda
rão proceder, havendo f-alta; e os referidos Conhecimentos Ih~ serão le-· , 
vados em conta, para abono qo tota·l do Lançamento: e que por toda, 
e qualquPr omissão, ou falta, llcãe · os ditos ~uperin-tendentes responsa-' 
veis na fórma d-as Leis relaHvas ao Subsidio Mditar da Dec.ima, para O· 

que se registarão as mesmas Ordens nos Livros das suas Snperintenden•· 
cias. E o subr·edito Desembargador Superintendente Geral fiC]Ut> na in
tt>lligencia rle fazel' obst>rvar erT<J tudo o mais a O rde m do Conselho da 
Fazf'nda, exped ida ao ·seu Antecessor sobre es te negocio na data de 5 
d.e Dezembro de 1796. Lisboa Junta Provisional 30 de Agosto de JBOO~ 
= Com tres Rubrícas' dos Deputados da· Junta Provisional do ErariOt 
Régio. 

Regist. na Sitperintendencia Geral no L1:vro das Or
dens recebidas: a foZ 54·. , e impr. na l'l'npn~ssáo Regia. 
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Eu -0 PRINCÍPE REGENTE FaÇo saber ao~ que. este Meu Alv,ar~ 
de C0nfirma(;ão, ê de D<~elaração virem: Que sendo-Me presentes P•lr 
repçtida.s súpplicas (J s Officiaes; e Soldado~ dos Regimentos de M ilieias 
do M.~u Ex.ercito á faltéi de observância, eá1 que se achaviío nniitos d os 
seus Privi legias , àssim por parte dos Ministros , e Mau·istradus des tes 
Reinos, com9 por part~ das Cama~as; é dos Çapitães Móres das Orde
nanças dos Dislrictos delles; pedindo ao in('!SolO tempo' qué quizesse Eu 
pôr hurn termm a setneHiahtes iriaonvenientes, a favor de huma Corpora...: 
ção tão util aa Estado, e tão nf'cessari•a :pará a sua pennànencía, e de..: 
fez.a' con(innan.do-l hes todos bs Privilegias' alé agorà conc c' riJd, ·S aos Of
ficiaes de Patente, Offioiaes ihftrriores, Soldados 

1 
e ma is IJ;di\"iduDs -dt•S 

H.egimen los d.e Milícias ( antigatiúlnte denoiníriadus A u ·iliare.s, tan~o pe...:_ 
lo A lvará de v.int~ e <')Ua~ro de Novembró de mi l seisc entos quar t:n ta ~ 
cinco, exped ido em Monte·tllÓr, com_o pélás differentes Pt·ov isões, Re~ 
soluções, e Decretos, qüe· df'j:>ois delle se s~guírào: E tomàodo Eu na 
1\hnba Real Conside1·a~~ã9 hum<} Í11ateriâ tão importante: :Sou Servido 
Determinar, e Estahelecer ao dità respeito o sf'guintt->: _ _ . 

I. Hei por bem confirmar a favor dos- Rt>g·imt>atos de Mi liciàs des1 f'~ 
1\1éus Reinos, ~ Oomiai11>s os Privi legias, qu...,e lhes for ào outorgaJos pe~ 
lo A l~·ará de vinte e quah·o. de Novembi·o de mil seiscentos. quai·enta ~ 
cinco; e pf' las difl'erentes Provisõf's, Resoluções , ~ Deoretos ; , que de. 
pois delle se seguirão_, até . ao presente;. c.omo se todas? é de todos s~ 
fizesse aqu i huma positiva, e declarada menção; excepto naquellf's pon
tos , que forem expressatlien te de rogados em virtude das Disposi~ões Jó 
}Jresente Alvará. · ' 

li. Em consequencia EstabeleÇo 1 e Decláro, que fi.carãn para o fu..: 
• turo revogados , e abolidos todos os Privilegias, que tio hão sluo communs 
aos Milicianos, sobre exernpctõP_S de Egoas de Lista. . . 

III. Do mesmo modo fica revog-ado o ,Privilegio absoluto da exempção 
dos fi lhos dos mesmos Mi licianós para soldados -pagos ., (qu ando tiverem 
mais de hum) Privi legio, que ni'io póde ser compatível com o bem do 
lVJeu Real Serviço; porqm querendo Eu faz~r graça, e mercê aos roes
uibs Mi licianes: Sou Servido conceq.er <los Pais o arbitrio, e faéol.dade 
de poderellil escolher aque lle filho ., que lhes fôr mais g·rato para a sua 
companhia; c.mu tamto que os outros st>jão babeis para · poderem en trar 
.rio mesmo serviço. _ . . . 

IV. Igualmente Hei por derogaJo -, e abolido todo o Privilegio, de 
que pertendião g-ozar os Mili cianos , ·de não poderem ser eleitos para 
Cobradores da Deé'ima nos' seus respectivos Districtbs, ficande> sujeitos 
nelles· ao dito encargo; com~ tanto que não poss11 s~r l'inals .do que hum 
em cá€la Fregu ~zia , quando ne ll á oão haja ol!lho mais habil ·' e capai 
}'ara o mesmo .Ministerie,; e ficarfío exf.'Ínp1~s ., .em ' quanto exf'rcitarem 
-o dito En1prego ,_de toda a .obrigac,ão das M1l1cta~ .'.se~ deixarpm co111: 
tudo de ser Milicianos, e cle goZJar de lbdos ?S Prnalegtos anriexos á sua 
,Corporaçã(i), 

V. Que tomando-se-lhes caF-ros, e cavalgaduras (quan-do as trouxe
tem a ganbo) isto se entenderá unicamente quando os referid.~s. Milicia
nos não f~DTem, co•nvocados pelos seus Cbefr:s para o serviço M1lltar , õt~ 
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quando tiverem filJ'JOS, OU moços proprios para conduzir OS dÜos carros') 
e bf>stas; porque aliás não poderão ser obrigados a levallos, nem lhes p0-
derão ser tornados, com notoria irnpossibiJi.G!ade, e detri·mento do serviço •. 

E com as sobreditas Declarações, e Modificações Hei por confir~ 
mados, e roborados os Privil egias concedidos aos Córpos Milicianos; im ... 
pondo aos· Mi·nistros Tenitoriaes ( em artigo àe resiidencia) a obrigação 
de mostrarem por Attestações d.os Governa~l,ores, ou·Commandantes das 
Provi ncias , em corno fizerão guardar exactamente os referidos Pri vi legios i 
IJa fórrna assima dedaracla :, Havend0 para o ~ito effeito por derogadaS> 
quaesquer Lf'i·s, Regimentos, ou Disposições em contrario, como se de 
cada huma d ·J:las se fizesse cx.pressa, e declarada me01çào, sem embar
go da Ordenação em conhrario; e qB·e igualmente es.te valha, posto que 
() seu etfeito dure mais de. hun~ armo , e como que fosse Carta passada 
em .Meu Real Nome, sem ernlilargo da mesma Ordenação. 

Pelo que: Mando ao Meu Cemselho .de Guerra; ao Duql!le de La-
fões, Meu Muito Amado, e P11ezado· Tio, Marechal General dos Meu~· 
Exercitas, e General junto á .Minha Real P essoa; á Meza de Desembar
go do Paço ';. .Reget.lor da. Casa da Su.pplicação ;. Governador da Relação< 
e Casa do Porto; e a0s mais Tribunaes, Guvernadores, e Commandan~ 
.tes das Provir:Jcias, Minislros, Ju lgadores, e Cama1•as destes Reinos, ~ 
quem o conhecimento df'sie haja de pertencer,. o cumprão, e· g't~ardem :>' 

e fa ção cumprir, e guardar t.ão Í!nteiramente , como nell·e se c0ntém 'i 
sem dúvida, ou em baFgo algoan. E 0 Doutor José Alberto Leitão, do 
Meu C'oo~wlho, Desembargador cle Paç-o, e Chancellér Mór deste Reino. 
o faça publicar na CnaneelJ.aria, e registar nos Livt'0S della a· que tocar:~~ 
e nviando-se 0 Original para a Tor1•e do Tombo. Dado, no Pa lacio de Qu·é
}uz em 1 de Setembro· de lt80:0 •. = Com a Ass,i.gnatUJra do.P~in.cipe Re~ 
gente Noss@ Senhor .. . 

1 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias· Estran.9ei
ros e da Guerm a fol 26 vers. do Livro de Re.tJÍslo 
de Cartas,. Leú , e Alvarás·; e impr. na Impressão. 
Regia~ ' 

Ten.do reconhecid.o a i'mpossi>bili-dade de satisfazet• hum s0 Magisitad& 
opporl unamente aos dous Lugares de Deputado Fisca'l da Junta da Fa
Zt>nt.la da Mannha, e d~ Audi.tor da Mi~ha· A nna·da: Real, acontecendCil 
al ém disso rPpetidas vezes huma incompatibilidade manifesta no exerci• 
cio de ambos os referidos Empregos: . Hei por bem Determinar ( Revogàn
do nesta partt> o§. 35 do Alvará de Regimento de 26 de Outub11o de 
1796) que o Luga1· de Depu-tado Fiscal, da sobredita Junta com o Ül'
denado de 400$ réis, que actu alrnente ltle compete fique separado per
petuam f' nte do de A udilor da Real Armada, continuando porém , ·em. 
quanto Eu- não Ma·ndar o contrario a exercer o mesmo Emprego de Fis
c~l '· o Desembargador Joaquin1 Albe1·to .Jorge , que pelo seu nolorio e 
d1 stmc to z elo se tem feito merecedor da Minha Real Considerac:lo. A 
R eal J unta da F-azenda da Marinha o tenh a assim entend.i·do. PalacÍ 0> 
tl.e Q néluz em 5 de Setembro de 1•800. = Com a , Rubríca do Prineipe- · 
R egente Nosso Senhor. · · 

Nos rr~anuscritos de M. A ntonio da For.tceca. 
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' ( ' " 
Por effeitós da Minha Réal Commis;ração: Sou s~rvido Perdoar a · t~ -1 
Uos os So ldados da Brigada Real da Marinha" o Crime de Desf'rção, ~:->m 
que se acharem incul'sos, com tanto que se apresentem ao seu J : e~pt><,:.:. 
tivo Corpo; no perei11ptohn tei-ino tle tres mezeS., cuntados da da la dd 
presente Decreto. O Conselho do Almirantado o tf'tJba assim entvndH1o 7 

e faça executar. Palaciô de Qnéloz em 9 de t::letembro de 18oo: = Coni 
a Rubríca do Prjncipe Regente Nosso Senhor. 

Impr. na Officina de Antonío Rodrigues Galfiardo: 

Ü ~onselho. da _R~al Faun r~ a t?E' ordena rPm~>Üa ~ V m. a cópia in.; 
clusa , por nllm ass1 g nada, da Resoluç.ào que ::;ua A!Lt>zá Foi ::;Lnido 
tomar sobre a Consulta, que subib á: Sua HPal PreSPIIÇa à resflt"'itll do 
desconto, que se pertendia fHzer à Lu l' aS de S eàhra da ~ilva 11n ve"':.i
mento que teve no primeiro quartel do a11no passado; como Dt·:>enJl ar
gador do Paço, l'espectivo ao que de mais tinlia cob'rado Dú 0\tblliP quar.J 
tel, como Conselheiro da Fazenda do Ultramar; quP er tào ~ra; para: 
que fazendo Vm. presente o Sf'U eqntl:'udu na .Meza do Real Era·, w, te
nha jnteira execução, o que Sua Allleza D(, terrnina ao su11redJtu rP"'Jl~"Í
to. Dcos Guarde a Vm, Secretaria do Conselho da Fazenda 1 dE' St>lt>m""' 

de HJOO. = ::;enhor Jgnacio Antonio Ribeirci), = Belchior Felix. ReoeUo.; 

Gópib. da Resoluçda: 

Em Consulta do TdÍnu1a1 do Conselho uo Rt->al F}lzeniÍa de 8 de 
Julho do corrente anno (de -1800) sobre o requerimento de Lucas ele 
Seabra da Silva, em q'ue representava a .dú"idà su-scitada pPlo Thf' !>OU..I 
rei ro Geral dos Ordenados a respêi lo de lhe nàb pagar o ven.-imPn tu que 
t~ ve no primi:oiro quartel do anno proximo passado; ~orno l) t->Sf>mbarg-a
dor do Pacto, sem lhe faz er o desconto do qu€! havia já l'f'Cebido p r> rten
~e nte ao mesmo quartel como Conselheiro e P rbcuradur da Fazenda do' 
Ultramar, que então era: Foi Sua Alteza Servido pnr Sua Real f·{-eso-· 
lução de 14 do dito mez e anno (Julho de 1800) conformandu-SP com O' 

parecer do Conselho, ordenar, que ao Supplicante se nãa fizesse o dcs-' 
conto projeclado; e que assim se observasse com quaesquer outros daqui 
€1ll diante' que se achassem em iguaes , circumstancias' visto que isto 
mesmo se praticava com os herdeiros dos PJop~iPta rros que faleciàu an
tes de comple to o quartel. (I) Belchior Felix Rebello. E::.tá cenforme' 
= Joaquim José Frederico Bartholomeo. 1 

-------------------------------------~ 
.. , _____ _ 

(1) Em virtude desta H.e;;olução s'e deferia no Real Eratio ao Oes .. mbargador An
touio José Guiãu, que sendo Aggra vis la, sahio despach<Hlo plwi o Conselho da Fmwn-' 
da , aonde tomou posse , Lendo vencido hum quartel de Agg·raYos, que se lhe duvidou• 
pag~H, qu erendo o Thesoureiro dos Orde.nados. pagar-lh'e p~·o rata os c~i ·ts que Linha 
serv1do p r.ortrncentes a este quartel; e depots de wformar o dlto Thesnu re1ro i e u Con
tadoria. e responder o P rocurador Ja :Fazenda, ol>teve o De pacho seguinte = O Con
tador T he,oureiro Geral dos Ordenados pague ao Supplicante o liqu ,do vencimento do 
quarto quartel do nnno proximo passado, como Desembargado r Aggravista da Casa 
da Suppl icação , vi lo o qu e se informa. Lisboa 3 de J ulbo de 1817. = Com htiroa; 
Hubrica· do Administrador Geral do Erario. 
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Campra:-se no Real Erario a ResoTuçEto do Príncipe Meu Senhor 
constante destes papeis; e para este effeito se passe a competente Or
GeJD ao Thesoureiro Geral dos Ordenados. Lisboa 12 de Se.te'mbro de 
JBOQ. = Com a Rubríca do Excellentissimo Marquez Presidente do Rea) 
Era rio. 

Nos manusc1'itos de J. de .A.hre·u Bacellar. 

-li!--*<.<:»*---J!E> 

O Provede>r e Deputados da Junta d'a Administração da Companf1Ía1 
Ge~;al da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. 

Fazemos ~aber, Que não sendó permittido pela Resoluçã0 de Sua Ma.; 
gestade de 11 de Agosto de 1792, publicadjl· pelo Edital desta Junta 
de 22 do mPsmo mez, e anno, aüs Lavradores de vinho de Embarque 
e cowprart'm mai.~ vinhos á l:>i·ca: do lagar, que não forem unicamente
para allPsLo de luuna só pipa, q,ue os mesmos Lavradores qão podessera. 
acabar de encher dp seu proprio vinho, devendo para isto ter vazilhas 
proporcionadas á sua colheita, para· qlile desta maioria não resulta-se o. 1 

~onbPcido dolo de usarem· (l)ell·as sem terem vinho da sua lavra para as 
f'ncher, cum o fim de o inh1eduzirem fra1:1dulosamente inferior, e j.IJegal:. 
Consta com toda· a certeza, que alguns LavradDres Infractores das Reaes 
Ordens, e J.uimi·gos do Bem Geral pelos seus serdidos i,nteresses conf,ra 
os comrnnns dos outros Lavradores honrados e de probidade, que obedi-

1 entes aos RPaes Ma·ud:atos·, .íiund·ãe na boa orclem e s~:>gurança delles a 
sua felicidade;. te1n cogita·clo fazer Íillusori-a a sobred~La Rt>al Resolução. 
de 1 J de Agosto dé l792, buscan·do o capci·oso pretexto. da Envasi.lh. a~ 
~ão qu~ lh-es concedem os Avisos Régios cle J.2 de Setembro de 1772"' 
e 22 d·e Setembro de 1777• ,. para· debaixo delle não só. fazerem as maio~ 
res ·eornpras , . cque lhe são prehibida.!:l , mas muillo mais para com O· 

1-nesrno pretex-to f.azeFem as pernici-osas introducções de vinho de Ha .. 
n1o n0 d'Embarque, l!lsando· JW Manifesto, que sã0 0brigaclos a fazeL~ 
l'las referidas Envasilhações, clo engano de manifestarem vin4o de Em
li.Jnrqu~ em nome de Lavnadores, que não tem da sua pwducção tan
to vinha como elles maaiJ.estão ,. e até de outro~ , que nenhum tem 
de sua lavra. Para· se obviarem, estas fraudes , e se observarem as 
providentes Leis, e Reaes Ordens tão profieuas á Lavoura em ge
Jlal : Deelara·mos pC:'Io presente , que a.Jém da 0brigação , que tem 
todos os Lavradores de vinh<'J de Embarque de qualquer Estado , e 
Condição que sejão , àe rnani.festarem aos Comrnissarios desta Com- ! 

Pª!lhia no~ seus respectivos districtos o yinho qne envasilMo. fm Ade.~ 
ga ~ éllheias, como lhes detennioão os sob,reditos Avisos Régios de J2' 
cle Setembro de 1772 ,. e 22 de Setemhro de 1777 , te.m lambem a 
obriga<(ã0 de declararem no Acto do Manifesto de envasil!Jação, as vi-
nhas em que foi produsido o dito vinho ; co~ quem confrontão; a razi'io 
porque fazem a mesma envasilh·é! Ção; se he por não terei'l'l Adegas pro
prias, o·u Toneis para o recolher; ou porque nJOtivq a fazem; tudo a firn 
dP. se vir no conhecimento da. CLJlposa collu~:\o' com que os Transgrt>sso-
res corp o tit.tJlp, dé!quellas envas.iJha<;ões introdusE>ro os vinhos de Rarn.(J) 
no de Embarque, d.ecla.ra.n.cJo no· sobreuilo Maniks~o serem da produc_, 



' ' isoo 
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- Ção do me!nno Embarqlú~' quando na TFalidade he pr~duzidh ~~ Distrir .. 
to do Ramo: ficando na certeia de que todos aqueJl p~ Lavr~dnr-es y1:e 
faltarem á Verdade ~as mencionadas declarações que d1J Vt fn ifaÚr; p 411~ 
enNas ilhan>m mais -vinho do que prodoúm as ~uas virüvss, hão d ... H·r 
irremiss'ivelmente autuados; e punidos fOlll as fJPOas irrl'g aclrt~ 110 'A lv a
rei de l~ de Noveillbro d«:> l ?71. E rara que eht>g'llP. á !.IOLicia dP i: llrl n~' 
e sé não . possa ai legar· igiw nH1Cia; . lVJandárnos a lixfn o j'>rf'~w n lt' prll' l\6s 
as~ignado' e ~ellado, co i-n. o ,,Sello da Nossa Cuinp onhiá nus Lljgl:ll P $ I,'Ú :; . 
piiCoS desta Cidade de VII]a Nova dt> Gava, e Pcn toclus n~ dl'S TerrnlJS 
do Alte Douro. Dado hesta Cidade do P~rio em jurita de 19 Je ~Pff'lli.: 
hro de Jaoo. = Antonio J'Osé dá Cunha RPÍs. = J<~se DiaF: d, Lima • 
. · Domin gos NJartins (;or.sa lv es: == Nicoláo Francisco Guimarães. _ 
Gaspar Cardoso de Carvalho e Fojú~há. 

Impresso avúlso: 

Eu o PRINCiPE REGENTE F~aÇo saber aes qnf3 este Àlvará vi~· 
· r em: Que sendo-Me presente em Consulta dà Junta Provísiorial do Era~ 
rio Régio, que o valor . <1a Moeda de Cubre nã'? tem jt;sta pr pt>rç.io cur~ 
() preço a que tem subido este metal' e con) a n'v.ultada iJ,-.spt·za du seu 
fab rico' e que outrosim la mbem se vài n~s ta Côrte f •Xp rinwnl;)ndu faJ
ta desta Moeda, CJUe he a de que mais S(> serven1 os lVJeul'l.Vass<lil ,·s 
flas compras clas cousas miudas, do qne certã inentt.> s.e §,.,guír6 ;, ,nhara
ço notavel, eperjuizo aogit·o do Cumm (> rcio. por f:tlr_i..i do:,;corl1ji~t<"r>l•· s~ 
e indisp(>nsa,·eis trócos, principalrnenle nas diarias. fr e qi,1Phtf-'~ , succPs-: 
s ivas, e miudas compr-as, e ve·ndas , que se cele.brão i Confurri1and ·-Mt1 
-<eÓm o parecet· da mesm:>. Jun ta, e não <}llPreddo otúi tllr qua l1uer p ·o· 
videnci.a, que possa 'concorret· pa ra a utili.dade pLiblica, ~u e lant J t f' nb<~ 
r1a Minha Real Considerat(ào: Sou se rvido ManJar curihar novd MuPda 
deste Metal, com valor proporcionado ao sE'u cüsto, fahrico; e serdl"ria
gem, havendo l1Uma Moeda com o Cu,1ho de XX,' quP. v;il ~ rá vinte ré is; 
()Utra cle dez réis com o Cunho de X; outra· com u Cnnho d~" V, gu~ 
.Va ler;\ cinco réis; outra com o Curiho de III' que valt'rá trPS réis' as 
quaes Ordeno que girem como taes ~ e com o valor f>tii cada htHiJa dPI-". 
)as designado; e que as Moedas de cobre, gue até agora t!iravão nPslei 
Hei no, e no do Algarve, que Mandu substi'tuir pelas du tJ, vu ( 'unh11, 
não cOrl'ilo mais nesta Cô1·te, e Ci dade de Lisboa, e seu Terrna, . e niiS 
.J'rovincias dos di los Reinos, passados dous mezes ;dt>po'is qu'e JJPilas se 
·fixa rem .Editaes1 para esse fim; e qne clentro do sobrf'dito tempo sPji'ío 
obril)'ados os Possuidores das ditas L'Vlueda<.: a:ssim supprimidàs -a Pntregal.,; 
las ~esta Cidade de Lisboa em o Rt>al Era rjo: e nàs Pr~~vi'nciaos deste 
Hei no, e Algarve aos Corregedores da~ ~omarcas. re_spc>ctivas. , receh,-.n
do no a.cfo daentrega t>m .Moedà metalJca qu.anlra 1gual_ ao"\lal?r legal, 
q ue tinhão as mesmas MoPdas, que assirn Man.do entregar, e i"f~colber; 

11 1) I . I I • . 
e isto debaixo da pena o e qu e todo a qu e e ossu1c or. q o e d t> Jx ar de 
entreg-at· a referida Moeda no termo pretixo, perca a be r'wflcio tia M i
rJha Real FazenJa, a quantia que Ih~ fôr achada da _?ita Moeda; e alét~l 
ri isso pagará o quat:ro-dob ro , que He1 p'or bem arrllcar metade para· o 
accusador, e a outra metade para ósHospifaes dostéferidos.Destrictos, 
.procedençio-se á ünp.osição destà pena ne:sta Cu'rte, e seu Termo pelos 
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Mioislt·os Criminaes dos Bain·os, cada hum no seu respec-tivo Bairro, e 
J ui gados; e nas Províncias deste Rt>ino, e no Algarve , pelos J ttizes 
dus respectivos Lugares, verbal , e summariament. , de plano, e sem 
e !repilo dB Juizo, pelo simples aulo da achada, que formará o Corpo 

e delicio, sem se lbe dar lugar a outro recurso, que nãoseja ode Em
barg·os á Sentença declaratoria, proferida em consequeocia do ';lUto da. 
achada, a qua l pana igualmente se imporá a quem della usar, e em cu
jo poder fàr achada; posto que prove não ser sua. 

A mrli ~ ndo a OrdPnação do Livro Quarto' Titulo vinte e hHm, 
e o 1\ ará de dezesr te de Fevereiro de mil seisceptos noventa e nove: 
1\-Ja do que em todos os pagamentos, de qualquer quantia, e qualidade 
<Jli P seja, se acceite em Moeda de Cobre até a quantia de cinco mil réis, 
e ainda nos qne respeitarem á .Minha Real Fazenda. 

Ampliando igualmente a dita Ordenação do Livro Quarto , Titu
lo vinte e dous: Sou · servido Ordenar, que os Juizes Criminaes desta 
Cidade, e de todas as mais Cidades, e Vi lias deste Reino, e Alga'rve 
1.enhão Devaças sempre abertas, sem limitação de testemunhas, para pro
IlUnciar as Pessoas, que directa, ou indirectamente, fraudarem esta Mi
nha Determinação, declarando-as incursas . nas penas da referida Orde
nação por Sentenças Judiciaes em Processos ve rbaes, e summariamen
t~ feitos, omittid's todas as so]emnidades de Direitq, que Hei por bem 
dtspensar neste caso.. t 

Pelo que: Mando á M eza do Desembarg·o do Pa_ço; Presidente 
do Meu Real Erario, Junta Provisional; R egedor da Casa da Suppli
cação; Conselhos da Fazenda, e do Ultramar; Meza da Consciencia e 
OrJens; Real Juntá do Cornmercio, Agricu-ltura, Fabricas, e Navega
ção dPstes Reinos, e seus Domínios; Desembargadores, Juizes, J usti
ças, e Olficiaes dellas, e mais Pessoas, a quem o conhecimento deste 
Alv<uá pertencer, o cumprão, e guardem·, e fação cumprir, e guardar 
tão inteir~mente 1 como nelle se con_Lém, sem ~úvitla , ?u embargo p)
gurn, (:' MIO obstantP quaesquer Le1s, Ordenaçoes, Regtment.os, Alva
rás, Pm_vi~ões, ou Di pos it<ões em contrario, que todos, e todas , para. 
este effe1 to sómente, Hei pot· derogados, como se de todas, e de cada 

··m dPlles fizesse especial menção, ficando aliás sempre em sen vigor. 
E .Mando ao Doutor J osé Alberto Leitão, do Meu Conselho, Desembar~ 
gador do Paço, e Chancellér Mór destes Reinos , e Dominios, o faça 
publicar na Chancellaria, e envie os Exemplares delle debaixo do Meu 
Sello, e seu signal aos Corregedores das Comarcas, e mais Pessoas, a 
quem toca1·; registando-se em todos os Lugares, aonde se costnmão re
gistar seruelhaotes Alvarás; e mandando-se o Original para o Meu Real 
A rcbivo da Torre do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz aos 25 de Se
tembro de 1800. = Com a Assignatura do Príncipe Regente Nosso Se
nhor. 

Regist. na Secretaria ele Estado dos Negocios da Rei
no, no Livro 9.0 elo Re_qisto das Cartas, Alvarás, 
ePater.t€s ajo!. 114., e impr·. ua Impressão Regia. 

Tendo o Príncipe nosso Senhor encarregado ao Doutor João Francisco 
de O li v eira 1 Fisico Mór dos seus Exerci tos, a Inspecção geral de todos 
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os: Artigos economicos neéessàrios. para.:.. q çre~qão ·, m~n:1t-enÇã0, e ._ snpA 
prunento ·de todos os Hosp11ª ~s l~ihii-Lartls dos ditG>s ,ExArcitos: He o nies.r. 
mo Senhor Ser~~do ordPnar Ç eiJl §Uan.to (l'.lào determina o _Ufg;_i~~'+n-l-o . clG 
que deverá pnltJea·r se, e o,bseo' ar-se em cada bt.mH dãs dtvi~\>P·s da sua 
di ta I rJs pecção.) que todo~ gs'G_g,~ e r aes cl,as ,Provj nci ,a~ ~ , Goxe rlil,aolores~ das 
J>raças) c~;nnJa.nc.lantes . des ~ .R~%ÍI~~~n.fo~' Minjs~ros erimimat>S. _e civ.ís, 
tanto da Corte, . oo·rno çl,ast ProvqJc.Jas ou <t]tl ~m- s.oeus .. ça~;gqs . &er-~Jr~m , e 
toda e q.ua l q~1et: pessoa a quem a ·[!>1'€S/i)Ate Portar-ia fG> r; -appres;entada., e 

· o seu conhecunenlo possa ou .de~ a :r ~i:lencer-; cunlprão, e Sillisfação exl:lc"" 
ta e pr.omptan)ente a todas, "'-:ts mJqrrma:çoe~, ·~xam es. , €l diligencias q11e.: 
a bem do· Rea l Serviço requerer JWr ·C.e,vta.s de Oilicio o çlitÕ Fisicp Mór: 
o gu.e S. A. R lhes, ha po}' muito : rec._.<1l ~nm,endâd.o. Palacio de Que!uz em 
25 de Se tembro de 1800·. = Luiz Pinto <lle Souza, 

'f ) '! 

,. L !...uu' ~ Impresso a-v"Ulso. 

i, 

*-· -*0>*-* 
I" ' ' 

Tomando na lV.fi nha Real .Cons·i1deração t~d<D G ql!le os Lentes d~ · Acaà~ 
de mia Real da Marinha Me rerpresentarão Aa lnfwrmação, que_em data; 
de df'zesejs do corre.lilte Mez de Se-tembr@ d1'ze!1ão. suhir á .Minha· [~ea~ 
Presença sobJ;e os notori.os abusos ·, e relaxações' q~1 e Í·ASPn s.ivvlnwnte se 
baviilo introduzido na Disciphna, e Ordem das resrectivas Aulas ror 
causa do consideravel augmenlo, e númer® de Dit-ei pulos, qne acCuaJ ... 
mente conco rrem a ouvir ,as LiG(ões das Faenldades Scif'ntificas, que 
ne ll as .se ensinE\o; buscando muilos delles 0 Titulo de Discípulos, não 
com o ]ouvavf'l fim de arlqt1irirem os Conhecimf'ntus das mesmas Fact,JI
dades Sciontificas, tão essencia es, enecessarios p<~ra se ' habllibarem para 
o Meu Real Serviço, e em utilidade püblica; mas sim par31 com este 
especioso preLext9 procprarem escapar ver.cl.adeirame.ote ao Meu .ReaL 
Serviço i illudin'do com evidente escàndalo, e p.eroici-GSO absurdor os ChlÍ .. 

dados de seus Pais, que ambiciosamente desejão, que os Filhos se apro~ 
''eüern. do Ensino; e I nstrllc<'(ão, (jUA lhes convém pará serem uteis ao 
Meu Rea l Se.rviço, a si, e a suas Famí lias; 'perdendo por consPguin~e 
com prejudiciaes Faltas não só o precioso tempo, senão· tambem o fio se"' 
guiclo ·' e não interrompido das Doutrinas, que deverião aprender em 

· vantajem . :mà ., ,se se app.licassen1~ com sério ,desvelo; ÍQhnbilitatJdo-se' por 
isso mesmo para serem empr:egac..los em proveito do Estado; sendo res-' 

. ' si mos rierturbétdor es do 1Socego' e quietação das Aulas pela sua má' e 
reprehPnsive l conducta; não se conseg·uindo jámais . que se possão f~zer 
lVlembros. uteis para a Sociedade Civi l , por 

1
não tirarem frudo algum 

pelo modo, com gue até agora tem a maior parte d'?s mesmol Discipu
los, e Alumnos f~ equentado as Au las da mesma Reál Aca•demia: '.E 
Qu.erendo .Eu atalhar, e cortar pela raiz de ~uma .vez éit-~US:qs tão prejn~ 
diciaes ao be-n) püblico d0s ~1 eus Vassallos, e des epr1do, Igualmente curri 
lVJeus Paternaes Ct)idaclos dar as Providencias as mais adequadas, e ne .... 
cessarias, não só parn o milbor l~egimen_ , Ordem, e Economia -- das-mes~ 
mas · Aulns mas tan bem para o aproveJt.amento Elos Alumnos, que as 
frequenlão; e visto estar proximo o tempo- p•ara se fazer/ a Abertura das 
Aulas da sobredita Academia, Sou servido l)etermina1· aos ditos respe~ .. 

Nnnn 
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tt'lFI' ~o · se~~Jinte: Prímà. Que~ é5nf conformidade do qué se acba estabe• 
}t<~.li<!Jo1 pt'los Estatutos da Onivers·idade de Coimbra, os EstL1dantes, 
qnfl Sl"n:l':j~lsla c<'iusa fizrrem vinte Faltas, e faltarem a duas Sahbati-
1las, pE'rcào o A llbo: 8ecu1'tdb . ' QLle a Justifi caçiiô das Faltas, que ' os 
.Estudaoles fizerE'Ilil, se faça !Pgo no primeiro dia em que o Estudante 
"'\lult:ú i Aula, dévendo aprese1rtar ao seu respectivo L&nte Certidão ju
rada, pelá gu·aj · se prove o justo motivt>; que teve para fa ltar á frequen
tia da sua- Aula; o que não CIH11pr·in!do assim , as Fa ltas q ue tiver ·fei
to, se reptltar fíQ sem causa: Terlio. To(los os Estudantes, que pf'rde
rem o A n no Lectivo, st>'rãu plúbl ioamente avisados pelo s.eu re~pectivo 
l.t>nte , para não continuarem ri1âis · a · frequentar a Agia, cóm a Pena 
tlete.rmina·da no DJcreto. dB qnatórze~·d~ Dezembro de mil setecentos no
venta e nove: Quarto. A tten-uel1do ás bon.s qua lidades, e prestimo, com 
qu e Me tem servillo no Lugar de Secre_tario da sobredita Real Acade
n .ia José Lucib Corrt"a de Souza, sPgundo a Informação, qn~ os mes
mos L(•ntes ,Me 1izPrào presente sobre a sua actividade, e zelo, espe
rando (]lle elle continuará com o mesmo dPsempenho no prom pto Expe
dieJJte cl u .seu Cargo, Determino : Que e alterem os tenues Emolumen
tos, que a té agora percebia na maneira seguinte, com a condição 
]Jurrm de se nàu fttZP r dispendio algum pela lVJinha Real Fazenda= Pol." 
cada Matricu la, J ll 1(mnaçào, Certidão, ou Altt>stação d~ frequencia, 
le-va rá (]tlatt·()CPntus ff"1'liteo(a- réis : ·P~ I a husca dos Livros, pertencen
tes a cada A uno , cPn•L(:l e oitenta réis: Por cada Carta de Approva~;'lo 
;no· tf>rceiro A tmo, -hn~endo o Cursu inteiro, e completo, dous mi l e 
quatrocenl1;s ré is: Por cada Provimento de Prémio, ou Carta de tercPÍ-

' Anoo do Curso dos Pilotos, n~il e st>isce ntos r-eis: F ina lmente atten~ 
t nrl o tambrm ao augmeoto rle Lrabalbo, que se tem accumulado ao Por
tt-', ·•1 da mPsma Real A cadt>mia José Pereira de Miranda, por se abri
f'f'm as Aulas de n.1anhà, e de lard e , Ord eno: Que da '<;lata dPs te Meu 
Real D ecre to ·em diante h <1 ja de ter dia 1iamente, em razr'io do seu ac
érrscido trabalho, e assistencia, o Salario de quatrocentos e oitenta réis., 
e muito principalmente por se achar inhabilitado , e incapaz do Meu H<:>al 
St•rv i<:(O o seu actual C•·mpanheiru. O Conselho do Almiran-tado o , tenba 
os i111 en.(endido, e faqa pns. ar todos os Despachos necessarios para a 
sua ,dev.icla, e inteira execução, não obstantPs quaesquer Leis, Ordens., · 
(;U Oetrrminações em cot tlrario, gue todas Hei p<H' derog·adas para este 
Pfft>i to sórnen te. Pala cio de Qu'éltJz em 27 de Setembro de 1800. = Com 
a Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. 

Impresso na O.fficina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

*-- *<O>ii:-- * 
í 

O Provedor e DPputados lla tJunta da Administraç:l'o óa Companhia 
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. 

I I 

Fazemos ,saber a todos os Agricultores tlas vinhas dos Terrenos do A !Lo 
Do oro df•marcados para Embarque, e R amo, que o Príncipe Regente 
Nosso Srnhor Foi Servido mandar cxpeuír a esta Junta, p · lo Jllustris
SIQlo e Excellentissimo Senhor Marq uez l\1ordomo Mór , Presid~nle do 

I 
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Real E!'ario a Cópia ái.lthentica elo Dect·eto de 28 de Janeit·d c10 preSPJ1J! 
te anno, que baxou áo mesmo Heal ·Enn·io_ do the?r seguintf' = segufl~ 
se o Decrrto, e seu cumpra-se= Ern cons~q11encJa das nwswas Heaf>g . 

' Ordens; e para que ellas s~jão invjolavelm ente executadas, I em c•s1a 

J tmla authorisado ós seus Commissarios da Companhia nos seus rf'spec_. 
tivos districtGs para faze1·~111 a cobrança do Subsidio L ittera rio daguel
les vinhos refugados, que nã'o forem comprados por esta Comranhia, ou 
pelos Commerciantes, e da (i)U;:il esta vão até agor.a encarr~gad"s 1wlu §. 
4. do . . Alva rá de 16 de Dezembro 'de J'i73 os Ministros TPrritoriá t" s dos 
mencionados terrenos; usando na mesma cobranca, send•;-lhe tH·cessa"" 
rio, do auxilio, que ·o Príncipe Regente Nosso Senhor be SPrvido Or
denar ·Jhes prestem as referidas Justiças. E para que o determinado rit-'S
te Rea l Decreto seja manifeí3to a iodos os niencionados Agr:ic ullor E>s dus 
Terrenos dó Alto Douro demarcados para Ernbar~ue; e Hawo, ma.n.:. 

1àarnos fixar o presente por nós assignado, é. selladu tom o Sello da n•,s· 
sa Companhia nos lugat·es públicos das Vil las' e CorlSf• lhos do lnt'~ l liO 
Alto Douro. Dado nes!à Cidade do Porto em Junta de 14 de Outuhrd 
de 1800. Gab;ielAffonsoRibeiro, osubscreyi . (L. S.)= Ahluni () .José rlá 
Cunha Heis. = José Dias de Lima. = Domingos Martins Gon.sa/ves; 
= Nicoláo Fral!lcisco Guimarães. =Gaspar Cardoso de ' Carvallw e Fon.;; 
ceca. , I 

Impre8so avulso; 

. I 

' 

Francisco Jo~é B~andão, 8o C~nselb: de Sua Álteza Real, e Provedor 
Mór 'da· Saude da -Ctn·te e Reino, &c. Faço saber; que sendo-m.P muild 
recommendado pG!' A vis os; e Ordens ' de Sua AI !eza Real o Princi1w Re.: 
gente Nosso Senhor.a maior, e a mais exa.cta· obst>,rv<:tncia do 1{ •·gim en...l 
to da Saude, Ortlenand11-me que ruancle logo pôr em. ext•c_óção t ( das: a~i 
FrovidE>ncias, que forem preeisas a fitl} d~ evitar o :flagello qnc> an<Paça; 1 
a esLé Brino a vi&inhança do grande contagio, que pad.e<;e a Cidade dé 
Cadis;eoutras mais Povoações de Andaluzia: E t endl, emsua ob<lPryan ... 
eía expedido as Competentes Ordens para se evitar assim pelos P(nlos ~ 
e Costas do Mar, como pela Haia eDív isa ldesle 'B~>ino a inlroduC(( '•ode
individuos fugitivos, ou de S'USJ~eita: Com tudo 'moslra a · f':Xreritineia.; 
que apezar destas pn:~viden~i.as , se tem introdu~ido nPsta Cidade alg_u.: 
mas pessoas, buscando cavilosamente caminhos occultos; e seodu j:JOr IS

so indispensavel executar com todo o rig0r ·as Provide,ncias, quP· pr·esc ·e
ve o mesmo Regimento.: Mando que d~ hoje enr diant.e não yos~;a . Vir' 

pessoa alg.uma a esta C1dade, por Mar, ou T~rra, sem que seJa muntda 
com o Passaporte, que determina o Regimento da. Saode , i·ncloindu-se 
neste número os Arraes, eCompanha de todas asEmharcaçõP;s; queNa~ 
vegao pelo Téjo: E outrosim que nenhnm d.os ditos A rraes, Mestre, otl 
outra qualqnei· pessoa .qu.e governar, todas, e quaesquer <Jl!lalid·adf's de 
Embarcações das qu·e N avegão pelo Téjo, possa receber , ou admiti ir' 

/ nas ditas Embarcaçõf's pessoa alguma, que . ven'ha para esta- , Cida'de? OLl 

ainda de htws·. para outros Pórtos , sem que lhe apresente o seu Passapor..: -
te: lg-L1almente mando, que todas, e cada huQla das- dita-s En!lbâ~ca·ções ;· 
q'ue vieret~J aportar. a esta Cidade, trazendo passageiros, o não possàú 
fazer em outro algum sitio além dos seguintes: ,-a saber: Ca·es do 'ferrei"! 

' Nnrin 2 
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ro do pão Caes de Santarem; Ribeira velh·a, e Caes contíguo; Terrei
ro do Paço; Caes de Sodré; Ribeüa nova; e Caes de Belém: Do mes· 
mo modo mando, que Jogo que as mesmas Embarcat;ões chegarem a 
qualquer dos ditos si tios, não atraquem ao Caes, nem consintão quepes
soa alguma desembarque, sem que etfectivamente sejão examinadas pelas 
pessoas a quem lenho incumbido esta importante averiguação: E toda. 
a pessoa de qualquer qualidade, ou Condi~ão que seja, que transgredir 
a presente Ordem, incorrerá nas penas, que declara o Regimento da 
Saude: E para que chegue á noticia de todos, e não possão allegar ig·no
rancia: Mando que os Exemplares deste sendo impressos, se affixem por 
todos os sitias contíguos ás Praias desta Cidade , e em todos os Pórtos 
que existem no Téjo de hum a, e outra banda , desde a Barra, até ~ 
Raia confinante com Hespanha. Lisboa 22 de Outubro de 1800. = Fran
eisco J~sé Brandao. 

Impresso na Régia Typografia Silviana. 

Dom Ferna~do José de Portu-gal, Vice-Rei, e Capitão General de Mar') 
e Terra do' Estado do Brazil, A-migo. Eu o PRINCJPE REGENTE 
vos Envio muito saudar. Tendo subido á Minha Rea} Presença a conta, 
{}Ue com muito zelo deo pelo Meu Real Erario o Chancellér da Rela~ão 
dt:>sse Estado, e de que vos mando rernetter Cópia com .esla, sobre a di
vida passiva, fluctuante, e não consolidada, que circula nessa Capita
nía com tlt..::.credito, e grave perjuizo da Minha Real Fazenda; assim, 
eomo com maoifeslo damno dos Meus Vassallos, parlicularrnente dos que 
tem r l'lações com oimmediato Serviço do Estado: ecujas conseguencias 
no pczadu desc01d.o quP. lacs papeis soffrem, dão ainda lugar a maiores, 
e mui graves inconvenientes~ Sendo Me tambem presentes as duas di
ye~ ' as origens da mesma divida, a primeira legal, ainda que impro1•-ria? 
P' JS consta de despezas legalizadas feitas por conta da Minha Real Fa
zenda, em que houve o descuido de se não p1·ovideociar o seu pagamen
to ou immediatamente, ou fundando a mesma divida, no que a Minha 
Rt>al Fazenda houvera lucrado, a pezar do pezo que houvesse contrahi
do, p ois teria animado a circulação de hum fundo que houvera promo
VJúo as Culturas, e o Commcrcio, que tanto em ultimo resultado bene
ficiào .Minha Fazenda; e sendo a segunda origem tutalmente illegal ';) 
por constar de Portarias dadas pelo Vice-Rei, E.em haver justificado 11111 

Junta da Fazenda os motivos que havião oecasionado semelhantes des
pPzas, que Considero justas, mas não legalizadas na fórma competente: 
E Qu~rendo solidamente obviélr aos inconvenientes que actualmente se 
exper~menlão em tão essencial objec~o, e aos que Jiara o futuro podertio 
expenmentar-se, Tornando na Minha Real, e mais seria consideração 
1âo essencial objecto: Sem servido Ordenar-vos o seguinte, que fareis 
executar com a maior exacção, e imparcialidade, e como convém ao 
meu Real Serviço, e Fazenda em tão grave ma teria. 

Em primeiro lugar: Convocareis h uma Janta de Revisão compos
ta de vós como Presidente, do Chancellér da Relação, do Procurador da 
Minha Corôa, e Fazenda, e do Presidente da Meza da Inspecção, e de 
outro Magistrado que escolhereis para SPcretario: e perante a Meza fa
reis comparecer, e examinar todo~' os Papeis, e D?cumentos, que con,~ 

/ 



isdo 
testem semelhànÍes . dividas; e notareis não só a totahclàde ~ ~ soilima 
a que montão, m'as a·inda se o Possuid c! r das mesmas he o primeiro que 
l'ecebeo o ·Papel, ou D ocumento da mão do G0.verno, e que fez a des~, 

. peza ,. ou se be htjma segunda, ou t erc eira Pessoa, que já descoótou a_ 
primeira obrigação; e o prel(b por que fez o illtimo desconto 6 seu ac
tual possdidor, e o , valor ge ral, porque correu1 semelhcintes descontes. 

E m segdndo lúgar: D epois de feito t>ste mui Íll1ciorLante ex~une ; 
e que deve se r o 111ais rigoroso, distinguireis aqueHe~ ql.1e possuir<"m ·á 
primeira original obrigação dá despeza que fizerão' dos que as houve re ui 
descon ta.do; e em qu anto aos prilaeiros, fareis logo dar o hlor da s11a 
obrigà(i(ào em hurria Apolice, que v~Aça o jtÍro de qHátro por ct>nto até 
ao seu .distrate; áos segundos lhes prop0re.is ou .o valor ·; porq.ife ns Pa..:. 
peis , ou Doeu me rtl o~ se descorlt árão; quando os ,recebêrão_ ,: pago ,em ~ po.: 
]Ices com o n~esmo J ro de quatro por c ento~ ou lhgs dar~:> J s hum B!lht>.
te da SUa divi da Jt.galizada , e ctljo pág-aii1 ent0 eJJes ha ' ordf',lll da él OÚ
g uidáde da sua divida deverão cobr <~•r par inteiro, segundo o valur do 
fund o , que as Rendas d essa Capitan'a vos perinitlüein qtú~ se applique 
p ara a Jenta"amort-izaçào desse cab7;flaJ, e qil e tJàO vr. ncerá juro nessé 
caso; e vos Ei1carrl:'go de applícar ae~ mesmo .:fim hui-h fundo, que não se_; 
ja maior da vigesül1 a parte dessa d'ivida, ~t1e não ficará venceu do juro, 
p ara que em vinfe' ou lilais annos ·st2JccessivaJ11ehte se ex linga ·, rpc ebeu..: 
do cada hum a ,sua di,vida em razão da a ntiguidade em que fui contra
hida, e escrt~ pulosamente seglllidà. Pa.fa, a lf' nta aH10rlização da di vi dá 
li ue Jicar venc endo jmo; dev ereis\ applicar huin . valor, que não exceda. 
})Um, OU dous por .OeJ";J( GJ da totaJ Sdmma? ·à que se unirá tambeirJ? pa "à 
o me"mo fim de accelerar a amortização, o j11ro âa divida que se fôr 
pagando, resultando ele huma semelhante 'opera<ião os dO'üs lutninosos ef: 
feiLos: o ' p~imeiro de se libertàr lentame-nte a l\1ioha Real J;aZf>nJa de 
hum semelhante pezo; e o segundo de 'tlar tempo aos particulares, (jUS 

vã() successivamenle fazendo empregos uteis, en) que appliquem os fun"' 
dos, que receberem da M inha Heal Fa•zenda. 

Em terceiro lu g ar : Ordeno-vos• que pa ra o fulm'o jamais permit
tais que fhHüue incerta, e vagamente qrnalquer div ida dessa Capitauía; 
nem por Portarias mand (ús faze-r despezas, •por urgentes que·possão ser, 

· sem logo dardes parte n,a Junta, e pela 11H''St11a fart:>is . approvar as d'es"' 
pezas que julga.rdes necessaria•s · a bem do Meu Real Serviço; evirando
s.e assim para o futu·ro hum sem elhllnte abuso, 'de que se seguem t~o 
graves inconvenien tes. Talvez p~.HJ e rá moitas vezes acontecer-vos s e~ nes -" 
sat'io usar, com approvação da Jn ota. da Fazenda de qualquer mewe~
haoJ•dinarie> para pagan al g t11~1a dé' speza urgente; f!lara a C]Ui'll possão fal "" 
tar fundos lil0 s C0•fres da Minh a .R eal Fazenda, om ·por den10ra das en .. · 
trada.s,, ou ·I!JOr algutihla despeza extraord·inari•a•; mas em tal caso Autho.:· 
rizu•vos, para ql!le de acorcl'o com ·a JM:lla .emi}tais Bilhet_es _ de Fazenda 
com algum juro ·, pagaveis o'U a epoca fixa, o1u el'l'l hum 1-'.'ll:'tado prazo; 
os quaes .~ilhetes podereis admittir em pa•gaihento das dtvJdas, que se 
hoQvPr~rn de pagar á Minha Rt> al Fazenda, e os qoaes nun ca: {'XCP.d ão 

1 o va lor. de cem contos de réis , e ·o f)l'aZo de h11m ánno pà:ra o pagamento'' 
e com estes, 01:1 ou 1 ros semelhantPs rec ur'sos de circulação ; se11rlo t>.Xa c-" 
to etn cumprÍI' o qu e promettu·d es Ao Me u Real Nom e, o que rúúitovos 
)'f?COilllllE'ndo e Ordeno' consegui reis vêl' grandes resultados; é com a 
mais viva cir~ulaçfio ;;,'ue dareis ás Minh <:1 s Rend·as Re aes, e Pl1bl icas, 

' -~ 'd ' conseguiFeis vê~ augn1en.tados os recursos , promovendo _a fe lici ade ge--
r.al. , · 

" 
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. Em quarto lugar: Ordeno-vos que da execução de toda ·esta ope
ração de Fazenda, e Administrativa Me deis logo conta, tanto pelaRe
partrçào do Erario, como pela Secretaria de Estado da Repar tição da 
lVJarinha, e Domínios Ultramarinos: especificando em pr·imeiro lugar a 
<JUanlidade, e qualidade da total divida fluctuanle, e não consolidada: 
em segundo Jogar·, a dislincçâo da mesma em quanto a0s seus Possuido
r es acluaes, sendo os originarias, ou os que adguirírão depois por des
contos q~Je da mesma fizerão: em terceiro lugar, a declaração do tolal 
valur·, e juro dos· Bilhetes da Minha Rea l Fazenda destinados a pagar 
ao.s primeiros Possuidores, que ainda possuião os Títu los originaes da. 
divida, e igualmente do valor· dos mesmos Bilhetes destinados a satisfa
zer o nlor reduzido dos Papeis que havião já sido descontados, e que 
serão pl\gos pelo mesmo desconto qu.e por ell es derão: em quarlo lugar, 
a Pspeciticação dos Papeis, e seu valor, que ríilo admittírão reducção, e 
que :fi cão destin.aclos a serem pagos por huma consigna(~ão da vigesima, 
ou vigf':;Íilla qmnta parte do seu total valor: em quinto lu gar, a tolali~ 
dade do fundo annual que distrahirdes da H.enda dessa Capitanía, tanto 
para paganrento dos juros, c0mo da amortização dos fundos, que não 
ficarem vencendo juro, e dos que o ficarem vencendo, e que terão a 
mais lenta amortização de hum, ou dous por cento do selil valor. 

O que t.udo cump6rPis com o vosso- zelo; e luzes , n~o obstantes 
quaesquer Leis, e Regimentos em contrario. Escripta no Palacio de Qué
luz aos 24 de Outubro de 1800. = PRINGIPE. = Para D. Fernand0 
José de lJortugal. 

Impr. na Ir11.pressáo Regia. 

*--*<-0->lif-'lf 

Eu O PRINCIPE REGE~TE Faço saber aos que este Alvará com 
força de Lei virem, que Havendo detPrminaJo se passe a edgir entre 
o P resídio da Trafaria, e a Torre do Bugio· hum Lazareto, de que mui
to se precisa para consPrvação da saude pública, na falta de hum Edi
~cio proprio, e commodo, em que se recolbão as pessoas, que são obri
g a_cla~ a fazer Quarentena : E ten<.lo-se outrosirn calculado esta urgente, · 
e wdr ' pt> nsavf'l Obra em huma somrna, que não excede a quarenta con
tos de réis, pt>lo orçamento, a que Mandei pl'ocecl e r, conforme o Ri sco 
que subia á Mioha Real Presença, e foi por Mim approvado: Sou scn
vido ordenar, rao fim de se const>guir aquelle necessario Fundo, sem 
~n a ior gravame da Minha Real .Fazenda, que por conta della se abra 
bum Emprestimo de quarenta contos de réis a juro ele cinco pur cent<;>; 
sendo R ecebedores, e Deposjtarios do Capital, e Recebedores, e Cla
~i~ularios da quantia, que destino ao seu pagamento, e respectivo juro, 
s r 1s dos Capitalistas, que para elle concorrem, e deverão ser el eitos en
tre s i, procedendo -se log·o ao mPncionado Empreslimo por via de subs
c r ipçào, tl ebaixo da Hypolheca, e GondÍ({Ões adiante especificadas . 
. I. Poderá cada hum dos Subscriptores inter·essar-se na somma, que 
bem lhe parecer, e entrar cnm ella, metade em dinheiro meLallico, e 
mern de em Papel Moeu a, cobr•ando a competente cautella dos Clavicu~ 
]arios , aos quaes Alieno, e Consigno o F11ndo, gue de\'e servir ao p1'
gtlm ento dos juros, e da totalidade do Emprestimo, Author izando a f'IJ 
l es sórnente para passarem os necessarios Conhecimentos 2 cuja impor-
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tancia serão obrigados a satisfazer pelas. annuaes quintias que rec"ebc~ 
rem. , , 

li. Para o pagam ento dos jm·os, e do Capital do mesli1o EmprPsti '1. 
mo, que tambem se fará, lnetade em Dinheiro 111Pta! li co, e i11etaJe eni 
Papel Moeda : Sou servido alienar, e consignar annualmenti:> sele con.:. 
.tos de réiS ' çlo ' RPnr! imenlo do Tert'eiro da Cidade de ' Lbbua , Ordenan
(10 ao Inspector Geral desta Repartição, que em ·cad-a SPruestn"' dos an
:nos, ql'l~ decorrerem do mez de Jane iro de mil oitocPntos l" llllm em di
-ante, mande enlregar aos referidos Clavicularius a quantia di> tf'es eon
tos e i]Uinbentos mil réis' cobrando .delles burn Recib~J 1 qu e lhe SPi'Vilâ 

·de D escarga nos pagam entos ·, que fizer no lVIeu Rea l Erari(•; e con ti
nuando Ê:'Sl~ p~ eslaÇll~ _i_naJtel·a ·veJn~L'OLe flPlO (e~npo 1 qut:: fur preCl::.U pará 
a total ·exllnç.ao da d1~1da contrah1da 1 f> seus JUros. · 
· IH. Logo que tive r concorrido sttOicit>t >l e número ' cie Subscrirtor·es 
para completar o Eh:lpresFmo, que Det{ rmino , dt>vcrào os Cla , icula
rios participai lo assim ao Meu Conselht'iro, Min~ :. tro, e S~"'crf>l a 1 iu de 
Estado dos Negocias da Marizd1a, e D l• mini ·s• UltdH1JaL ÍIH •S, a tim de 
yue Eu Mande então procPdf'r á entrega daquelle Fun lo,- onrle jtds<lr 
mais conv eniPnte, prin~ipiando a correr os respectivc.s jürus de,sd~" dlaJ 
em que elle for reculbido aos Cofres dos me~lllOS Clavicularios. para que 
estes d epois ~1ção os necessarios pagamentos das Ferias por ·Fo lhas, que 
sendo primf'.iro apresentadas no Senado da Çamar<'), se Jega lizelll com a 
indispeosavel apprm·aqão do Provedor Mór da Saude. . . 

1 V . Sendo este Emprestimo ordenado por conta, e a heneflcio da. 
Minha Rea l Fazenda: Hei pdr bem exemptallo do pagamento de 'OPci.
n~h, e de qualqtwr outra Imposição futura. Declarando jun!atnf'nl<' CJlle· 
as l{endas da Minha Real Corôa, como fia11ça subsidiaria da es pecial Hypn'"' 
theca, e Co nsignaçãr:, que t~nhu estabelecido, tici'ío do mPsttJO IIH do 
obrigadas á plena satisfação de tudo o que. no prcseute Alvará se acaba; 
de prom e tlt•r. . 

Pelo que~ Mando á Meia do Desembargo elo Paço; PresirlPnt~ 
do Meu Kea l Eturio, Rege dor ela Casa da SupplÍ ca((àO; Conselho da Minha 
RPal Fazenda, e do Ultra mar; lü•a l Junla do Cvmmercio, A~ricu l tura 7 
Fabricas, e Navegação destes R einc1s, e ::;elis Domiuios ; Presidt•nte du ~e
llaclo da Cama r a; Inspector Geral do Terreiro da Cit.!adf' dP. · Li,;_boa, e 
a todos · os mais' Tribunaes, .Magistrados, e Pesso::1s; a quem o conhe
cimento, e ~xecução d es te Alvará com força de Lei pertenct-r>, 'o ctJm
prãd, e guardem, como nt'lle se contém~ sem dLÍvtdH, ou embara~'o al
gum q·ualque1· que elle se_ja. E ao Desembargador Jbsé Alberto Lt•it;-1(), do' 
l\1eu Conselho, e Chancellér Mór destes Reinos, Ordeno quy o faça publicar 
na Chancellaria reg"istando-se em todos os lugares, aundP se, Cl •stu1n?io' 
regist ar semelha

1

ntes Alvarás, e guardando: se o pmprio Origin-al no Rl:'al 
Arch ivo da Tone do Tor'nbo. Dado em ·Mafra aos 4 de Novembro de 
1800. (I) = Com a As~igoatura doPrincipe Regente Nosso Senhor. 

Re_q~:st. na Secr~t_a~ia de Estad~ dos Negoc_ios da 
0 
lf!Ia-

1"tnha, e Domznws U!t1·amannos, no Lw1·o . I., das 
CaTtas, .Alvarás, e Patentes afol. 141., e zmp1esso 
na Impressão Re'gz·a~ 

'· 

------'-----·----------------
(l) l•ui CechaJo e:;Le Emprcstimo pelo Decreto de 19 do corrente ~cz. 
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Sendo-Me présente de huma parte a perplexidade, e dtívidas , que se 
~xcitão sobr,e o gráo de Nobreza necessario, para qualquer Candidat@ 
set• adrnittido a Aspirante, Guarda-Marinha; da outra parte a necessida
de de estabelecer hum rnethodo fixo para regular o systema, com que 
para o futuro hão de ser escolhidos em todas as classes dos Meus V assai
los os que se propozerem servir-Me como Officiaes do Corpo da Marinha 7 

e finalmente a ordem, que deve daqui em diante seguir-se nas Propos
tas dos OUiciaes do mesmo Corpo, em maneira tal, que não só a anti
guidade do Serviço, mas ainda a boa qualidade do mesmo, e o mereci
metJto possão ter huma justa Consideração: Sou servido Fazer as se
guintes Disposjqões, queM ando observar inalteravelmente: Em primei
ro lugar: Daqui em diante ninguem será ad tllitlido, a Guarda-Marinha, 
sem Ler o Foro de Fidalgo, ou por Pai, ou por lVIãi, provando Lambern 
além d-isso, que seus Pais vivêrào á Lei da Nobreza: Em segundo lugar: 
Para limilot· ao conveniente número os Candidatos, para servirem no 
Corpo dus Officiaes da Minha Armada Real, ninguêm poderá para o fu
tyro per tender s r Ofllcial da Marinha senãu os que se acha rem nas se~ 
guintes classes: Os Guardas-Marinhas, que tiverem acabado os seus Es
tudos, e feito os sPns Embarques; os Discípulos da Academia da Mari
nha, que houverem vencido Prémios, e Partidos em todos os A nnos do 
seu Curso, e houverem embarcado como Volunlarios, e feito o C11rso de 
Cun~trucç.ào . , Apparelho, Manobra, Tacti.ca Naval, e Arti lheria, onde 
1'.1aodu que sejão adm tUdos depois de acabarE>m o seu Curso na Acade
llJta da Marinha, corno Guardas -Marinhas Extraordinarios; os Primeiros 
Pilotos, que tiverem sinco ao nos el e exet·cicio nesse Posto; os Engenhei
rus Constructores, gue houverem acabado os seus Estudos; os V olun ta
l'Í9s actualmente em-pregados; ficando declarado, que para o futuro só 
o poderão ser us que tiverem conseguido Prém ios em todos os annos do 
St' U Curso. Sendo tambe>m indispensavel al tendet· não só á antig-uidade 
.de Serviço, mas ainda ao dú>tinclo mereci mente: 'Ordeno, que daqui 
em diante em cada . Proposta, que o Conse>lho do Almirantado haja de 
fazer subit• á Mioha Real Presença para Promoç<'io de Ofriciaes de Ma- I 

J'Ínha, as tres qtJartas partes dos Propostos em cada Posto o scjão pela. 
a ntiguidade, rigorosamente obsl' rvada, e huma qu:uta parte sPja só pe-
lo mcrecimen tu disLincto; expolHio o Conselho as causas pot' que são pro
postos os mesmos OUiciaes .com huma tão particular consideração. Final
mente s-t>ndo inclispensavel, que em tempo de Paz se exercitem os Gua-r
das-Mari.o.has, e Voluntarios: Ordeno, que para esse fim, em todos os 
annos de Paz, se prepare, durante osmezes de Ferias, buma Corveta, 
onde embarquem ni\'o só os Guardas-Marinhas, e Voluntarios, mas ainda. 
os que o Commandante da Companhia destinar para se irem provar nos 
E xerci cios de Mar, praticando-se a bor-do da mesma Corveta o mais ri
goroso Serv ic;o. O Conselho do Almirantado o tPnha assim entendido, e 
faça executar. Mafra em 13 de Novembro de 1800. (I)= Com a Rubri
ca do Púncipe Regente Nosso Senhor. 

Impresso na O!Jicina de Antonio Rodrigues Ga'zl~ardo. 
------------------------,·------

(l) Vida Portaria àe ~-L ele Janeiro ele 1801. 
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Tomando na Minha Real consideração o generosp, leal, e mui disiinc l -
to offerecirnento, que Me fizerão .os Negpcian~es Anselmq José , da Çruz 
Sobt·al, Joaquim Pedro Ql!lintella; Jacinto . Fernandes Bandeira, João 
Pinheiro Salgado, José ~ereira de Spusa Calçlas, Antonio Francis.co Ma
chado, Francisco Luiz Pereira de Castro, ManoPl de Sousa Freire, Pau
lo Jorge e Filhos,, João Antonio d~ Amorim Viana, Miguel Lourenço 
:feres, Manoel daSílva Franco, eJosé Pereira deSousa Peres ·, osquae~ 
movidos de 1wm ptH(), e ardente amor do Meu Real Serviço preenchêrã·o 
com a mai,or prompti<.lão o Empreslimo dP quarenta contos de réis, g11e 
por Alvara de quatro dest·e mez maude.i abrir para a Obra de hum La~ 
zat·eto: E qup.rendo dar hum testemunho público da Minha Real Salis
façào a huns Vassallos tão ben~merito-s ,, homados, e dig-nos de louvor: 
H~i por bem , declarar que aceito o sobredito effereciment.o, e que o 
mesmo Em prestímo se acha effectivamente fecha~o, por eífei to do zt>lo, 
e exemplar fidelidade, com que os .mencionados Negociante~ o tumárão 
sobre si, e se encarregárão esporitaneam~nte de legalizar as Apolices dr~s 
Acções, com que cada hum dos Accionistas entrar para o d1 to Empres
timÇ>, e. do pagameuto da~ _f?espezas 1 que ná fôrma · do já citadu Al vará 
su9cesstvamente se forem fazendo com a Obra do novo Lazareto: Aprc;>
van?o a, nomeação ,que fize~ão de Jaci!1to Ft>rnandes .J3.and t> ira, P José pj.; 
~he1ro Salgndo para recebedores. e Clavicularios. O Inspector Gera.! do 
Terreiro Públiqo da Cidade de Lisboa o fique assim entendendo. Mafra 
em 19 . de Novembro de 1800 .• = Çom a Rubrlca do Príncipe Regente 
Nosso Senhor. \ · " . 

Impr. na Impressão Re[p'a. 

'Eu o PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que este .Álvará v~ .i 
r.em: Que não hav:endo bastado as Providencias dadàs nos Alvarás de oJ·i 
19 de Jan~iro de mil- setecentos oinenta e tre~, de vinte e sete de Mai~. 
de mil setecentos oitenta e nove , e de detesf•te de Agosto dP m.1l. 
setecentos noventa e cinco, para regular , e favo~ecer o Com~~rcJ~ 
~a As,ia, e fazendo-se cada uia sentir mais a necessidade de equilibrar 
o Cornmercio da Costa de Malabrar com o dos outros Pórtos , e Costas 
da India, que hoje prt-dominão inteiramente em damo9 dos ess,enciaPs 
;Estabt>lecimentos ,1 que a r\1inha Real Corôa cob.ser~a na Costa. de Mala
par: Tendo ouvido os votos de Ministws do j_VIeu ConsPiho, .e de Est.a
H_o, com os 'quaes Fui Se.rvi.do .conformar~Me: H~":i -p0,r berm (ampliando., 
e. alterando os sobreditos Alvarás, na parte em que forem oppostos) Or-
dena.r. o sE~guinte: , . . . . • · ; .. 
_ I. As Náps de . Viagem, Ol,l ~avios,. que de L1sboa. for.f''TI ( ~ Goa ~,Da-
mão e Dio não set·ão obrigados a descarregar nos so.pr~dJtos_ Porto'S 

"> ., t L ' , . • .... 

maiqt· quaJ)tidade, de Generos, do que a que ~u~zerem; e o qve se .nao 
desembar-car, não será aHi sujeito a paga~ DJr,ei to a-lgum. Os Generos 
~&e rã o ali i a ·1 mitt1' dos á descar,a;a p' o r franqm a , · r~q uerendo:-a) os Donos , 

'll · · ' • ' · o · Oooo ' ' 1 
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ou Caixas dos Navios, esó pagarão Direitos deEntrada doque abiven'
derem para o consumo dos mesmos Pórtos: Quanto aos Generos, que se 
tornarem a embarcar, e se reexportarem, estes pagarão só o Direito de 
dous por cento de baldeação. Tudo o que se acha disposto neste para
grafo, se entende~á Lambem válido a respeito da ~oeda de Ouro, ê 
Praia. 

li. Todos os Ge.heros, que de Lisboá se etnbarcaréin para Goa, ~o
zarão dos ÜÍI'PÍtos de baldeaçao, â excépção dos Generos, que estiver~m 
Do Porto Franco, os quaes não gozarão· de baldeação) adtes ficará daqui 
em diante inteiramente prohibido, que do Porto Franco se possa expor
tar Genero algum para a Asia, e Pórtos dv .Brazil, ou Costa de Africa. 
· JJI . Os Galões de Ouro, e Prata , que se despacharem para Goa, 
e mais Pórtos dos Don,1ioios Portuguezes na Asia, constando serem te
cidos na Real Fábrica, e levando Provisão da Real JUnta do Commel'
cio, serão livres de pagat· todo, e qualquer Düeito na sua Enttada em 
Goa. 

1 V. Todas, e quaesquer Fazendas manufacturai!las, que fo·reln em-' 
barca tias em Navios Portuguezes, sendo despachàdas por Entrada, e t'la ... 
lliJa, nas Alf.andPgas de Goa, onde iarnbem virão despachar as Fazeh.
<las de Dio, e Damão, que não forem producções, ou manufacLuras do~ 
m<>sm0s Territorios, }\)agarão em Lisboa meios Direitos de Entrada, fi
éa ndo ppréll) sujei las à pagarem por inteiro os Direitos do Consulado de 
~ahida, e os de Entrada nos Pórtcos do Brazil, e Costa de Africa. O 
que igualmente flca concedido áquel'las F&zendas, que forem tecidas, ef 

manufacluradas nas Fábricas de Go·a:, Dio, ou Damão, ·o que se· mos..l 
trará por A ttestações dl'>s respectivos Governadores, e dos Ofllciaes d~ 
Alfandega dos mesmos Pórtos, as quaes ficarão gozando das exel'npf(Õ<"s, 
e privilegias, que ac'tualmente }he sfro cor:Jcedidos; e isto peló . espaçrJ 
cle S("is annos contados da data do pr€sente Alvará, findos os. quat>s , ~ 
experiencia mostrará se deve cootirwar e'sla Graça, ou se deve cessar, 
o que então mandarei declarar. 

V. As Náos de Viagf'ln, ou outro qualquer Navio, que fôr a Surra-
1<", des pacharão em Goa as Fazendas, que carregarem no dito Porto;· 
mas este Despacho será feito pela fac tu ra, que apresentarem, sem que 
St"jão obrjgados os Donos, ou Caixas dos Naviôs a descarregar as Fa
zendas para o mesmo effeito. 

v r. Orcleno -4gualmel!lte' que do j>rtliH!ÜO de Jalléiro de'' ttül oito-o·etJ..I 
tos e d<'HIS em diante se não dê Entrada, ntHil Despácllo l'l'a Cas:a da Jh
dia de Lisboa a <:>Utras algumas· Fazendas nl'an•ufacturadas de côrés, seJ . 
jão tecidas, pintadas , ou estampadás, mais do que Hfo· sÓ'l"Eent-é ás qne 
vierem despachad•a•s pelas AJfanélt>rgas de Goa, Dio, eu Oamão; e só 
serão exceptuadas desta regré1, e àuntitticlas a Despàcho eth Lisboa as 
FazPndas brancas, Bordados, e Lenç'aria de cô•r. · · , 

V I r. As Fazendas da Costa de Mala bar, que actualme·n1te se a chão 
na Casa da India, e que ainda nãa .furãb alli despadhádas, gozliirão do 
DI esmo benefici0 , g ue por este A I v ant Concedo'·ás }i' á zen das, q ti e da•q'ui 
em diante vierem des P.órtos da referida Cos·tà. ' 

VIll. Todos os Genero~, e Prod.ucções, que não ·(ôte~ rtlartufac.tu 
ra el os , v iodo · em Na vi os I?o·duguezes, nãt> sendo despachados• pel-as ·A 1-
fandPgas- de GGa·, pa•garão por inteiJ•o :oS"- ·Dire~tos t>s~al:lele .cidos nâ Casa 
da Judia, e os do Consulado de Sah'rd'a, e .Entrada- ·nos Portos' do Era 
zil; porém os que vi erem desi'l"3chados pela Altandega, d.e Goéí; gozarão 
da ex em p~ão- de meios Direitós da Ca-sa (.J.a In d-ia ; fil·c~ri-dló })'eJréttn• el!ni...: 
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gados a pagar por inteiro os Direitos do Consulado de Sahida·, e os d.e 
Entrada nos Pórtos do Brazil. 

lX. Sendo muito conveniente que n'as Alfandegas de G0a, Oio, e 
Dam.'lo hnja huma exacta i•)·ualdade nos Direitos fias FazeJ,das fJ II P all~ 
se despaebào: Ür·dE>no, que

0 
as Ava liações das Fazendas, e os Direitos 

sejão iguaes em 'todas as tres · Alfandegas, eslabelecendo-st, em Diu, 'e 
Damào a mesm~i Tarit~1, de que usa a Alfandega de Gua: OrdPnando 
lambem ,- - que as Fazeãdas ,_ ql'le forem huma vez despachada·s Pm qual
quer das di~as tres Alfand eg-as, não fiquem sujPiLas a pagar cou:::a algo"' 
ma nas outras duas, devencJu só 'apresentar o L{egislo na Alfamkg a de 
Goa, para ser alli appr·ovado, se houverem de despachar para <'S Pór
tos destes H. e ioos, G gozar das exempções concedidas ao Cvmmercio dos 
Pór~os dos Meus Reaes Domínios 'na Costa de Malahar. 

X. Determino final\ne~Jt , que tod~s, e quaesquer Fazf'ndas, P ma·is 
prL>ducf;ões, que vier~m Jos Pórtos da Asia erh Navios Portuguf"ZPS, 
gozem da. baldeaçào para os Heinos Estrangeiros, pê.!gando os quaho 
por cento elo costume: Quauto ao Commercio de Mado, se continuará 

. a praticar a seu rí'speito o mesmo, que actualmente se observa. 
Pelo qu e : Mando á Meza do Desembargci do Paço; Prf:'sidente 

oo M eu Real Erario; Regeclor da Casa · da S11pplicação; Con selhos d_a 
lVJinha Renl Fazenda, e do Ullramar; Real Junla do (.~ommPrcio, Agn"' 
cu ltu ra, Fahricas, e Navegação destes Reinos e seus Domínios; Vi~ 
ce-l{ t> i, e C r1piUiu General do Estado do Brazit'· Governadores, e Ca~ 
J>itã es Generaes do mesmo Estado. e do da Indi~ · e a todos cs J)psem .. 
ba rgadores, Corregedores, Ouvido-t·es, Juizes, e ~1ais Officiaes, e · P.ps~ 
.sGas, a quem o .couhecimento deste A I v :;trá ·pertencer, o cu~lfHi'io, .e 
,guarderp,, como nelle se contém, não obstantes quaesquPr Le1s, Regt~ 
,mentos, O\J Ordens em contrario. E ao Doutor Jo~> é Alberlo Leitãn, do 
~Vleu Conselho, Desembargador do Paço, e Chanceller· Mór do R e in?, 
.Ordeno ·, que o faça, publicar na Chancellaria, passar por ella, e rPgJs• 
tar nos Livros, a que tocar. E se guardará 0 Original desle no Meu 
Real Arcbivo da Torre do Tombo. Dado em Mafra aos 25. de Novem
.bro de 1800 .• ( 1) = Com a Assignatura do Príncipe Regente Nosso Se~ 
nhor. 

I 

Regút. na. SeCJ'etar/a de Estado dos Ne_qodos da Ma-
1"inha e Domínios Uitraman·nos no Liv. L dps Alva
rás·, CaTtas; e Patentes a fol. 142. vers. e z'mpr. na 
Impresstí,o Regia. 

Ü PRJN·CiiPE HEGENTE Nosso Ste·nhor, am·p l iand~. o Seu Real De.d 
ereto de npv~ de Setembro do pres!fnte aono ~ He servido !erdoar a to
dos os S oldaclos da Real Brigada da Marinha, que se achao em Canse .. 
lho de Guer!'a, pelo CI'Íme de deserç~o. O Mesmo Senhor o Mandou por 
Sua Real Resolução de vinte e nove de Novembro em Consulta do Con., 
selho do Almirantado de 12 do mesmo mez do presente anno de 1800. 
= An toni0 ,J.'anuari:o. do · Valle. = Pedro de Mendànça . de Moura. 

fmpr. na Ojficz'na de -:1ntÓ11io {fodr:1:91.~e~ ,Galhar~o. . , 

..,...._..,.._-~------· -·--·-- . ·· ~ 

(1] Vid. o JAlvarú de §27 de Dezembro Je 18m. 
Oooo 2 

I ' 
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Q llP.l'endo Sua Alteza Real o Princip\e Regente Nosso Senhor regu~ 
lar os vencimentos dos Officiaes de Patente, e mais Officiaes emprega· 
dos na· Sua Real Esquadra, quando por doentes existem nos Reaes Hos• 
pitaes da Marinha, nao havendo heste objecto ~xpressa Determinação: 
Foi o mesmo Senhor servido ordenar por sua Real, e immediata Reso
lução de Lres de J aneiru de mil oitocentos e hum, em Consulta da Real 
Junta dn Fazenda da Marihha de vinte e tres de Dezembro de mil e 
-oitocentos: Que os O.fficiaés de Patente, e todos os gue tem Comedo~ 
rias, em quanto existire_m nos Reaes Hospilaes ela Marinha lhes cessem 
as mesmas Comedorias, é vençã6 sómente o soldo de Embarcados: E 
quando estes venho de Terra para os mesmos Hospitaes, não estando em 
serVÍ'((O, se IJ1es àesconté metade do soldo, que alli vencião: Assim como 
os mais Officiaes das outras Classes, que não gozão de ·Comedorias, ven
ção nos ditos Hospitaes sómente metade do Soldo; suprimindo-se a to
dos a ração do Porão. = Pedro de Mariz de Souza Sarmento. = Joa
quim Alberlo Jorge. 

Impr. na Qtfiâna de Antordo Rodt"igues Galhardo. 

*--111<-C'>*--* 

Tend0 entehdiclo -hàvét•ém eessaclo pelo faleciment<i) do MarqtH'Z Meu 
Mordomo Mór os ~rgentf'~ motivos, q11e occorrêrão para lhe deferir ao 
que muitas veZ'es Me tinha \ representado, e pedi·do em benefio da Mi
nha He.al F.a.zeHda, creando pelo Decreto de 6' de Novembro de I?DV 
hum a Junta ProrisionaJ no Meu Real Erario, nome~u'ldO par-a · Presi1den.-
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te della o mesmo ·Marqúez' e Deputados o Conde Regedot, .ó Cóndé 
-de Villá Verde, João de Saldanha de Oliveira e Souza, e Luiz deVas~ 
concellos e Souza, todos do Meu Conselho de Estado: Sou Servido abu.:.. 
]ir a referida Junta Provisional, ' para que cessem, e mais se riãu PXPr
citem as suas Funções: e confiando dos ditos Deputados que continurlrãci 
.com o mesmo Zlíllo 1 e cuidado, proprios das suas virtudes, e quálidades_, 
em outras commissões do Meu Real · Serviço, correspondendu á _clll'rfian
ça que d'eUes Fat(6, Hollve por bem tomallus na Minha: Heal Conside
ração, attendendo-os ná oonforrni.dade dos Decn~tos da data deste, gae 
lhe serão J1at·ticipàdos pelo Meu Ministro e Secretario de Estáuo dos 
Negoci1os do R.eino; ' qtie assim o · tenha enteridido, e executará, ex'pe..: 
diodo as Q1·dens qtJe fonem necessarias. Palacici de Q;ueluz eu) .6 ule 
Janeiro de J:8 01. ~Com a H.ubr.í.ca do P.rincipe Regente Nosso 8euhor• 

lrn.pr. na Impressao Regia. 

Havendo-se creado pelo Real Decreto .de 15 de Deienihr0 de 1788 á 
SecreJaria de Estado da Fazenda, para ficar unida ao Presidente dó 
Meu Real Erario, e ser este o Ministro e Secretario de Estado daquel~ 
]a ~t>partição; tudo em utilidade do Público, e do l\1elÍ K.eril ~erv i'(.o: 
e nao se ten~CJ até agora nomeado os O'fficiaes .que se fazem necessan~s. 
para. o ~xpedtente daq~ella S~cretat·ia; HPi por bem e niando ao referi~ 
do Prestdente do Erano Régto, Ministro e Secretario de Estado ·da F' a .. 
,zenda, que nomee não só de. presente, mas tambem de faturo, os Offi ... 
~iaes que entender serem para ella necessarios ' v;encendo os ordenados; 
e pr?c~essand~-~e as~ Folhas delles ria fórma qu~ se pr~_tfcà rias outras Re
parll~oes , ~ Isto Ha_o obstao te q o a esq uer Leis, Reg·11nen tos, e Ordens 
em conlrano. Palac10 de Quéluz em 6 de Janeiro de 1801. = Com a 
Rubrica do Principe Regente Nosso Senhor. 

Nos manuscritos de J; de Mello Fr.eire. 

p o~ justos motivos que t~nho presentes: Sou Servido desàneíar dô p,.e .. 
si dente do Meu Real Era rio o Cargci de Presidente da Re_al Junta elo 
Coh1mercio, Agricultura Fab.ricas, e Naveg·aç,ão destes R_ernos, e st>us 
Dominios, dispensando, pa1·a este e.ffeito ?~ Carta de Let de 5. qe .J li~ 
nho de 1788, da. creação, eerecção ern Tl:rbunal ,Supremo da ,dtta Jun~ 
ta. A mesma Junta o tenha assim entendrdf!· Palacro de Queloz em 6 
de Janeiro de 1801. = Com a Rubrícá d@ Príncipe Regente Nosso Se.
Ilhor. 

Nos Manuscrüos de M. .Antoru"o da Fonceca. 
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-~Foi .. Sua AJ.teza Real servido De1ermioar, restri_n.gindo ·o·§. XI f. do·Re"' 
g~imenlo da Fazenda da Real Esquadra de sete de Janeivo ele mil sete

·centos noventa e sete, e Reso}ução de Gonsultá de dous de Junho de 
·mesmo anno, que se nãt> continue a data, e di:stribuição das ve las de cê
bo aos cabeças de ranchos nos Navios da Corôa, ·exceptuamdo-se desta. 
gene•ralida~le os que tivereln Camarotes fixos nas Cobertas~ IE que sen
do indispensavel ha~er IHzes nas mesmas Cobertas, des.de · o principi.o ela 
noite até. ao to(ij.Ue 'de reco lher ; . cada' hum dos respetiyos Comm.andantes 
mandará acender seis Faróes de correr, destinando a cada coxia tres 7 

os quaes d:everãu ser guardad'a'S por huma Sentin ~l la volante, pE'rm<HJe
cendo fechados para evitar-se a confusão, e ab uso , que ha na pern1is
sào das luzes a bordo, e .de que se pod.ia originar incenrlios..; cNja Jou
vavel prática já se Lem seguido ern algu·ns Navios pela zel.osa , e pru
dente determinação de seus Commandantes. O Príncipe Regente Nosso 
Senhor o Mandou por Sua Real Resolução de 8 de Janeiro proximo pre• 
cedente," em Cons1.íha· da ·Real Jblnta da F r zenol·a da Marit1ha de sete 
do mesmo mez, e anno de J 801. = .Pedro ae Mariz de Sousa :Sal'men"": 
-to. = Joaquim Alberto Jorge. . 1 

I J 

lmpr. na 0./ficina de AnAonio _Rodrigues Galhardo • 

•. • , • .!: 

.A ( 
ttendenclo a necessidade de Gex.1te para o Meu Real' Serviço, que 

se .experimenta nas Praças de. Cácheu e Bissáu: Sou SeFvido qu.e _tod.o3 
os Réos, que 'se acharem incursps em pena de degredo para as Col0-
llÍas de Africa ~ sejão immed iatamente Sentenciados, e destinados a cum
prir o·seu deg:redo, nas reTeridas Praqas. O Chancel lér da Casa da Sup
plicação, que serve de Regedor o tenha assim entendido, e faça execu· 
tar. Palacio de Quéluz em 9 de Janeiro de 1801. = Com a Rubríca d'o, 
Principe Regente Nosso Senhor. . 

I • 

Nos manuscrz"tos de M. Antonio da Fonceca, e no L~·v. 
do . Registo da Supphé€tçáo a jàl. 113 ver-so. 

*-*t.o->*--* 

·Ü Doutor A nf onio Benvenuto Jo~ge, Desembargador da Casa da Sup
plicação, Juiz dos F a !lidos, e At;llllinistrador da Fazf'nda das Mezas da 
Arrecadação, e Despacho da. Alfandegadas Sete Casas &c. Faço sabee 
a todos os Arraes dus Barcos dos Pórtos de Riba-Téjo, e banda d' além. 
que conduzem generos respectivos á Meza da F.ruta, que elles devem 
vir aportar ás postmas determinadas para darem as suas competentes c>n~ 
tradas nas Mezas d'An:ecada~ito respectivas, com a comminação de qi.l·e 



isoi 
pràÜõando os cli tos Àrl'á~s 'o centrafio; íncó~re .rão nas penas d~ paga~P~ 
duzentos . eru~lidos, metade para a Re~l . Fazenda, ~ a , o Jtr.~ ,metaclt> pa~ 
ra o D~nuri<::Ianté i , Ê! ~dota <l_ia~ de cadêa. E outro~irh s,e faz . s~ber .pel~ 
pr~sent~ BC!s Cor1ductores de ca1xas de · frut.a para , 1-i-'mbarque, que elles 
~ão obrigados á manifestar .rias Portas d~st<i. .Cidád~ o.núuH·.ro de Çai~rts ,; 
que .c0nduà:0m pará.embarcat·; e. a queril pt>r·tencem, corno tarh berb os 
Jt'azeildeit0s <Jes D~strieios das Portas da . Cidade st>rao obri1,1,adus a ma.
nifestar has .mesm::is ,.os frt:Jc_tos' qtJe . Vf'npem néj.s sua~ Fazf' n; las ~)~rapa~ 
garem os .~o~petentes Direitôs 1 com a pena de que .fazendtl o co~ílrariq 
fiGatem sujeitos ás petiâs 5:Jos · Transgress<:~res dns Direitos da Real fa:tt>n
da. E para const~r se a$x0Ú o presente .. Llsl;>oa I 2 de. Janeiro dt> ISv 1 ~ 
E eu Caet~ho Ali:H=rto da Silva, ,Escrivão das ~ven,<(aS, f' da Rect>Jt~ 
da Meeá da FrlHa ". na itilpedilne.n te do Escrívao Companheiro; o escre-
VI. = Doutor Antonio Be,nvenuto Jorge ~ · 

Impr. úa Re?Jü1 Typografiri Silv-i'cui~~ 

\• 

Constando na Minha R eá1 Pres€'nÇa_, que os Prqprit>Jarios dos Fnnrlos, ~ 
que pór Decreto de v'.inte e noyé de Outubro de mil setecen tos nL•VPnla 
e s~i::; se eJnptéstárão ao NJeu Real Erario, expeí·imentãci gravA iricom
inoclo na apr«:>sentaçãa dos séus Titulas, ou Apoliees grandf's J!o ~'(_~fre 
do nove ffimprestim0, quãhdo pertendt>m _recE1bei- os sPus ,cóhéspbndenles. 
Juros: E ptoc~:~ ràndo .Eu, em eeneticio da Causa públ,ica, rem t:lYer, n~d 
só as di:!longas, e €iréuitos nà cobrança daque l l~s r«:>rlditos, e evi lar os 
meios de se extraviat'erh os Títulos dos seus Capilaes; ·m;ís tambPm ins ... 
tituü· com efificaeiá tudo o qué fôr conducente a firmar o Crédito do Mt>u 
Rea l Era1'Ío, pt'oJTlóvend? a segurança, é aequisição das quant.ias neces-" 
sárias, pata serem satisfeitos os mésú10s reàitos, e set:Js PrincipaPs erd , 
tempo opportuno: Qu«:>rendo igu,almente que daquellPs JtJ•ros se api·oveiJ 
tem ein uti li dade pública os Capitali;.;tas, que co'til segu r· ança dos seus 
Fundos, com '}!H'omptidào na pobrança dos seus lacras, . e com decencia 
nos meios de os adquirir, quizerem estabelecer nas suas casas hurr1 se
guro rendimento, da uwsma fórma que fazião, e ainda fazem nos Padrõt>s 
de Juros Reaes, que são os mesmbi'l fia sua essencia, que as Apolices 
grandes, de que se trata. Em ·au.enção a tudo o referido: Sou Servido 
Ordenar: Primeiro: .Que sendo as Pessoas, que se apr·esPnlarem parâ 
tece!Jereu'J os JuJios, as mesmas, que se deelarão t:Jas Foll:ías daguelles 
vencimenfios, estes· lhes sejão satisfeitos, oú a seus Proêu1:adores, inde
pender.~tes ela apresentação das rf>feridas A PP?Iices cbarnai:las grandes; e 
isto não obstànte o .dletermi.na·do no sobredito Real Deefe(o; que iwsti. 
parue Hei pet bem derogar, ficando em tudo o mais no seo intf'iro vi gor, 
e plter.Ja observar1ó.ia; pois no caso de cessões , e traspassas, dev,em os , 
lSubsütui.des, para e'vi•ta'ren'l f>erjtiiios na cO'fu;~an~a' dos métH~io!ia:dos Ju
ros, 'apresentar m~· CoGre !!lo refetido' emprestínid as swís A polices, parâ 
á vist;a clO's il1Jdbssos· , i:Juf j>er'tencPs sé av.eroá~ hàs r·es-pE>ctivos Liv'ros do 
assétit·ame·nto, e Fólh:á's(,. o que fôr neces§a<fJO: 8Pg(inêlo: Q.ue no Meu 
Rea!l Et·a.rio sé á1M·ei:tem as Â·rolices peqU'e·nas, ol'l Di,ííheiJ"O Papel, gne 
alJi se ent'regué'lü ·aré que ê va,Jor deiJ.as no gyrb abélé' apar do válor da 
moe·cla -In,e.tálliôa, '.dàndO'-ISe etn t:r0ca aos Apresenián~es outTas 1guaelli' 

' ' 
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.'Juantias em Apolices grandes de cem mil réis para cima : Terceiro: Que 
. ~s Aj)O)i~es pequenas, que por este titulo , e motivo forem entrando no 
Real Erario, sejào irremissivelmente queimadas publicamente no recin· 
to da Casa da Moeda, para mais não entrarem, nem infiuirem no gyro 
público~- E Quarto: Que para maior legalidade serão as referidas A po· 
]ices gral)des rubricadas pelo actual Presidente do Meu Rea:l Erario, o 
qual tambem rubricará as que ficárào sem Hubríca pelo fa lecimento do 
.Marqu z Mordomo M61·. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, do Conselho 
de Estado, Presidente do mesmo Rea·J Erario, e nelle Meu Lugar Te
JJ ente, o tenha assim entendido, e o faça exe,cutar, não obstante quaes
quer Leis, e Ordens em contrario; mandando allixar. por Editaes impres
~os este .Meu Real Decreto em todas as Cidades , e Vill"as deste Reino. 
Palacio de Quéluz em 23 de Janeiro de 18-0l. = Com a Rubríca do 
Príncipe Regente Nosso Senhor. 

Foi mandado cumprir ,pelo PTesidente do Erario em 9 
de Jane~·ro , e impr. na Impressão Reg~·a. 

,;:,--;~~<C'>llt--:ll 

T~ndo-se Sua Alteza Real o .Príncipe Regente Nosso Senhor eonfor-t 
mado com o Parecer do Consf'lbo do Almirantado, que subia á Sua Reál 
Jlresença: Foi o mesmo Senhor Servido, em Resoluc;ão de dezenove de 
Desembm proximo passarlo, ampliar o Decreto de treze de Novembro· 
do di Lo .a 11 no, relat1vo ás qualidades das pessoas, e suas circumstan-. 
cias, qu • dt:>Vi:'io spr admittidas ao Corpo da Armada Real na mane·ira 
st>g·uiute; Qne sejã tam,bem admittidos por Aspirantes Guardas-Marinhas 
osfilhc>s dos Capit<'1Psde Mar·e Guerra, eosde Corol'lel do seuExercito; 
como tambem os filhos dos Chefes d,e Divisão, e Brigadeiros. Lisboa 24 
de Janeiro de l80J. = Antouio Januario do Valle. = Pedro de Men
donça de l.VI.oura. 

lmpr. na Oificina de Antonio Rodrigues Galhardp. 

Sendo insPpara-ve] da Real Consideraçã.o do PRIN_CIPE REGENTE 
~osso Senhor, o cuidado de emprPgar todos os meios, que possãe con
correr para se satisfazerem as despezas inevitaveis do Estado sem gra· 
v ame dos Póvos, que o mesmo Senhor procura felicitar ., augmenl<1ndo 
ao mesmq tempo o credito do Real, Erario: E sendo certo, que a ven
da dos Predios Rusticos, Urbanos, e .Foros que se achão ainda nos Pro
prios da Corôa, podião produzir em parte aquelles utejs fins com .tantas 
vanlag('ns do Público r quaes erão as que disto resu lta vão: Foi servido 
Ordenar por seu Real Oecreto de vinte e quatro .do corrente· me'z de Ja
l;leiro, que os sobreditos .Preàios ~usticos, Urbanos, e Foros, que se · 
achassem na Administração do Conselho da Reàl Faze.nda, e nos Pro
prios da Corôa, entrando as Casas da Santa Igreja Patriarchal, que por 
outro Decreto da 01esma data lhe mandou unir, s~jã? arr'~·mata.d(i)$ a. 



~quem por eÜE's in :ris der, com as formalidades da Lei; e com a àclver.i 
tencia de que os referidos .Foros não serão transmittidos, nem amor tiza~ 
dos por menos do valor de tres laud Pmios, e da importaocia de -vinte 
<lnnos de cada hum dos mesmos Foros . E para mais facilitar a maioria 
daqu elle producto : · Determinou outtosim, que a sua importancia entre 
t oda no Real Erario ei'ri A polict>s pequenas, as quaes serão publicamente 
1l? eima,da~ no re~~ to d~ Casa da Moeda, para n~o toma_rem a. iníiuir no 
g~ro publico; e ' tWo na o obstante q uaesq uer Leis; Regtmen tos , e O r .. 
'dens em contrario. · 

E para que chegue á noticia de todos; se màndou affixar esté 
Edital, como igualm e nte se declara, que nos si tios da Praça dos Nego..; 
cia ntes, e Portas de entrada do Conselho dâ Real Fazenda se irão fa .. 
zendo patente por outros Editaes as Propriedad~s; a que na sobredita 
conformidade se fôr pr0cedendo á sua venda. Lisboa 30 de janeiro de 
:l80 l. = Bdchior Felix Rebello~ · 

Irnpr ~ 1úi Impressão Regia. 

Tendo-se proposto Sua ÁÍteza Real o PRINCIPE REGENTE Noss<J 
Eenhor restabelecer, · e vigorar o Crédito Público da sua Real Faz'enda, 
e sendo indispensavel CGrtlO principal base para conseguir ci mesmo fini 
(jU€ se restabeleça o Curso do Papel moeda ao par' e que cesse todo o 
Desconto. sobre o ll11:'Stnd Papel' que tem a vantagem -de ser tncieda cir"' 
culante, gozando tamhem do favor deter oJuro dé seis por cento, tem 
o .Mf's·HJO. Augusto SENHOR Determinado, que para se conseguir d 
mesmo fim, e m quanto se rião amo rtiza , e tira da Círc!l laqão todo este 
Papel moeda: Prim eiro: Se paguen1 exactàliiente todos os Juros domes-
1110 Papel, 

1 
que se achari?m vencidos, para o que se vão dando todas as 

Jnovidencias que tem lembra-do a fim de accelerar o mesmo Pagamento 
dos Juros. Segundo: Que nos pagamentos do Real Erario se fação sa-hir 
logo todas as quantias menores de cenJ mil réis, m~tade em Dinheiro me..;. 
tall\co, e metade em Papel moeda, e às maiores q!Je essâ .sbtnmá, dua~ 

, tentas em Papel moeda, e buma em Dinheüo, além do Pagàmento dá 
Tropa, o qual sahe do Erado para o Prét. todo em metallico, e para so}..; 
dos a terça parte em metal li co, e duas partes em Papel; e que finalmen..; 
te Pl11 todos os Pagatnf'ntos qu.e fizer o Erario' saia peJo menos duas ter
~ as parlt>s em Papel, e. h_uma terça em Dinheiro metallieo, sendo prova~ 
vel qu<"' brevemente possfio sahir todas as som mas metade erri nietallico, 
e IOt, ta.de em Papel. Terceiro: Que se vt>ndão muitos Prédios Urbanos, 
e R uslicos, e .Fóros incorporados nos Prop,rios da Corôa, tudo emPapei 
moeJa, para se queimat· Jogo a mesma quanti1dade de pequenas Apoli
ces; o que se fará público pelo Conselho da Fazenda. Quarto: Que se 
animem todos os que quizerem fundar as Apolíces pequenas em Apoli· 
ces mtJ.iores das que vencem Juro de seis por cento, sem ter circulação: 
forçada, a fim de diminuir o oúm,ero das pequena~ ~polices ,, que gra
vãCJ a circulac.i1o dia ria, e que dão lugar a hnll;l Ag10 mcornmodo aos que 
devem trocar 'Papel di:uiamente. Quinto: Que se procure animat·, e fa~ 
cilitar nas Proviucias o curso das A polices pPquenas, ordenando em pri
meiro lugal', que todas as Rendas Reaes, e Públicas se cobrem metade 
em metaJlico, e metade em Papel:. em segundo lugar, que todos aquel.: 

Pppp 
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ies Rendeiros' ou Pi'<7prietários de Bens; que não receberem nag .S!12'$ . 

'Compras; e vendas· o pagamento dos seus frutos, metade em Papel· , e 
1netade eru Dinheiro, e que quizerem isentar-se de receber Pap~J, s·e 
não use com elles favor algum nos pagamentos que houverem de fazer á 
Fazenda Real'· assim c.omo os Propríetarios de Predios Urbanos,. e H.us~ 
iic~s, que houverem feito contratos de receber suas Rendas em clinheim 
metallico 1 pois gue tambem clevêrão pagar suas Oecimas, e mais Tri-bu
to~ em metaHico ,. ~nlrando no Erario essa$ quaNti-as com essas .declara· 
ções, que se mandarão logo trocar ao par, ou sahirão nos Pagamento9 
que se fizerem, metade em metallieo, e metade e-m Apolices pequPnas .. 
Sexto : Que consta'ndo q{le alguns Contratador.es da Fazenda Real não re
tébem IDetarl-e er:n meJallico., e· HJetade em Pape], e que recusão ven~ 
<ler, ou receber por esse modo, ~ocluindo os Contratadores do Tabaco- ~ 
·(_JI!le desde Jogo no Era1:io Régio ficarão- obri-gados os mesmos Contrata
dores a entrare,m com o valur do seu Contrato todo em .metallico, para 
que pelo Erario se mande então t1··ocar ao par esse valor de moeda. Se
timo :· Que todo· o Rendeiro, q.ue não receber 1netade em Dinheiro me-
1.allico, e metade em Papel, nos lugares onde cobra a sua Renda, fica
rá inbibido de entrat· com Papel, O-\J Apol~ces pequenas no Erario. Oi
t avu: Que este Edital se mande ailixar em todas as Cidades, Vil! as, e 
1PrJ·as ; ordenando-se a todos os Magistrados que vigiE>m na · execução des
ta, Reae>s Orden-s, e· dem todas as semanás parte p-eJo Erario Régio de 
toda a con'travenção que e'on'tra as mesmas se possa commetter, espe
~ilicando Lodas as Pessoas que merecem ser tratadas com severidade, poi!, 
:não se s uj ei I arrm á observanci,a das Le~s . Lisboa 31 de Jaoei-ro de 1801 "'· 

O .Escúvào da Meza do Real Erario = lgnacio Antonio Ribeiro~ 

Impresso ·na Impressa@, Regia. 

Toma·ndo em Coúsideração o q:l!le Me representou o Marquez d-' Ang-e>i
ja do Meu Conselho de Esta:do ,. e ' Ptesi-dente da Meza da Consciencia 
e Ordens, e querendo honrar, e condecorar a mesma Meza, tendo em 
lembrança a graduação, qualidad-es•, e· merecimentos dos Ministros, Hei 
por bem que assim os actuaes, eomo· os que pelo tempo forem, seji'io
condecoraclos com a Carta do Titulo do Me1:1 Conselho. O Ministro· e Se
cretario de Estado dos Neg·ocios do Reino o tenha assim enteHdido, e .o 
fa(ta executar com os Despach-os necessarios nas occasiões occorrfmtes .. 
Palacio de Quéluz em 3 de Fevereiro de 1801. = Com a Rubríca, do 
P.rincipe Regeute Nosso Seahor. 

Nos manuscritos de M. Antonio da Fonceca.· 

1J avendo o Senhor Rei Dom José, Meu Augusto Avo,. por particula-: 
rés motivos determinado, que os Meus muito amados, e prezados Tios 
Dom AnLonie, qu.e · S~nta gloria haj.a, e Dom José, Fill~os i.Uegitim-os 
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d? ~Senher. Rei Dom ~oão QrJinto, passassem; como effectiv~nÍetíte pas~ 
s<;.,rao, a viver no re~Iro . do Bussac? .: E co~stando-1VI~ outros11n, que de 
JH~o se haverem publicado os refendos r.notlvos resultara formarem-se no 
})Úblico divPrsosjuizos. que oa opinião d~ algumas pessoas deixárão equí ... 
voca a reputação dos sobreditos Meus Tios, não obstante a regnlarida
de de suas vidas, e a pureza .de seus costumes, em todo o tempo exe.m
plares: Ho~ve por bem , mandar fazer as mais sérias iodagaçõe,s sobre 
qnaes foss em as verdadeiras causas daquelle politico exílio; e uão achan
do em consequencia dellas nem o mini mo vestígio de qu~ os expressa.~m; 
Meus Tios praticassem jámais acç;lo ~lgum.a contra a Pessoa de M eu 
Augusto Avô, neu1 contra à soa Régia authoridade: Sou servido d ~cla
rallos In oocentes, e limpos · de toda a1nancha de cri me, ou suspeita del
]e. E para que esta lVIinha decla,raçãQ possa. chegar á noticia de todos~ 
e produzir o effeito de desfazer de todo qualquer rurrior, ou suspeita of
fensiva á reputação dos Meus honrados, e sempre amados Tios: Orde..; 
110 que o presente D eGreto se faça público por meio da impressão. Pala
cio dA Q uéluz aos :ti de Fevereiro de ISOL ___:. Com a Rubríca do Ptirí '" 
cipe Hegente Nosso Senhor. · ' 

Írnpr. ria Írnpress~"o Rejp:a; 

*--· ll<..ç>*--* 

Tendo Sua Alteza Re~l ; o PRINCÍP.E REG ENTE Nosso SPnhÇJÍ' ~ 
tomado em Consi.deraçào restabelecer o Crédito público de Sua Real Fa..i 
zen da, muito principalmente no .giro de. papel moeda, Pél~"~ andar a pat' 
do dinheiro metallico, e querendo que estas Suas Reaes Intenções se ve
rifiquem com a mesma igualdade, no miado g iro das compras, e veudas 
que se fazem em todos os ramos de economia pública, como sào as L ojas'· 
Tendas e mais partes aonde o seu fiel Povo concorre, para faz!:" r os seus 
precisos provimentos : Fqi Servido, por A vis<? . de trinta de J~oei ro do cor
r ente a nno, Determinar, que o Senado da Carnara fizesse intimar a to.: 
dos os Vend edores com Loja abei'ta nesta Cidade, e seu Termo, e er!l 
espP.cial ao Ver o pezo, que em todas as vendas ·: que se fizerem , e pa 4 

gamentos que ·se recebere m ou sej"ão diarios, mensaes, ou semanaes, não 
recusem aeeitar metade em papel moedà, e metade em metalli.co, em 
cuja conformidade, manda o Senado que em todas as Lojas, 'fendas, 
Estancas de Carvão, Lenha, Madei ra, e assim tambem Bo Ver o pezo, 
e geralm ente . em todas as mais R epartições de economia , públic~, em 
que se ve ndão generos de qualquer qualidade , e por qualquer fo1·ma, 
não recusem seus Vendedores receber pagamentos metade e-m papel moe• 
da e a outra metade em dinheiro metallico, e que antes procurem rece-

' ' ber pelo referido modo os pagamentos sennn1es, e mensaes que se lhes· 
fizerem, devendo todos ficar na intelligencia' ~e que a. execoçã:o desta; 
Real Determinação lhes não será pezada, por haver o Mesmo Senhor da ... 
do as necessarias Providencias, pa ra que o papel moeda se ponha a- par 
·com o dinheiro metallico e ainda mesmo para aquelle venha talvez a v a-' . . ler mais do que este, em razão do augmento que var a teL· na sua cncu-. 
]ação, e pela amortização a que manda proceder de h uma g rande parte 
do di to papel: O que tudo se axecutará· , ~om pe~a de serem s~véramen
te castigados os ';rransgl'esso~·es, como o Senado. julgar conveme~t:-, as~ 
sim pecuniál'Ía, como afflictiva, tendo-se em VIsta o d6Jo , mahc1a ,- e 
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desobediencia com que se houverem os referidos Transgressores de huma 
tão saudavel Determinação, em que o Particular, e o Público tap to in
teressa, ficando por isso permitlido a qualquer pessoa, que achar da par
te dos Vendedores a mais pequena opposição ao que assima se lhes Or
dena, o poder delatai los no Senado , para serem por elle castigados, con
forme a sua desobediencia; affixando-se este Edital nos Lugares Públi
cos da Cidade, e seu Termo, para se tlcaL· assim entendendo, e execu
tando. Lisboa 12 de Fevereiro de 1801. = Marco Antonio de AzevedQ; 
Coulinho de MontaUI'y. 

Impresso ·na Rlgz'a Typografia Silviana. 

*--*'-0>*-. -"* 

Eu O PRINCIPE REGENTE' Faço saber aos que este Meu Alvarái 
fie Regulamento com força de Lei virem: Que tomando em considera ... 
ção o interesse, que resultará ao Meu Real Servi'to, e' ao Bem Públi
co, e Particular de se verificar por ora na Côrte, e Cidade de Lisboa 
o exerc ício da Cadeira de Diplomatica, que Fui servido crear, e incor
porar na Universidade de Cuimbra: Sou outrosim servido regular o mes
mo Estabelecimento, e sua Economia, na maneira sPguinte. 

Serão reputados Ouvintes Obrigados da mesma Aula todos aqnPI~ 
)es, que aspirarem a ser occupados nos EmprPgos, e Escripturaçào do 
Mt>u Real Archivo da Torre do Tombo,' e nos Officios de Tabellião de 
N t•tas da Cidade de Lisboa; não podendo ser provído, ou empregado 
nos nH•smos Officios, e Ministt>rios 'Pessoa alguma, depois de seis annos 
de exercício desta Cadeira, sem que primeiro mostre competentemente 
ter frequentado com aproveitarnel'lto a mesma Aula~ ao menos por tem-
po de hnn1 an.oo. · 

Com os Bachareis, que pertenderetp entr-3r, ou continuar no Met.lll 
SPrviço nos Lugares de LPlras, e cem aquelles que req uerer·em os Offi
cios de Tabelliã.es do Reiuo. achando-se habilitados com os mPsmos Co
Tlhecime ntos Diplomáficos, Terei aquella contemplação, e prt>ferencia, 
de que se faZPm acredores, pela maior aptidão, com que íicào instrui
dos para melhor desempenho das suas obr·igações. 

H ei outrosim por muito recommendado aos Prelados Maiores dag. 
Congregações Regu lares deste Reino, que tem Cartorios antigos, man
dem habilitar com os mesmos Conhecimentos aguelles de seus Subdi
tos, que destinarem, pelos seus particulares talen los, para o emprego 
de Cartorarios, ou Chorouistas das suas respectivas Corporações. 

A arlmissão. dos Discípulos desta Aula será privativa do L Pnte da 
mesma CadPira, com tanto que se mostrem habilitados com o Conheci
mento da Língua Latina, por Certidão mandada passar pela competen
te Repartição, quando não tenhão já sido approvados para frequentar 
as Aulas da Universidade. 

Não poderá com tudo o mesmo Lente passar A ttest.ação de fre
quen cia, e aproveitamento aos Ouvintes da Aula sem Despacho do Mea 
1\IJinis lro, e Secreta1·io de Estado dos Negocios do Reino, a cuja inspe~
ção fi cará immediatamente sujeita a mesma Aula, dando as DeternH
TJa<(Õ("S interinas, que se fizerem necessa1·ias, e Consultando~Me as mais 
Pruvidencias, que lhe parecerem opporlunas. 
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O Lente da mesmà Cadeira concluirá dentro de hurri anno lt>ctÍ-. 
vo, que principiará sempre no mez de Outubro, as Prelecções EJemen.:: 
tares de Diplomaiica Portugueza , que durarão diariamente ho ra e me ia· 
a saber , até a Pascoa da Kesurreição, .das dez horas da man hã a té á; 
ouze e meia; e dahi em diante , das oito horas até a.s nove e meia : re
putando-se feriados sómente os dias, que po,r taes são havidos na Uni
versidade de Coimbra; subs1 ituidos os que são privativos da mesma pe
los dias de Grande Gala da Minha Côrte. 

Das mesmas Pre lecções empregará o respectivo Lente os dias que 
lhe parecerem opporttmos nos Exercícios práticos, para o que o Guar
da Mór do Meu Real A rcbivo lhe mandará franquear denlro do me:;md 
Archivo os Diplomas, e mais Documentos, que o mesm0 Lente julgar 
convenientes para as suas Demonstrações práticas. E como no mes,mo 
Real Archivo se não conservão Documentos de alguns Seculos anterio
res ao Estabel ecimento desta Monarquia, de que abundão out~os Carta ... 
rios, nestes mesmos se verificará o que deixo determinado ácerca do Meu 
Heal '.Archivo, para cujo fim lhe serão franqueados po1· quem de lles tiver 
a immediata inspecção ; como tambem para as averiguações' · que o mes~ 
lllO Lente julgar opportunas á maior il lustr-sção da Sciencia Oiplomatica 
da Nação, extendendo a seu respeito ~ Providf'ncia dos Et>tatutos da 
Universidade de Coimbra, Livw Segundo, Titu lo Sexto, Capitu lo Ter
ceiro, e Paragrafo quinquagesimo , respectiva ao Lente de Direito Pa~. 
trio. 

Além dos Conhecimentos, que o Lente de Diplomatica procura..; 
l'á dar aos seus Discípulos, privativos aos .Diplomas, e mais Documen
tos' não perderá de vista as noções oppol'tUnas dos outros Monumentos 
de antiguidade da .Nação: .De fôrma que os Discípulos fiquem tambem 
com huma sufficiente noticia da Nummaria, Numismatica, e LariJaria. 

Para melhor promover a cullura desta Sciencia, e precaver ao mes
mo tempo os inconven ientes , que resuJtãa de se passarem Certidões de 
Documentos an ligas por Tabelliães, e Escrivães destituídos alé do mais 
leve conhecjmeoto de PD-leografia sobre a fé de pertendidos PE-ritos, que 
ainda quandm tenhão a adptidào competente, padecem o defeito de não 
serem Juramen tados, e de não terem fe Püblica. Sou servido, que dE-pois 
de completarem os seis primeiros annos de exercício des_,ta Cadei.ra, ne-1 
Flhum Tabell iã0, ou Escrivão possa passar Certidão de Documento lavra
Elo no Secu.lo decimo-sexto , ou nos antecedentes, sem que séja conferida, 
e assignada por hum Perito, que tendó frequentad•o a me·sma Aula corn 
aproveitamen~to, se tenha habi litado pn ra G mesmo flm por Cada de Pe-' 
'fito em Paleo.'lm.fia, expedida pela Meza do Desembargo do Paço, pt·e~ 
cedendo Informat~Ões; d.a sua probidade, e boa fé, e lendo dado J Ui"amén
to na lVJiilha Chanee ll aria ; cuja Carta lhe §lenrirá sómente parra o habi..& 
Jitar para as Confereneias dos ditos Documentos an,tigos. Pela dita Con
ferencia venceÍ'á de salarío o dobrq do que fôt con tado ao Tabellião por 
essa Certidão, cujo dob ro vencerá tambem o mesmo Tabellião, · em lugar .
do sala rio ordinario, q uanclo se ach_ar habilitado legalmente ~om os res
peclivns Conhecimen tos; não precisando nesse caso de servll'-se de ou
tro algum Perito. E debaixo da Providencia deste Paragrafo se eJltemle
rão todas as Provisões , e ainda Alvads concedidos a Corporações, e 
Particulares soqre a fé das Certidões, e Públ icas-fórmas dos Documen-
tos dos seus Cart.orios. . 

Todos os Tríbunaes , e Ministros, perante os q.uaes se contestar.. 
a authenticidacle, ou genuína intelligencia de algum Doc1.unento antig.o:) 

I . 
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·poderão ao mes·mo i'espei to ouvir o L~nte desta Cadeira , e sobre o se i] 
parecer decidirão o qu e julgarem mais justo ao mesmo respei lo. 

O Len te; e Discípulos, que frequ entarem com assiduidade , e 
e aproveitamento a mesma Aula de Diplomatica, gozarão de todos os 
Pri vilegias, que pelas Minhas Leis competem aos Professores Públicos, 
e seus Discípulos Sendo porém o, mesmo Lente Doutor em alguma das 
Faculdades pela Universidade de Coimbra, gozará de todas as preemi
n ncias, hon ras, e privilegias, que se achào concedidos aos Lentes da. 
mesma U niversida de. 

' Pelo qwe: Mando ;i Mez·a do Desembargo do Paço; Presid1;:mte do 
M eu Real Era rio i Rt>gedor da Casa ela Supplicação ; Reformador Reitor 
da Universid ade de Coimbra; Conselhos da .Minha Real Fazenda, e do 
Ultramar; Meza da Consciencia e Ordens; e aos mais Tribunaes, e Pes
soas, ás quaes o conhecimento deste Meu Alvará houver de pertencer, 
o cumprão, guardem, e fação cumprir, e guardar tão inviolavelmenle, 
como nelle se contém, sem dúvida, ou en~bargo algum , qualquer que 
elle s:eja. E ao Doutor José Alberto Leitão, do Meu Conselho, Desem
bargador do Páço, e ChanceJiér Mór destes Reinos, Ordeno que o faça. 
p ublicar na Chancel!aria; regi-- tando-se em todos os lugares, onde secos
tuma registar semelhantes Aharás; e guardando-se o Original deste no
Meu Real Archivo da/ forre do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz t>m 
21 de Fevereiro de 180 I. = Com a .Assignatura do Príncipe Regente: 
Nosso Senhor. . . 

Regút. na Secretaria de Estado dos Negados do Reino 
no L1'v. 9. o das Cartas, Alvarás, e Patentes, a foZ. 
227., e impresso na Impressão , Rég~·a. 

I 

/ 

T endn Consideração ao que Me representou o Duque de LafêJes, Mem 
muito amarlo e prezado Tio , dos Meus Conselhos de Estado, e Guerra, 
e Marechal General dos Meus Exerci tos: Sou servi·do A ddi cionar ao Re
gimento de Arthilheria da Corte duas Companhias de Artilh eiros Caval
]eiros, cada hum a das quaes será composta do número de Praças decla
rado na Relação 'f que com este baixa assignada pelo sobredito Duque 
Marecpal General. O Conselho de Guerra o tenha assim entf'ndido, e 
expessa para o sobredito effeito os Despachos necessarios. Pa!acio de 
Quéluz aos 22 de Fevereiro de 1801. (I) = Com a Rubríca do Princi .. 
pe Regente Nosso Senhor. 

(1) :Vid o Decreto cle ~3 de Março. 
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Pia rio pará a f6rmaçffo a e duas Coinpanhil:\S de A rtilhei I'OS Cav~IIeiros ··, 
c.,ada hu~a ~estina~a ~o serviço de tres ·peçail de Artilheria; cuja~ 
Companhias lie b PnnCJpe· Reg-ente meu Senhor servido addicionar ao 
Regimento de Artilheria da Côrte, por Decreto de virile e doris dé 
Fevereil·o de irtil e oitocentos e hum1 

Homens! 
' 

[. COMPANHIA. Cápitãô 
r 

1 .. . - .. 
Primeiro ·Tenente - 1 
Segundo Tenente - 1 
Sargentos ;, - 2 
Funiel - ... .. , . 

:.. - 1 
Cabos - ~ ... 4 
·Soldados .. !;. .. J. 62 

· , · r , ,. r 

li. COMPANHIA• Em tudo igual á I. \ 72 

Total das du~s Companhias. 144 

- ~ . - - -
.. - -

'\ - - -

1' 
1 
1 
2 
1 
4 

62! 

72 

- ... - - ... 72 

- ... - - - 144 

. Palacio de Quêluz aos 2'2 de Fevereirô de ISOL' =:::;: Duque d~ 
Lafões. 

Impr. na O.ffiâna de Antonio' Rodrz"gúes Galhardo. 

' . 

:Eu o PRÍNCIPE RtxiEN·T~ Faço sabei· áos que éste Alvará comi 
força de Lei virem : Que sendo.:.M.e presentes os injustos, e graves prejui,; 
zos, que resultão ao Público de quererem, e conseguirem mu~tos Partícula.! 
res, qu·e as Cobranças, a .que tem di'reito, se lhes fação em Moeda Me.! 
tallica, sem adnlittirem ametade dess·as Qua:ntia's em Moédà Papel , e 
isto cont.ra: a facilidade da Circulação ger"al, -Interesse commuri:J, e con..; 
tra a authoridade das Leis; e Poder Real, que estaheleceó aq!uella qua
lidade de Moeda para occorret ás utgentes ; e indispensaveis despezas dd 

. Esta·do , e que não h e g ra:vosa, quando b·e s·ómen.f.e metade d?s Pagamentos, e 
·quando por todos os modos irnaginaveis se a:ch:a: actedttada, e seg-ur.ai. 
até á sua extincção· pO't' meio de grandês ·, é suc?essivás aniot·tizações ~ 
cujo effeito se fará c·a:da dia mais s'ensrvel: E qlierendo Eu como Pai; ê 
Soberano dos Meus Fiés Vassallos de tal' sotte providendâllos ,: <'fue d 
arbítrio dos Particulares não seja a regra que os dirija, e pertu~be ·em 
prej uizo do Público, e offensa das Leis : Sou Servido, f! Mando, que 
arnetade· de todos, t! quaesquer Pagam'entos" ~~ faça em Papel . _Mo_eda 
pe}os· valores que eJilé. re~reseqtar, .ta~to. nNa Corte, como nas Provi?cta~, 
e 1sto sem dúvida, abatimento, dumnu"Iç·ao, em'bara~·o; ou'tepug·rrane~éi 
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alguma, deixando livre ::i cada hum o preço dos Generos, que não he 
Minha Real Intenção taxar, nem fixar de modo algum. 

Nos casos porém de que as difi"erentes Classes de Moeda Papel 
circulante não possão formar com exactidãÓ ametade dos Pagamentos: 
Determino outrosim, que nelles entre a maior porção de Papt>l que fôr pos
_sivel, com tanto que não exceda ametade da totalidade do Pagamento; 
porque o Excedente, nestas circumstancias, ha de ser satisfeito em Metal. 

E para que não fiquem impunes as Pessoas, que pertenderem con-
travir esta Minha Real Determinação: Ordeno, que os Complices sejão 

,condemnados verbal, e sumrnariamente a pagarem trinta por cento da 
quantia total, C]Ue receberem em MetaJJico, sem intervir a proporção 
ordenada em Papel na fôrma .determinada; sen.do metade para o Denuo~ 
ciante, ou para a Justiça na falta delle; e a outra metade para Cativos: 
Bem entendido, .que be, .e fica sendo livre aos que pagarem, o fazerem 
os respectivos Pagamentos tudo em Metal, não r1avendo para isso cons· 
1rangimento ptíblico, ou occulto; pois havendo-o pol' qualquer d.as refe. 
ridas duas fórmas, será caso, e molivo p-ara se impôr a pena, que fica 
cleclarada, bastando só.mente a Denúncia do qu.e p~1gou a somma em 
dinheiro Melallico, e qoe conste que o PagamE"nto se fez realmente assim. 

Ordeno igualmente, que todos os Propl'Íetarios , Negociantes, 
Rendeiros , Mercadores, e Vendedores, ou Compradores de q ualguer 
~alureza, se conformem a esta l\1tnha Real Resolução; ficando expostos 
ao castigo, e pena mencionada por toda a contravenção á mesma Lei, 
51ualquer que sej.a o motivo; e para este effeito Ordeno, que em todo 
o Reino, e nesta Cidade, os Corregedores do Cível, e Crime tenhão 
sempre Devassa aberta ao mesmo respeÍto , e procedão logo de Oflicio. 
contra todos os. que forem denunciados, e dêm todos os mezes conta pe
lo Real Eral'io do que houverem obrado em execução do q·ue Sou Ser; 
vído encarregallos. . 

E este se cumprirá tão inteirameFJte. corno nelle se contém. pEl .. 
lo que: Mando ao Presidente, e Lugar-Tenente do Meu Real Erario; 
Meza do DesembaJgo do Parto; Regedor da Casa da Supplicação; Con
selhos da Real Fazenda e do Ullramar; Meza da Consciencia e Ordens; 
Junta do Tabaco, e do. C0mmercio, Agricullura, Fabricas, e Navega .. 
çào destP.s Reinos, e seus Domínios; Governador da Relação, e Casa ~o 
l)orto; Senado da Camara;. Junta do Deposito Püblico, Desembargado· 
res, Corregedores, Ouvidores, Juizes, e mais Pessoas, a quem o co
nhecimento deste pertencer, que o cumprão, e guardem, e fação cum· 
prir, e guardar tão ]nteirameote, como neJI,e se contém, sem dú.vida, 
ou embargo algum, não obstantes quaesquer Leis, Ordens, e Estil0s 
em contrario, que todas, e todos Hei por bem derogar para este effeito 
sómente, ficando aliás em seu vigor. E ao Doutor José Alberto Leitão, 
elo Meu Conselho, Desembargador do Paço , e Chancellér Mór desle$ 
Reinos Ordeno que o faça pu-blicar na Chancellaria , registando-se em 
tonos os Lugares, aonde· se c.ostumão 1·egistar semelhantes Alvarás , e 
guardando-se o Orig-inal deste no IVIen Real Arcbivo da Torre do Tom~ 
bo. Dado no Palacio de Quéluz em 25 de Fevereiro de 1801. ::::::::: Com 
a Assignatura do Principe Regente Nosso Senhor. 

Regút. na Secretaria de Estado dos Neqocios da Frzzen
da a foi. 1 do Liv. I. , e na Çha.ncellaria Mór da 
Çórte e Reino no li v. Competente a foi. I 52 ver s. , e 
ampr. na lmp~essáo · Regia .. 



Eu o PRINCÍPE REG ENTE Faço saber a todos qcie est~ Álv·an~ 
:virem, que devendo b nt1mero dos Officiaes effec Livos do Meti Exercito 
ser proporcionàdo á forÇa do mesmo Exercito; , e considerando quanto i m.:: 
porta ao bem, e regularidade do Meu .Re_ál Serviço, pr·incipalaJ~n te eni · 
tempo de GuÊlm:i, que haja hum íit~mero determinado dt> BrigafleJros 
para com_maQda~·eni ás _Brigadas ~as d_itferen _tes .. Armas. H~i por bem'· 
que daqUI em d1ante haJa doze Bngadeu~os efiectivos dP- Infantaria ' S<' ÍS 
de CavaUaria, dous de Artbilheria, e ttes do Real Corpo ct~ ErigL~htd-
r os. 

Nenh~in ~oronel ~~ hnínii Áritla poder~ daqui em ·dlante pecli" ~ 
Posto de Bngadeuo elfectlvo em outra; e como a jmp0rtaneia destt> Pos~ 
to seja tanto maior, quanto ,he clell.é qtH:i devem .ser tirados os o n; .i<a•s 
G en1fraes; e que o bem do Meú Real Serviço exige qqe Eu ~ne nãv v P i~t. ' 

necessitado a escolher os Oaiciaes desta Classe, senão entre SujeH~s 
votados da Universalidade de Conhecimentos Militáres indispensav~J paté\ 
o Commando dos Cól'pos .compostos de differeutes Armas: Sou serv1do 
Declarar, que para o accesso de Coronel a Brigadeiro effe ctivo não f' r.;, 
-virá de titulo a simples antiguid~de, e que pelo contrario Bu ti rl o T e
.r ei com esta, altenção àlgumli para o dito effei to, quando ella se n .lq 
achar unida á extenção de Conhecimen tos, necessaria pàrâ o digno d f.~ 
sempenbo de Póslos de tanta consideração. . , 

Não sendo porém da Minha Régia IntenÇão; 'nem corifonn e aos 
princípios da Justiça privat· do seti leg-itimo accessd .aqu,..Jies CurCJn eis, 
que achando~se empregados em Commissõ~s difl'e rentes do Curnman do 
dos Hegirnentos, foreh1 eom tudo benemeritos, e a·pt.os para ,(.s 'Pós tus 
de Ofliciaes Gene1Jaes; nem tão pouco tirar todo o princinio de est i m u -~ 
lo e en1ulação louvavel- áquelles que, não poss.uindo os Conhecim,,n tus· 

superiores da Arte da Guerra em toda a sua extenção, Me tiverem cum 
tudo · servido com honra, valor, desinteresse, e zelo! Sou ignalm entei 
servido Declarar, q\le os primeiros serãu por Mim considerad os para d 
seu accesso, · como se effectivarnen te corumandassem Regimentos; e que 
com os segundos Terei toda a contempla<,ã0, que Me merecerem, gra-i 
duando-os i proporção do seu merecirnentq, e bom serv~ço, e êrtJpregan~ 
do-os pelo modo mi;\ÍS conveniente ás soas círcurpstancias. . . 
:. Cada Brigada será composta de Jous Regim entos, ou qual to Ba~ 
talhões; a formação porém das Brigad,as, e a designação dos Córp1•s que· 
as devem compôr / assim nos Campos de Guerra, como em os <;ampos 
de InsCrucção, será ao arbítrio rlo Ge~eral ~m Che~e do .Exeré1Lo, ou 
daquelle a qnem o Com mando dos r.efendos Campns tqr confiado; excep~ 
tu ando tão sómente as Bril!ácl.as dos Engenheiros 1 as quaes serão perrna
nentPs ainda em tempo d~ paz, e neste .deverão !·e r Quartei:s. fi~os ' 1 e 
ser. privativamente destinadas para o serv1ço das (.hversas Provmc1as do 
Heino, pela man eira st:-guin te. · . "' 

A primeira Brigada terá o seu Quartel em a Ylll_a d_e Santarem 1 
e se~á destinaqa pa'ra o Serviço da Côrte, e das Pr?v1nc1as da Estre~ 
ma;lura e BPira ~ a segund~ ten-í. o' seu. Q~artf'l na, C1~ ·a~e de Ev?ra, ~ 
St.'ra destinada para o Serv1ço da Prov1n c1a de A~em- ~f'JO, e Reino d~ 
Algarve. A terceira terá o ~eu Ql!lartel na Vll11a de GUimaraens, e sera 

- . Qpqq 
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destinada para o Serviço das Províncias de ·Tras os Montes, Mínho e 
Par tido do Porto. 

A força, e organisação de cada h uma destas Brigadas, bem como 
a regularidade e fórm a do seu Serviço , assim em tempo de paz como em. 
tempo de Guerra, será determinada por hum Regu lamento pal'ticular a. 
este Corpo, a cuja eómpo5'Ú(ào Tenho mandado proceder debaixo da im
media ta Inspecção do Duque de Lafões, Meu muito amado e prezado ' 
Tio, do Meu Conselho de Estado, e Marechal General junto á Minha 
Pessoa, a quem cumpre regular este negocio, bem como todos os mais 
que dizem respeito ao Serviço dos diíferentes Córpos do Meu Exercito. 

E porque para a perfeita Composição das Brigadas de Infantaria 
~e faz necessario ltwahtar de novo mais hum Regimento desta Arma, 
em tudo e por tudo igual aos outros Regimentos de Infantaria de Linha: 
So u servido que dos restos existt>ntes do extincto Regimento da Arma~ 
da Real se fórme, debaixo do Comrnando do Coronel Dom Thomas de 
.Noronha, hum Regimf'nto cle Linha, que será denominado Regimento 
de Lúboa, procedendo se para logo ao recrutamento necessario para le~ 
vaJJo promptamente ao seu Esiado completo. 

E este se cumprirá tão inteiramente co'rno nelle se contém, sen1 
dúvida, ou embargo algum, e valerá como Carta passada pela Chance)" 
)aría, posto que por ella não ha de passar, e o seu effeito haja de durar 
mais de hum, e mui~os annos , não obstante a Ordenação em contrario. 

Pelo Que: M afJdo ao Conselho de Guerra; Marechal General dos 
Meus Exercitas e General junto á Minha Real Pessoa; Generaes e Go~ 
vernadores das Armas das Proviocias, Inspectores Geraes dos Meus 
Exerci tos, ChefPs dos Regimentos, Thesoureiros Geraes das Trop·as dos 
Meus Reinos e Domínios, o cumprão, e guardem pelo que lhes toca; e 
o fação cumprir, e guardar a todas as mais Pessoas, a quem competir. 
Dado HO Palacio de Quéluz aos 27 dias de Fevereiro de 1,801. = Com 
a Assignatura do Príncipe Regente Nosso Senhor. · 

Regist. na Sec1·etaria de Estado dos 'Negocias da Guerra 
no Liv. competente a fol. 28. vers. , e irr.~presso na Offi
cina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

Usando da Minha Real Ulemencia com os Soldados, qoe alé .ao dia. 
de hoje tem desertado ' do Meu Exercito: Hei por bem Conceder-lhes a 
Graça de lhes perdoar a culpa de Deserção, e as penas, em que por 
ellas se achão incursos, com a condição de voltarem outro ves · para o 
l\1eu Real Serviço · dentro do termo de hum mez contado da publicação 
deste, estando dentro no Reino; e dentro em tres mezes estando fora 
delle. Sou outrosim servido Ampliar esta mesma Graça estendendo-a a to~ 
dos os Desertores ainda naO sentenceados, que se acharem prezos pelo 
Crime de simple~ desrrção, ou seja nas Cadêas públicas, ou nas prizões 
dos st>us respectivos Regimentos; assim como iam bem a todos aquellc>s 
que além do CrimP. de Deserç:'Lo tiverf'm outro algum 'crirne, em que O'ão 
tenhão parte, ou da gual ~enhão oblido o seu particular perdão. A todos 
os DesPrtores, que se recolherem no prazo assignalado, ser:Í livre apre 4 

sentar-se ao Chefe daquelle Regimento, em que lhes fôr mais commodo 



isoi 
' ' 

· c'ontinuar o Meu Real Serviço não obstante lí~~ererri de~~l't~du de, m) ; 
tro. Aquelle~ porém gue dentro do referjdo prazo se não. recolherem fi:. 
calfão não sóm(mte excluídos do presente perdão ge11al, más de o~lrd . 
qualquer, que Eu para o futuro Haja pot· bem Conceder. O Cons elhd 
(!,e .Guerra o tenha ,assirh ebtendiâ0 '\ é façà executar; E pàra quP E'Sl~ 
Meu Decreto chegue â 'noticia de todos eril tempo coiiÍpetente, u aws~ 
lllO Conselho o mand~r4,, imprimir' e remetterá pará todas as Províncias 
hum númerq de. exempla.res , sufficiente para a f1Ua prompta d.ivu lgaqilo. 
Palacio de Q uéluz aos 27 de Fevereiro de !801. = Com a Rubríéa dd 
Príncipe 'Regente Nosso Seflhor. 

/ 
' . . ~ . 

Imp1·. na Officinà de Antonio Rodri'gue8 Galhd1·do; 

Eu o PRINCIPE REGEN'fÉ Faço saber aos que est~ Alvará coni 
i'o ·ça de Lei virem: Que Haven

1
do procurado por todos os . meios cornpa.,; 

tiveís, com o Decóro, e Dignidade.? e Indepen.dencia. da Minha Rea l Co~ 
rôa, eyitar que a Gueri"a accendída ha Et.i1;opa in volvesse os Meus Fieis 
Vas.:sallos ~ pa.ra .que estes no seiodti Paz gozassen! aa -máior prospe rida..i 
de possível; e dependendo aquelles .mei os de extra"ordi narias despezas; 
]HÍncipalrnenfe .no accreseeritamento. do Exer'ClLo, e. Marinha, pa :·a as 
quaes foi indispensavel. lançar mão deRecursos tambem .extráordinarios' 
que ainda assim nãq sã.o !:!Ílfficieptes par~ supprir i , riecessi~ade' e esta..: 
do actual: Confiqndo da lealdade, .e amor dos Me'us Póvos ~ que coocor-'· 
rerão promptos com os soccorros, de q1,1e fõrem capazes · a s suas faculda.: 
dés; e Querendq que esses mesmo$; aléin da utilidáde gera:! do Estado' 
:redundem de mais em se~ particular proveilo ~ Sou Servido; em conse..: 
q l.iencia de tão uti l , e necessario systema, e para occorrei- á maior des- ' 
:peza do presente anno; de Ordenar, que logo sem perda d tempo , 'se 
abra ho Meu Re.al Erario o Recebimento d'e hum Brnptestiino de doze 
Mi lhões de Cruzadós, em iguaes porqões de Metal e Apolices peqlit~>nas; 
para ser pago do modo; e· com a pública segürança? que abaixo Esta-' 
beleço. . · , , 

I. Este Emprestimo não poderá ser por ÁcÇão de . menor quantia dti. 
duzentos e quarenta mil réis, colistit.uipdo vinte mil Acções o tota l do~ 
c! i tos doze NJ ilhões de Cruzados; fazendo-Se no Meu Real EJrarid Escr ip
tura<rão separada por esta Som ma; e consídet·a:ndo-se o Cré~dr Capi la lt ~~ 

, t.~; de tan las Acções, quantas as addí<(ões d~ duzen{os e quarenta n:t~ 
I(~Js, com que enlrar pat·a o mesmo Emprestnno; do qual .se l~ e dn ra() 
p or cada .huma -dellas os Títulos seguintes: Hum de cem m1l réis de Ca~ 
pi tal para Rendas Permanentes de seis por c~nto; que haverão 9_8 Ca.pi-· 
talistas 'e seus . Cessionarios, em quanto se não distractar, .com ames mi 
nature.za, e Privifegios dás Apolices grandes 1 Outro .de !gyal , qn~nlia: 
de cem mil réis, para delle goz;uem com a Re?da VJtalicfa de OJto e 
meio por cento cada anno ,, em quanto durar a ~Ida da. Pessoa, ern q u.e! 
a nomeare m sem distinccão de idade; ou aril bos os T1tulos de c em m1l 
1·éi's cada hu;n para Rend~ls Permanentes, ou Yitalicia~, s·egun·do. cadai 
Accionisb julgar mais conveniente para o s~u Intet·esse: e dous ~dhe~ es 
<.la Loteria Real que Mando Crear no seu valor de quarenta mü ré1 s i 
os quaes .Bühe~e~ poderão girar no Commerçjo t>elos preços~ em que a~s 

) Qqqq 2 , 
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Partes se convencionarem, para cederem a beneficio· dàs Pessoas, em 
cujas mãos apparecerem, ao tempo da Extracção dos Prér.IlÍos da mes
ma Loteria, qwe se fará Jogo que o Emprestimo se achar cheio, e com-
pleto. . . ,. .. . . 

II. Os ditos T1tulos serao ass1gnados JilOl' Chancella com as -Fu·mas 
do Thesoureiro Mór, e do Escrivão da Meza do Real Erario ; e sencl(} 
autborizados com a Rubríca tamb ern de Chancella do Min.istro Conselhei
JO de Estado, Secretario dos N egocios da Fazenda, e Presidente domes
mo Real.Erario, ficarão coBstituindo Divi,cJa da Minha Real: Fazenda, 
para po1· elles se fazerem os Assentamentos competentes, do mesmo mo-
do queGom as Apolices grandes do antecedente Emprestim0 TenhoMan- \ 
dado pralic.:i r por Decreto de vinte e tres de Janeiro do presente anno ;. '-..... 
que a respeito do seu objecto ficará sempre em seu vigor. 

H I. O Capitalista, que não quizer entrar logo 'com todo o valor da 
Acção ou Acções, queofferece-r dar ao Emprestimo, poderá (sendo Pes": 
soa de Firma acreditada no Commlilrcio, ou abonando-se com outras Fir
lnas acreditadas oeJle, e approvadas pelo dito Ministro Conselheiro de 
Estadn} ser adrnithdo a· entregar logo tri nta por cento do va·lor das mes
mas Acções; e do resto se lhe r.P.ceberão Letras de Cambio, ou nos Pa
gamentos, que os Aceionistas qui2erem fazer, com tanto que seja den
tro de hum anoo contado da d'ata deste Alvará; e os Juros terão 'o prin
€ipio dos seus Vencimentos, ao tempo do Pagamento das mesmas Le-· 
tl'as, ou das respectivas Entradas. 

IV. Os Proprietarios dos Capítaes deste Emprest.imo gozarão d'os Pri
"\'Ílegios, e Isenções, que a llespeito do antecedente Tenho Mandado pl·a
ticar pelos Paragrafos q.uinto, sexto, setimo., e oitavo do Alvará de tre ... 
ze de Março de mil seteçentos noventa e sete. · 
- V. A Loteria assin'la a.nnunciada, e que fica constituindo huma par~ . 
te dos sobreditos Titulo&, será formada de quarenta mil Bilhetes , que· 
to~os vencerão os Prémios declarados na: Tabella, que com este Alvará.. 
ba1xa a signada pelo dito Meu Ministro ·conselheiro de Estado ; e os 
mesmos Prémios (sendo de cem mil réis, e dahi para sim a) se pagarãOJ 
em iguaes Titulas de Renda Permanente com o Vencimento do Juro 
nnnual de sei.s P?r. eento,. ou de oito e meiü por cento, se o quizere1n 
em Renda VJtaliCJa; es de quatro por cen.to em outros jguaes tambenll; 
de Renda Vitalícia da. sua ~uantia; e os de trinta mil réis, metade em 
Apulices pequenas, metade em Metal, tudo sem desconto, e feita a ne
cessaria despeza á custa da Minha Rea·l Faz·enda. 

VI. Sendo necessario segurar para este novo Empenho novos Fundos,. 
além dos actuaes Rendimentos do Estado, para o seu exacto Pagamen
to; e exigindo as circumstancias, que se recorra para este fim a novos 
1m postos, que só dnrem em quanto fôr necessario, para que por elles se 
t>x.tingão as novas Obrigações: Sou Servido de estabelecer d0 dia da pu-
bliCação deste Alvará ~m diante os seguintes= / 

V H. Que o Algodão, e Assucar paguem nas competentes A lfande
gas, o primeiro mais por entrada duzentos réis por arroba; e o segundo 
n1ais cem réis lambem por arroba, pelo consllmo que tiver neste .R~ino, 
e no do A lgarve : 

VIl L Que os Chapeos do consumo do Reino paguem, cada hum dos 
Finos cem réis; e dos Grossos, que excederem o preço de duzentos e 
(i)Uarenta réis, cincoenta réis; e dos que não excederem, trinta réis ca
àa hum: 

IX. Que todas as outr-a-s 1\'lanufacturas N acionaes, que por tere.!D 
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igual consumo dentro d~ Reino ~;Jrão até aqui isentas de bireÍLos, paguerri 
lJO caso do mesmo consumo tres por cento do valor, que o Proprietario 
ou Encari·~gado da administraÇão da respectiva Fabrica jurar que Jhe~ 
vrescreve : E o mesmo Direito se cobrará das Manufàcturas que se em~ 
bar~arem, logo que deixem de pagar a nova Contribuição do Gomboy: 

X. Que para a segurança destes Direitos todas as ditas M a nofac{,u.'i 
ras, que adi11ittirem Sello, st>jilo (além dos das Fa.bricas) marcadas com 
·lwm Sello. Re.al, que terão os Superintendentes da Decima dos respe -
ti vos Dislriclos, que nesse acto receberão por Termo o sobredito ·tua.: 
menta _d? ~alor; e o dfs qu_e .o não ~dmittirem, fiquem os Proprielarios , . · 
e s~bsidJanamente os AdminiStradores, e M.estres das mesmBs Fabricas~ 
obngado~ a dar em cada mez, com o mesmo Juramento em fórma huma 
Lis_La das que tiverem manufacturado.; pena de se julgarén1, as q'ue não 
forem selladas, ou oão declaradas em Listas incursas nas dos Descami-. , 
11hos dos Reaes .Direitos; metbodo que tambem sê obsedará a respeito 
dos Cbapeos, ou dos seus Direitos assim á estabelecidos: 

XI. QLit~ dos Prédios urbanos de Lisboa, e Porto se paguen1 , · àléni 
doSubsidio Militar da Oecima, mais tres porcentd da sua Renda annual: 
De cada · Pare lha . de bestas de Sege 5 e ôe Líteira 'para üso particular no
,, ~ mil e seiscent0s réis; e para aluguer quatro mil e oitocentos réis: 
De cada Cava! lo, sem praça em Regimento, e sem ·uso em Agricultu Ja? 
c1uatro mil réis: De cada Besta de carga maior núl réis: E dt> C<.l'da crín.
<:lo, que não· seja de AgricuHura, oitocentos réis; tudo cadà anno, e 
com V t>ncimento do primeiro de Julho pro:xit110 futuro; o que se Cl>bra
rá 'dos Proprietarios de ·cada h uma das sobreditas co usas ·; e .dos A m•.>S, 
ou Chefes das famílias, sem Privilegio algum Secular; e "EÇcl t sia" tJ ( o, 
que todos Hei por derogados para es't~ effeito són1ente : Ficando enc a rre~ 
gados_ os Superintendentes da Decima de executarem as Instrucções, que 
lhes Mando dar pelo sobredito Pres-idente do Meu Real ETario: · 

Xli. Que de todos os ditos Direitos haja separada Escripturação, é 

Recebimento, com o Ti,tulo de Novos lmpóstos; os quaes se farão, pe..: 
]o que respeita ao Algodão, e Assucar nas Alfandegas pelos Recebedo
res, 13 OllJciaes dellas; e aos outros Impostos, pelos das respectivas Su
j)erintendencias d& Oecüna, nas especies de Metal', e Apolices perjue- 
nas em iguaes quantias na fôrma da Lei. Quando porém os dos Generos, 
ou Manufacturas excedão á guaótia de cem ' mil ré is: Hei por bem con
ceder, que se possão aos Assignantes das ditas Alfandegas ', e aos Pr?
])rietarÍ\IS, o'u Mestres das Fabl'ieas, acceitaL' delles Letras de C~mbw 
com o Vencimento .de seis, e nove mezes de data, regu~ado o ma:1or es..; 
paço de tempo a p/•oproção da maior importancia, I ' 

XIII. O Pl'oducto destes Impóstos, Sou Serviâo Determinar que se· 
reme~ ta, e entregue á Junta estabelecida ~ara o . Pagamelit~ dos Juros 
dos Emprestimos abertos no Meu Real Erano; a qual (depois de ~Ppa
rar quatro por cento, de que poc~erá dispôr _o Presicle'nte _do Meu Rea~ 
Erario em Despezas da An·ecadação como Ju lgar convemente! r.a&·ara: . 
pelo;:; mesmos Impóstos, não s6 as Rendas Pe~·manentes , e VItalJcias, 
que se derivão dos Títulos das Acções; _mas, J~ualment~ as qo_e ~~sul
tarem dos Bilhetes da Loteria; e para os Premws de tnnta . mtl re1s -se' 
lhe assistir;{ pe lo Meu ReaL Erario com as Somnias ,necessanas: E por
que são de esperar Sobras annuaes, estas empregara a mesma Junta no 
Distracte dos Capitaes das ditas Rendas Perma.nentes , segundo lhe 
fôr prescripto pelo Presidente do Meu Real ~rariO. . 

XI V. Os Bilhetes da Loteria s,erão assigpados de Cha·ncella por dous 



1801 

Deputados da mesma .Junta, á qual ficará pertencendo a Extracção cfc1s' 
l'leus Prémios por Sessões púbJicas, ria fórma que se tem praticado nas 
Loterias da .SanLa Casa da Mi's~riconlia. 

XV. ~ porque h e manifes to quanta e:x;pediçãg., e promptidão ficão 
requerendo ~is operações da mesma Junta;. não sendo o número dos ·ac ... 
tuaes Deputados della sufficiente ao seu desempenho, principalmente es
tando huns g.ravaclos cem as obriga~ões dos seus Officio's, e outros-- com . 
as de seus Comm ercios ,. a que devem. acudir: Em Consideração do re .. 
feri ~ ; Sou Servido: q·ue \il sobredito Ministro de Estado Me propon·ha 
em Cunsult(ll verbal os Sujeitos 1 qu,e n.a Corporação do Commercio lhe 
parecerem necessarios e idóne~s, para augmentar o n:úmero dos mesmos 
Deputapos em p·roporção qu~ ,for u.ecessaria.· 
, , Pelo que: Mando á Meza d.o Desemb.argo do Paço; Presidente 

do Meu Real Era rio; Regedor da Casa da Supplicação; Conselhos tia 
:Miuha Real Fazenda, e do Ultramar; Meza da Consciencia e Ordens; 
Real Junta doCommercio, Agricolttna,. FahL·icas, e Navegação destes 
Reinos, e seus Domínios;. e hem assim a todos os mais Tribunaes, Ma
gistrados,· e Pessoas, a quem o conhecünen.to deste Alv.ará com força de 
Lei pertencer, que o cumprão ,. guard.em ,. e fação cumprir, e guarda!!' 
com inteira, e inviola·vet observanéia: E ao Doutor José Alberto Lei
tão, do Meu Conselho 1 Desembargador do Paço, e Chancellér Mór des~ 
tes Rei•nos, Ordeno· que o faç.a publicar na Chancellaria, e que delle se 
Jemettão Ex em piares aonde competir; r.egistand0-se em todos os Luga~ 
res aonqe se costumão registar semelhantes Alvarás; e mándando-se o 
Original para o, ME>u Real Archivo da Torre do Tombo', e nelle ser: 
guardado. Dado no· Palacio de Quéluz em 7 de Março de 18.01. =Com 
à Aasignatura do Príncipe com Guarda.. ; · , ' 

Regist. na Clianceltar·i'a Mór da Corte e Reino no Li
v~o das Leis afol. 154., e impr. na ImpressãO· Ri'-· 
9~a •. 

' . 
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Tabella da Lolrria Real, para servir de hum dos meios do Pagamento do No..: 
vo Empres timo de doze Milhões de Cruzados, ·que Sua Alteza Real Mar."' 
da abri r no Real Emrio por A !vará -do presente dia, cujos Bilbttes 
serão assignado~ de Chancella por dous Deputados da Junla da 1\.d~ · 
minis tração das Rendas applicadas ao mesmo Emprestimo, e os seus 
Prem ios .serão os seguintes: · 

N . Q dos Bilhetes. Valor dos Premios. Totalidade,/ 
~------

,__........., __ _ 
I Premio - - - - .... - - de l 20:ooo_$ooo - - - - - - -, J20!000.$000 
1 Di to - - - - - - - - - - 8 o : o o o 1 o o o - - - - - - - 8 o: o o o$ o o o 
1 Dito - - - - - . - - - - - 6o:oootooo - - - / - - · - · 6o:ooo j ooo 
1 Dito - - - - - - - - - - 40:ooo,rsS'ooo - - - - - - - 4o:ooo j ooo 
2 Ditos - - - - - - - - - - ~o:oootooo - ~ - - - - .... 4o:ooo ..tooo 
4 Ditos- -- - - - - - !... - 4:000/·000 - - -- -- - l6:ooojooo 
5 Ditos---------- 2:000,$00.0 - ---- - -- J0:000$000 

J4 Ditos - - - - - - .: - - - I :o oo I o o o - - - - - - - J4: o o o ~ o o o 
110 Ditos-- .. ---- - -- 400$000 ------ - 4:000,$000 

8 Ditos- - ----- -- -· ,200 _$ 000 , - - -- -- - J:6oo _$ ooo 
65 Di tos------..:-· -- l00$000--- .. - - ·- 6:5oojooo 

13:330 Ditos - - - - - - - - - - 30$000 - - - - - - - 399:ooojooo 

13:442 

Para o primeiro,' e 
ultimo do Extrac-

----
792:000,$000 

I 

to a - - - - - - - 4:000$00'0 - ·- - - - - - s:oooJooo 
26:558 Brancos, cujos Capitaes gozarão de huma Renda 

Vitalicia de 4 por cento - - ~ - - - - - - - - - - - 1-
--- \ -r-~ 
4o:ooo Bilhetes de 20/000 rs. em totalidade de - - - - - soo:oootooo __ , 

Paço de Quéluz em 7 de Março de 180 I . = Dom Rodrigo de 
Souza Cou·tinho; 
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1nstrucçóes, que o PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor Manda dalft' 
aos Recebedores das Alfandegas , e aos Super·intendentes da Decima 

para o Lançamento , e Arrecadação dos Novos Impristos , esta
belecidos por Alvará do presente dia. 

Quanto ao& Recebedores. 

o·s Recebedores elas Alfandegas da Cidade de Lisboa ter~o hum dis
tincto, e separado Livro de Receita para · o Novo Imposto, que o Algo~ 
d;:w, e Assucar deve pagar, o pr~rneir.o por Entrada de todo o que se· 
despachar; e o segundo tambem por Entrada db que fôr para o ,consu
mo do Reino, na conformidade do dito Alvará, o qual Livro ha de seJ.'! 
r.ubric.ado pelo _Admjni::;trador da Alfandega respectiva, e n~lle os seus:. 
Escrivàes lançarão os _ Despachos nos mesmos dias em que se fizerem,. 
l , vrando TermD .de Encerramento dos mesmos Despachos todos os quin-
ze di ,1s, para com. Certi..dào da sua importancia. levarem os Recebedores 
ao Cofre da A d-..u inist t.ação das Rendas applicadas aos Emprestimos fei los 
ao Erario l{égiu, o que assim receber.em, e os Escritos dos Assignantes ))" 
do mesmo modo que Jeví'i0 ao mesmo Era-rio Régio os Rendimentos-Ge
DLraes da.s' rt>spectivas 1~.-lfandega\S . 

O Rect:beflos ~s das Alfandegas das Províncias do Reino , e do 
~lgarve praUcurão o mesmo; mas com a.diffcren~a, que sómente no. fim 
de caua q.uart.el he que se deve lavrar o dito Termo, e fazt>r a ent're-· 
g.<l, asbius cqmo se tem deter.minado par.a os Rendimento.s Geraes .das. 
Alfandegas. 

O primeiro Li·vro · comprehenderá o temp.o que falta para preen
cher o presente anno, e o anno por inteiro de 1802; e dahi em diant.ft 
Jsaverá hum Livro para ca.da ao no·, findo o qual com Encerramento, que
lJ-eclare nã~ só o número. das Folhas, e dos Termos escri.ptos, mas a sua.
total somrna, se remetlerá á Aclministrat(ào do Cofre assima referido. 

. . Da importancia tutal das e.ntregas destas Imposições se. abonarãa. 
aos BecebeJores das Alfandegas da Ci-dade de Lisboa 2 por cento, dos 
quaes se deduzirão . as .Despezas de Livros, e Rubricas; e o liquido se
J-:.1 rrpartiuo p.elo Rect>bedor, e Escrivão em tguaes partes até á som ma.· 
·de 240$000 réis a cada hum, porque nenhum delles poderá ter de gra~ 
tif1cação por este modb maior quantia: Aos recE'bedores porém das Pro
-víncias se abonarão 3 por cento, de qne serã-o deduzidas ás ditas Des
Jit>zas '; e do seu líquido 6cará o Recebedot• com dllaS rar.tes' em .:~ttcn
ç:1o ao trabalho, e risco da entrega dodinheiro aoCofre da Juntasobre
dita; e o E ·cri vão ter~ a outra parte; com tanto que cada hum a dellas 
não exceda os dilos 240_$000 réis: O que tlldo se comprehendc:>rà nos 
4 por cento, que S. A. R. no §. XIII. do mesmo Alvará concede para. 
Despezas da Arrecadação destas lm posições. 

Quantos aos Superintendentes. 

Nas Superintendencias da Decima dos Districtos, em que hnu~ 
verem Fabricas das M<lnuiacturas cçmtempladas '11os §§. VIU. e 1X. do 
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· AJv:at·á 'sobredito, haved hum Livro numerado; e rtibricádo · peJos Sti.! 
perlntendentes, em que os seus Escrivães lançarão os Termos dos Jurá.~ 
mentos, que na confurrnidade do §. X. os Proprietarios; ou Administra'" 
dores, e na f;tlta desles os Mestres das mesmas Fabricas devem prestar 

' ' cada mez (ou em menos tempo, se elles o requererem) das FazendaS! 
nas ditas Fabricas manufacturadas. 

Estes Termos serão assignados pelos ditos Supérintendentés, e 
pelos. que pt·estarem l!l Juramento, e nelles se descrev-erão especificamen
te as quanüdades de Fazendas fabricadas; ou s.ejão das que se apresen
tarem ào Sello, ou das que se declarem em Lista; do seu valor ju1·ado; 
e da importancia ·.que resultar ao Imposto. E porque este só se deve co~ 
brar por ora das Fazendas do consuma do Reino, se . fará log·o nos mes~ 
mos Termos expressa distinção das que ficão para elle, e das q·ue sedes
tín ão· para embarque; e desr.as se obrigarão formalmente os Administra
dores, ou .M·estres a apresen lar no prazo de tres mezes Certidões de se 
haveretn nas competentes Casas de Arrecadação despachado par sahida, 
e terem pago a nova Contribuição do Com boi, para se averbarem os t;es
peetivos T<;!rmos, pena de se cobrat·em dellas o Imposto, como se tives~ 
sem o consumo no· Reino. 

O Direito de 3 por cento deste consumo se cobrará tambem d.eli .. -
tro do prazo de dous mezes precisos, do qual ·só serão exceptuados os;o 
Administradores, ou Mestres, que por cada Termo deverem mais de 
l00$000 réis de fmposto; porque a estes poderão os Stiperintendente3 
na forma do §. XII. acceitar Letras · de seis e nove mezes, segun-da a 
merecer a irnportancia, e ainda, se· esta fôr muito consideravel; conce
der maior espera, com tanto que não exceda de hum anno. 

NO' mesmo acto dos Juramentos os dilos Superintendentes farão 
sellat· as Fazendas, que .o adrnittirem, com btlm Sello Real, que lhes
man dará apromptar o Provedor .da Casa da Moeda, de quem elles o SO"" 

licitarão; e das que não o admittirem, .mandarão passar as competentes 
Certidões, ou Guias, pelll.s quaes conste da sua declaração: E sem se.; 
rem acompanhadas destc(s, se reputarão as .mesmas Fazendas desenca .. 
minhadas a\>S Reaes Direitos., na fórma do dito §. X. 

, O dito Sello, e o Livro, ou Livros dos ditos T P.rmos, se conser ... · ' 
varão se mpr·e em guarda dentro de hnm cofre de duas Chaves, das quaes 
huma ted. o S.urerintenclente, outra o ,Escrivão; e por .nenhum motivo 
poderão ajuntar-se em h uma só mão; mas em caso de impedimento, qual
Cj11Cr qlle e lle sej,a, passará a chave do impedido ao Ministro, ou Escri
vão que por elle ser vir. E por tanto Ordena Sua Alteza Real que nos 
.imp~dim entos dos Superintendentes exercite esta sua Jurisdicção o lVIa~ 
gislrado , que o substituir na Vara, e o mesmo se observe a respeito 
dos E ,; cr·ivães ; de sorte que nem os Administradores, ou Mestres da·s 
Fahric:as, s inlão demora no Despacho, nem a1 Faz·enda Real na Arreca-
da ção. · . 

O priliwiro Livro d·os di!os Termos compr.ehe?derá o tempo que 
f::dta para pret>nch er o presente anno, e o anno 1~teno de 1802; e da ... 
hi f'lll diant e hav~rá hum Livro para cada anno, findo o qual, se encer
rará. com hum Termo ass.ignado pelo Superintendente, e Es_crivão, em 
que se dec Lue não só o número das Folhas , e Termos escrrptos , mas 
tambem a somma total do Imposto. 

·Para as J mposiçt"les ~stabelecidas no § .. XI, á excepção dos 3 por 
cento d<ts Rendas dos Prédws Urbanos das Cidades de Lisboa e Porto, 
haverá nas mesmas Superintendencias hum Livro de Lançamen~o, igual-

. Rrrr 
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lJ1flnte num.etad0, e rl!lbd,cad~ peJos Superinte'ndentes; no qual identifi
ca ndo-se os Nomes, 0ffioios, e NJ·orndas dus Collectados, se lançarão as 
declara~~ões qLI€ e tes., ou as Pessoas que os representarem, fizerem das 
cousas . s~Jjeitas :ís mesmas Imposições ; procedenuo os Superintendentes 
a hum severo, e rigb1·wso xame, para veri6car as mesmas declarações; 
e no caso de as achar 1alsas, farão o Lan~amento com a exacção, que 
r espll~r ct s sep:f'l' pãrl~culare-s ,· e rigorosos exames. E este Livro servirá 
da m e~rna sorte par& o segundo semestre do corrente, e para o annoin
tPiro cje 1802; e dl> pors para cacla anoo hum , e se fechará com igual 
Encerr~m t' ntp, ao que 9ssima se detewüoa para os Livros dos Termos. 

1 E porque es di·tol:l GollectacdeJs, ou Pessoas que os representarem, 
podem ~m frau1Je de s be Imposto seJldiminutos nas sobreditas dec larações; 
os. líjllle ass im 0 1 fmen1 , He Sua Ad~erza Real Servido, que sendo denuncia
dos ve·t baln1 ente aos Superintendeutes, e convencidos pelo conheeimeJY
io, e pl'o~' a suffitmaria, 81 q1tae se deve proceder ex Offiâo, paguem em 
peoa a que se acha es'L~beleehda, para os que desencaminhão os Direitos 
Reaes. 

Paua a arl'ecaclali(ãO, dos 3 por cento impóstos nas Rendas dos Pré
dios U rbanos das Cidades ele Lisboa, e Porto, oào haverá Livro de Ar
T-4<qnentu; e qtiarJfó,. a este se supprirá comJ o que a Lei estabeleceo pa
ra .o Sub;5 idio da Oecinaa; mas haverá hum Livro de Lançamento, pa•ra 
n qual se passe tudo o que tocar aos mPsmos 3 por cento; e este Livro 
s .guirá em tudo a mesma ordem, e doraqão prescripta aos antecedentes, 
cuna a uniea di f:Ii:m=•nça de serem os Encerramentos lambem assignados 
pelu& Louvados da Ot>eima dos Dist1 i c tos. 

Todos os sobreditos LivFos de Termos, e Lançamentos se consi
~ernrão como se fossem de Receita dos respectivos Recebedores, e del
les se extrahirão Conhecimentos paJa a cobrança, assignados pelo Rece
b edor, e Escrivãu, e, rubricad~<J S pelo Superintendente n0 impreterivel 
prazo de huUl rue:t, e antes se fàr possível ·; ficando todos os Superin ten
den1es, Escrivães, e Rc.cededorés responsave;s pQr suas fazendas ; os 
primeiros do perjuizo, ou falhas que resultarem da uemora; e os ultimos 
das cobranças, se det1tr0 de tres mezes do dia, em que se lhes apromp
larf'm os Conhecimentos, ou não as fi:Zierem, ou não solicitarem as com
pet ntes Execu4_(ões conlra os Collectados devedores. 

Os ditos Receberlores serão ou os mesmos da Decima com prefe
rencia, ou quaesquer outros; mas todos, .e quaesquer que forem , serão 
iJoneamente afiançados nesta Côrte .pelos Superinteudentes, e fóra della. 
pe los Con selhos. 

Da importaneia total das entregas das Imposições sobreditas se 
abonarão aos Recebedores 3 por cento, dos quaes se deduzirão as Des
pPzas de Livros, Conhecimentos, Cofres, e Sellos; e o restante se divi
oirú em quatro partes, huma para o SuperintendPnte, outra para o Es
cri viio, e duas para o Recebedor, qu e narla mais perleoded. pelos Co
b ra lor-es que puzer, e pelas co111uucções do dinheiro ao Cofre da Junta, 
conrprchendenclo-se estes 3 por cento nos 4, que Sna Alteza Real no 9· 
XII I. concede para todas as Despezas da Arrecadação destas fmposi
(;êies . As Partes, que voluntariamente salíslizerem as suas Coll ectas, sP
rà'n liv res de pagarem por qualquer Titulo que seja Emolumento algum; 
m as as q n\3 forem executadas, hão d.e pagar os ~molumenlos, que são 
dlj E' ti lilo nas Execulorias da Fazenda Real. 

Os Impóslos arrecadados se ir:'lo opportunamente remetlendo , c 
entrei?. ando á Junta estabelecida para o pagamento dos J.uros dos Empres-
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.t!mos abertos noRealErarici; nafórmado§. XIII; efinda á-atrecadação 
d~ cada a·rm o se l·he remetterão, e entregatão igualm en te os Livros des.-. 
·se anno arrecadado, .para na· m·esma :Junta se fiscalizarem, e conserva~ 
rem. - . . · 

. Sua Alteza Real Ha por í1111ito recommendada esta Anecadação , 
aos Magistl'ados, e Officiaés della encarregados~ e Ha por bem ·eleclarar 
que não •p0cl.erào se1· atlen{lidos com Mercê. alguma sem que mostrem 
por Certidão ter cumpr.iclo, e acha t·-se êorren.tes ·por esta R~partição~ 

1 
• P.alàcio de Quélu~ em 7 de lVIarçç; de 1 801. = D. Rodrigo dê 
,Sousa .G:mtinho. · ., 

., 
,, ' 

• f 

' Impr. na Impress'ão Regia~ 

Sua Alteza Real o Príncipe Reg·ente 'Nosso Senhof', A ftt:>n(lpndo a que 
nas actuaes eircumsiancias be de graridt> í.nteresse para ' a ' causa püb llcà 
dos seus Fiéis Vassallos a prompta, f' breve C'Í'r'cll! açno .c;fCJs _or .. eics , 
que se não póde COlilSf'guir St'Ul a regul ac; ào, e sy ., tt->ma, dt>tern1ÍDa r\·s 
nos dezese&e artigos· a_qt.li adj1mtos, e qu e vê'\0 p(,r_ril ÍIÚ a -: >~f!na r o .. : l. a 
)10r bem ' Ar:Qpliar _o Re-go!a men to ,do prinu=:iw d0 Ah1 il d P wll P sdPct n,: 
tos noventa e nove; e orde na que eslt>t; ar I igus· ~H' df'm á sL, a ci , ·l id a f '' l'..: 
cução. •Ü que participo a V. l!J· para ·sua iotelli'gt-: rH·i_a·, e ·p; ,r:. q.11t- a:,'" 
sim o mande executar~ -· 

Deo~ ··guarde a· V. m. Pa.ço de Quéluz em 14 ch:- M~a . ÇP ,J,_, ·r r;01: 
' Lt.li~ Pinto de Souza. Se.nhor Desembargador Jusé Dtugw Mi:is~.:au:\-l 
nhas •N:e~o. , 

• I 

'· 
Art~gos , que se mandão addiáonar ao Regulamento do Correio Gerat 
·ao phmeir·o de Abr-il ae 1799 , pm· .A&iso de, quatorie de Março 

de· 1.8 o 1. · . 

.Art. L Serão estabeleqidos dou's Correios po·r sem1rna em .todas ;as
Praças de Armas, e em to_das as Cidades, e Vil las do Reino. 1 ~ · ~ 
~ Art. "li. ·• Todos os ·CorreiOs dev•H:n ,ma.tchar con1 · a mesma ct'lendaoe; 
1:\S{I;lbele.cida no Correio. Extra,.ordinario dp P01r to, conservando-se o Cor-i· 

' rei o entre · Li~bóa, e Porto ires Y.e.zes por .semana i co~:no se- acha praÜ·L 
cado pela~ Diligencias. · . 
n Art.. ft{.; He· probibido mistur·ar com as ·Cartas .encc;:nnendas de toda; 
e. ~ualquel· n~tureza, ou dinheiro, a ·fim ele 1 que as ' Correspondencias, 
poE;Jsào marc11ar oo1:n .. s~gurança, e celeridade. . . ' -
·_H Art. · JV. A, deno·mina~~ã· C> : , -e, taxas do Extraord1nano ~ serão suspen~. 
sas como excessivas . observancilo-se -as ra.xas expressas nos. arti~r-ost se-: ' ' ' .. guintes-, d'edt:Jzid as das dist Qi@~ ias, , ·por s.er este 0 syst ~m~ adc>'ptado em 
todas as outras Nações civilizadas, e que l~JPihor combrna com a~ Ju1s...;. 
1iça; pu~s ' que ·Qa r·azãõ dás . mesmªs d~stanctas • se augmenta a despeza 
dos Correios. . <. 

Arl. V. Serfio consideradas sinco distancias para a regulação de to~ 
das as. Cartas do Reino: A 'primeira de dez legoas; a segunda de v in .. 
te,· a terceira ·de trinta· a qqarta de quaren1a; a quinta de ~incoenta ~ 

' , R rrr 2 
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na qual serão comprchendi(las as maiores distandas do . Reino, a fim de 
se favorecer a mais dificultosa commuoicac;ão dos Póvos. 

Art. VI. A distancia, que existir dos Correios existentes park as 
Terras, que os não tem, e qne segundo a prática antiga mandão con
duzir as suas Cartns puT meio d~ Estafetas, estabelec idos, e pagos pe
Jas Camaras, não será contada para augmento de taxas, todas as vezes 
que as Cartils quando chegão ao Correio a~sistente silo comprehendidas 
em alg·uma das distancias,- referidas no ar iigo anterior. 

Art. VIL A Carla singella, conduzida dentro da primeira distao~ 
cia, ten"Í a taxa qe 20 réis; na segunda 25 réis; na terceira 30 réis; na 
quarta 35 réis; e na quinta 40 réis, entendendo-se por Carta singella a 
que não exceder as duas oitavas. 

Art. Vfll. Sendo as Cartas dobradas serão estabelecidas tres Clas
ses, e term os de pezo pa ra a t·egulação das taxas, segundo as suas com"' 

. ~etentes distancias, prcsériptas no artigo V.; e vem a ser: 

].
3 Classe de i até ~ 

2 .3 Classe de ã até ~ 
a.íl Classe de ~ até 1 onça. 

Art. IX. Na primeira distancia se pagará por huma Carta oornpre
]JPndida na prim eit·a Cl~sse 30 réis; Ilé\ segunda Classe 40 réis; e na. 
tercf•ira Classe 50 réis. 
. Art. X. Na segunda distancia será a taxa da primeira Classe 40 réis; 
da srgunda Classe 50 réis; e da tercf'ira Classe 60 réis. 

Art. XI. Na terceira distancia será a taxa da primeira Classe 50 réis; 
da segunda Classe 60 réis; e da terceira 70 réis. 

Art. XII. Na quarta distancia pertence á primeira Classe a taxa de 
60 réis; á segunda Classe a de 70 réis; e á t('rceira a de 80 réis. 

Art. XIII. Na quinta distancia será a taxa da primeira Classe 70 
téis; a da segunda 80 réis; e a da terceira 90 réis. 

Art. XIV. Todas as vezes que as Cartas, ou rnassos de papeis exce~ 
derem a huma onça, continuará a mesma regra, á proporção das taxas 
determinadas nos artigos antecedentes. -

Art. XV. As Gazetas., Papeis impressos, Autes, e Processos, ou 
Qutros quaesquet· papeis, que se .remetterem sem Capa fechada, devem 
pagar sómente metade das taxas estabelecidas. 

Art. XV I. As remessas dos P.rocessos pa~a os Tribnnaes, e Rela
ções dos Districlos serão praticadas pelos Correios.; e . as Pessoas que 
contravierem, incorrem na pena comminada no artigo XII. do Regula
mento do J de· Abril de 1799. 

Art. XVII. O Superintendente Geral dos Correios, estabelecerá as 
postas nPcessarias para se executar a presente Regulação; a qual man
dará imprimir, e a remetterá. a todas as Camaras do Reino, fazendo-a 
oxt-cutat·, como nella se contém, por se fazer assim necessario ao bem 
do Real Serviço, e ao interesse commum dos Póvos. , 

Palacio de Quéluz em .,.14 de Marco de 1801. = Luiz Pinto de 
Souz~ • 

Impr. na O!fic·t"na de Anlqnio Rodrigues Galhardo. 
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Eu O PRI~CIPE REGENTE Faço · ~aber ao~ que este Meu Alvar:i 
:v·irern, qlle Havendo consi!!leração a que a regular, e exacta Admi.nis,.; 
tl·a<fão de 'tudo· o que pe-rtence aos Transportes de A rtilheria Caixa 
Militar, Hosp.irtaes ? Vi vetes,, gr.ossas, e miudas bagagems d~s Meus 
Exercitos, constitue hüma das primeiras bazes da · Disciplina Mililar; e 
A Henclencle> igual·meote a q.ue este tão c0mplicado objecto não tem aio..; 
da huma direcção conhecida, e determiaada: Sou .servido Estabelecer 
para governo d·esta tão ÍmJ~ortar:~te Administtaç_ão o presente Regimento , 
<11!1~ Hei por b.em. se cumJ?ra, e "guarde inviol~velrnent~; e

1

m. todos o; 
Hemos, e Pn:w1nc1as da M1nha Coroa, na maneua segumte. 

I. Pava a rns·peC(:(àO' e Govem.o Sllperior de todo o genero de trans
portes, pertencen lesao Meu Real E:xerci to, Te'nhe> nomeamo hum J n l tn
dente Gt:>1•al, o qual terá plena, e ampla Jurisdicção sobre toda a. d'isr -
sição econotnica, marcha, aloj:amento dos_ Trens de A rtilb eria , Ciiixa 
Militar: H(>spitaes, Viveres, e h<~g<~gt· ns de qualquer qualid ad e que se~ 
jão: DetenrNno 0tltrosim, que esta J uris·clicçào se Pstenda a todus os 
meios; de que houver reconhecida necessidade pa.ra o Serviço dos Tra n's..; 
porlf•S, tanto pol' terra, com<:> Ror agoa.; !Jà'o tendo por todcs os refe ri
dos object0s, as,·im o Intendente Geral, como os st' llS Subd c leg·ados nas 

· J>rQvin cias, e. Exe rci tos, outra depenckntia mais diJ qne a UrdPrn do 
Marechal General, ou a dos Governadores das Armas Qas P rov_incias 7 
e Gen eraes Commandantes dos Exercilos ao.mde e1les se achareln exer
cendo os seus Cargos. 

· U. O lntencleqte Geral dos TraHsportes ,nomeara as Pessoas,, que 
julga·r convenientes para hem do Meu Serviço, debaixo da den omina
ção de Cornmissarios d~s 'fravsportes , : dos qa-ae.s huns resielirão nos Lu
gare~, que entender mais proprios para facilitar a Administra-ção, ou
tros s.ervirào de acompQnhar ,. vigiar, e prover a Ordem, e econo'mià das 
divisões do Exercito, que ' passarem de h uns a outros Lugare3, fi f' ando 
a vel'i,ficação das suas Nomeações dependf.'ntes da approvação do Mare
chal General, ou do General que em !:Ua falta governar o Exercito. To~ 
dos· os Cornmissarios porem, que o Intendente Geral nomear, e ft. rem 
Jioiqmamente apwova'dos, se regularão pe las I nstrucções do dito Inten ... 

·d~ute, que os poderá castigar, e despedir ' peJas . suas culpas; e omis~ 
sões, precedendo sempre hun1a Conta, que deverá dar ao Marechal Ge-

1 n~ral dos Meus Exereitos, sem permissão do qual· nenhum empregaCio 
nas Administrações do Exercito poderá ser destituído de s.eus Empre...: 
gos. 1 

li I. As Ordens, que o Intendente Geral aos Transportes enviar so
b_re o que pertenct•r á sua Adminis~raç·ã.o a quae.squer Minis~J~os de Jus
tiça, e Fazenda destes Meus ·Remos, yor m:nores .9 .ue . sejao os seus 
Predicamenlós, QU Graduações na MagJstratura, serao por elles pontu
almente executadas como cumpre ao bem do Meu Real Serviço; e De
termino; que nenhum Magistrado se possa julg.a1· ~abilitado para entrar 
em outro Lugar de Magis(ralnra, .sem que prlmeJramente faça c.onsl:ll' 
pol' hum at.testado do Intendente Geral dos Transp,ortes, que satisfez a. 
todas as Ordens, e Com missões, que relativaménte' á sua Administração 
lhe houver encarregado. -

/ 

·) 

/ 
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IV. Para faci litar o conhecimento dos recursos, que em cada lugar 
fJÓdt> haver sobre todos os objeétos dos Transportes, e para que no Quat·~ 
f f' I Genera l se possa sempre t er presente hum resultado Summario des
tes recmsos, o Intendente Geral dos Transportes mandará aos Ministros, 
f:' aos ~ubdPiegados, que o A uthorizo para poder nor.near, que immedia
lamt'n.te furmem Listas exactas do ·nÚ mero de toda .a qualidade de Bes
-ta · , f'arruag•ens, Carros de Lav.radores, e assim mesmo de toda a qua
hJade de Barcos , com os Nomes , e residencias das Pessoas a quern . 
t udos estes objectos pertencerem; e por estas noções coordenará hum 
lVIappa com o melhor methndo, e clareza poss íveis. . 

V. Em conside1raçà'o ao subido pret(O dos Generos nos tempos actuaes ~ 
Sou igualmente servido, que se augmentem os preços dos alugueis , e 
í]ue por Conta da Minha Real J:l"azenda se estabeleça nos Assen tos De· 
posilos de f>albas, e Cevadas para serem munic-iadas as Bestas dos Tr~lns
por les , declarando-se nos Bilheles de Embargo ás quantidades de man
time nto, que em cada hum dos Assentos se entregarem aos Conductot·es, 
fi t' ndo apresen,tadus p r elles estes Bilhetes, ou Guias na Thesouraria. 
.Geral, para que á vist--a do q tqe ]be .tiver sido dado nos Assentos, ames
ma Thesoararia lhes faça as Subtracções aos Jornaes, que houverem ven~ 
ciclo. 

VI. Por este motivo, Hei por bem Authorizar ·o Intendente Geral ·dos 
.Trnnsportt<>s a que estabeleça huma nova Tarifa de alugu eis apropriada 
.ás circumstancias de cada Província, e segundo as proporções que a Pru
dencia ~ e a Justi ça exigirem; a qual, sendo por Mim approvada, fica
rá se rvindo de regra impreteriv E'l em quanLo ELI não Mandar o contrario. ·. 

V f I. A iim de haver ord t> m, pulicia, e responsa bi !idade na· direcção 
.Dos Traos poríPs, o Marechal Geueral mandará formar huma Lista do nú
mero, e qualidade das Equipagens, que deve dar-se a cada . hum dos 
HPgí meoios q uanclo nJa.rchar, ·ou com abarracamen lo, ou sem elle; aos 
úfljeiaes Generaes , e. a todos os outros Oiliciaes de qualquer Patente a; 
qu("OJ possa perlencer, asl?) m como a outras Pessoas, que julgar conve~ 
ni<"' IÜP que as tenhào; e estaLista assim formada, eassignada pelo .M a~ 
TPcl!a l Gt> neJ•aJ, se porá no fim deste Regimento para que o Intendente 
Geral inalteravelmente a faça cxecu tar. 

V 11 f. . Qt~anuo pelo bem do Meu Serviço se der algl~ma Co.mmissão 
exiraordmana a qualquer Pessoa , a qtn~m não seja dado Cavalg·aduras; 
o intenden te Geral não as dad sem que expressamente se1 lhe moslre 
.Ordem, na qual venha declarado o número, e a qua]lida.de de Transpor-
.ies que deve apromp~ar. · 

1 
IX. Para as conducçDes de Art ilheria, Caixa Militar, I1ospitaes, e . 

Viveres, o lntefldente Geral fará apromptar os Transportes que· lhe fo
n~m pedidos pdos Comm aQdantes da Artilheria, pelo Thesoureiro Geral 
das T ropas , pelo F isico Mór, ou pelo primeiro Físico de cada Exerci
to, assim corno tarnbem pelos Intendentes dos Viveres: Por guaní.o Sou 
servido Mandar a cada· hum delles, que todas as vezes que lhe forem nt-
.cessarios quaesquer Transportes, os requeirão oe Oflicio ao Intendente 
Geral, ou a qu;:dqu er d s seus Subdel'agadGs, á expep~,ão dos ca'sos, em 
que a dita requisição não possa ter etfeito sem detrimento do Meu Ser
vi ço; porque ent~o qualquer dos sobreditos Chefes das differe~1tes Ad
ministrações do Exerc.iló poderá usar da Jurisdicção, que lhe Tenht) 
co11fiadu, para procurar pela sua propria a·utbori dade os Transportes ele 
que necessttar, ficando sórncn.te obrigado a fazer a competente partici
JHHtão ao Intendente Geral. 
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X. A quan tidade, e qualidade de Transportes, que oí·dioarÍan1entê 
· p0ss~o servir em cada hum- tios r·amos das coraduceões do Exercito te~ 

rão hu ma cl assinoa.~}àP ' ·e nu meração particu !ar, .as;im como haverá 'offi~ 
~iaes . , ou Commis<Jad,cs, que t ed'to a. incumbencía. de ordenar, e dirig·ir 
com regularidade cada hum destes objectos. 

XI. Alé m dos Transportes, dequeordinariamente possa haver neces.; 
s i dado para o Serviço_do_Exerci to, que .s,empr.e estarão promptos, cuida:
rá o I.ntendente. Geral em ler de acc.res.c in.1o·, a~sitn no Quartel, General 
como,.em quaesquer outros Quar.teis par.t iculares, hum snfficiente. nú.I;ne:
ro de Seges , Canos, .e Bes.tas; p.ara. que os Ofliciaes, e quat~squer ou~ 
tras Pessoas 7 q.ue ,vã.o. no. Meu. Serviço, e· quei rão s..ervh-se, o posaão fa
zer á .sua c u s.la ;~ Ocdeuan.do, que pela T hesou.raria Geral ~e pague, de~ 
baixo da F irma_ do Intendente Geral dos . T1:ans.por.t es., toda a deiQorà 
que h,ouver, segundo as Tar.ifas q.ue Tenho determinado. . . · 

XII. O Inte.nd ente G.eral dos .. T rans.portes. arbitrará os O{denarlos, 
que l\,evem vencer os Empr.egados na Administração dos TranspÇ>rt.es :i 
os q uaes lh es serão pago~, apresen tandG elles nas Th~soudlrias Geraes 
das Tropas as suas Nom eações ap.p-wv~d.as pelo 1\!farecbal General dos 
Exercitas com os ditos Ordenados especificamente declarados para alli 
serem registadas; e os. pagamentos .lhe serã'o.fei tos mensalmente pelo ·rilo .o~_ 
do, e, c0m as. formalidades p1:at.icadas. .q.as mesmas· Tbé.sOlHa·r.ia~. 

Pelo que: Mand0 ao CoQ;se!bQ de Gu erra; J qnta dos T~es Esta'! 
dos; Marech.al General lunlo á Minh~ Rf?al P~ssQ.a; Preside.gte dp Meu 
R.eal Ecario Tenen~es Generaes encarregados do Governo das Armas 
das Pt•ovineias; ~ns1pee.tores Geraes das Minhas Tropas; Com mandantes 
de Córpos; I o tend entes Geraes de 1'r~ns·portes ,_ PoJj_cia, e Viveres, Fi· 
sico Mór do Exercito; Superintendentes das Administrações das Provi
sões de bo.ca .; Thes.outeiros Geraes das Minhas Trop~s; e mais Officiaes 
de Justic;a., l?azenda,_e Sau.de.., a...qu~m ocump(irn,eQto do presente. A.J"' 
vará..pertencer, que o tenhão, guardem , e façi'io guardar tão · inteiramen
te com0 nelle-se cqnlérp,, sem dúvida, ou embargo algum, não obstan
te quaesqu er Leis em contrario, as q4aes todas, H~ei por derogadas co
mo se de cada hnma dellas fizesse aqui especial, e expressa .menção; 
porque Quero. qu~ val11a .. cotno Carta pass-ada pela ChaaceJiarJa., posto 
(.1ue por e.l.la Jlão. haja de -passar, .e o seu eft'e~to haj~, de dt;~rar mais dg 
hum. ann~ '· sem embargo da Ordenação em contrario. Palacio de Q uéluz 
aos 15 de M.arço de 1801. =Com a Assignatura do Príncipe Regent.e 
Nosso Senhor. 

R egz's.t. na Seçretar.ia d~ Estq.do dQs Ne_godos da Çl~er
ra no Livro 1.0 do Registo das Cartas , Leis, e Al
varás , a jol. ?O vers. 
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RelaÇão das Cavalgaduras Maiores, que o Intendente Geral dos Trans,..' 
portes deve fornecer aos Officiaes de todas as Graduações para a con
duc<tão de suas equipagans, e aos Regimentos para o Transporte de 
suas Bagagens. . 

Aos Generaes que commandarem Exercitas - - - - - -
Aos Tenentes Generaes - - - - - - -
Aos Marechaes de Campo - - - - - ~ 
Aos B1:igadeiros - - - - - - - - - - - -
Aos Coroneis - - - - - - - - - - - -
Aos Tenentes Coroneis - - - - - - - - -
Aos Majores - - - - - - - - - - -
Aos Capitães- - - - - - -
Aos Tenentes - - - - - - - - - _ 
Aos Alferes - - - - - - -

Aos Reg~·merttos de Infantaria. 

12 
8 
6 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
l 

Para a conducção da Artilheria - - - - - - - - - - 20 
Para as bagagens das Companhias- - - - - - - - - - 100 
Para as bagagens do Estado Maior, e algum excesso ~cciden-

tal das bagagens de Companhias - - - • - 10 -
Sornma - - 130 

Aos Regimentos de Cavallaria. 

Para as bagagens das Companhias - - - - - - - 48 
Para ·as bagagens do Estado Maior ~ - - - - - - - - 4 

Somma 52 
.Aos Re!Jimentos de Artilheria. 

Para as bagagens das .Companhias - - - - - - - s·o· 
])ara as bagagens do Estado Maior - - - 8 

Somma - - 88 

Para o P~rque as que os Commandantes pedirem 
Para cada Companhia de Artilberia a cavallo - - - - ... - 6 

Aos Regimentos de MiNcias. 

Para as bagagens das Companhias - - - - - - - - - 5() 
Para as bagagens do Estado Maior - - - - - - - 4 

Somma 54 

N. B. Cada duas Cavalgaduras menores equivalerão a hurna das 
maiores, e cada Carro de Matto equivalerá a tl'es Cavalgaduras maiores. 

Palacio de Quéluz aos 15 de Março de 1801. = Duqpe de Lafões. 

lmJJresso na O.fficina de Antonio Rodrigues Galhardo. 
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Querendo evitai; toda a differença e diversidade na fórma da arrecd.; 
da<(_<''ío '· e .cli~td buiç~o da Minha Real Fazenda; e Constando-Me, qué 
a cl1stn bu1çao e pagamentos das despezas da Casa da Supplicaçào se fa
zem por modo muito div'et·so do que se pratica nos mais Tribunaes da 
Mim,ha Côrte: Sou, se,rviclo Ordenar, que o . produ c to e rer::~dimeoto das 
'Cundemnaçl'>es applicadas para as sobreditas despezas se reiÍlettão nofim 
d~ cada mez ao Meu Beal Er~rio com certidã<1 legal da ~ua importao~ 
c1a; e que o pa&·,am ento das d1~as despezas da Casa da Supplicaçã.o se 
fat;a da 1~esma forma, e sem chfferença alguma do que se pratica nos 
oulros Tnbunaes. O Chànceller ·da Casa 'da Supplicaçã0 que serve de 
Regedor das J.ustiças, o tenha assim entendido f' faça PXPcutar na pa ;-< 
te que lhe toca. Palacio de QuéJu.z em 21 de Março ue 1Bo1. =-=: tom 
a Rubríca do Príncipe Regente Nosso Sénhur. 

Regist. no Liv. 22 da Suppz.icaçáo a foZ. 180. 

·v 
...[1 oi presente ao Príncipe RPgente Nossó Senhot· o O.ffido que Vo.,s81 
Senhoria me dirigio em data de quatorze do corrente. E he o Mesmo ~ ... ~ 
11hor servido mandar participar a Vossa Senhoria; que o A l ~arú de vin-' 
te e cinco de Fevereiro deste anno só providenciou, como del le se C(J]j. 

ge, os pagamentos . que da sua publi.caçã(i) em dia nte se fizessem, para 
ser h~.qma metade em me,3al, e a. outra E'm p· pe l. Bem entendido que os 
j)agamentos que se tiverem feito·, ou se vcnhão a fazer; e que forem 
provenientes de Contratos celebrados, ou dividas contrahidas antes da 
pubJi.cação do referido Alvará nessa Capital, devem ser satisfeitos na 
iórma que se houv,esse convencionado, ou segundo o uso que havia an-
1es da 'sllbredila publicação: E quando as Partes que pagarem instem 
em satisfazerem metade em moeda papel contra o uso, e Contrato . d~ 
que acima se falia, neste caso serão obrigados os Devedor_es a entrega
rem a referida moeda r papel pelp valor que ella tiver no Mercado PúbJi..i 
co, n11. occasião do pagamento, locuple(ando os seus Crédore$ com a 
quantia correspondente áquella diminuic(fío. Quanto porém á D,evas~a de 
que Vossa Se.nhoria trata, deve ella estar aberta e1!1 t~d~s as C_?ne.Jções· 
na f6nna que ordena o referi <.lo A I vará. O qd~ participo. a V ?ssa . ~e:.. 
11horia de Ordem de Sua A !tez a Real para que tique nesta mteliJgencJa-; 
e assim o faç~ cumprir pela parte que lhe toca. Deos gu,arde a ,Vossa 
Senhoria. Paço de Quéluz aos 23 de Março de 1801. = O. Rodngo de 
Souza Coutinho. Senhor Francisco de Almada e Mendonça. · 

Impresso avu1so. 

Ssss 
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Tendo ConsidE!ração ao maror trabalho, que deverão ter- os Officiaest 
Inferiores, e Soldados das Companhias de Artilheiros .Caval leiros, que 
Fui servido Addioior1ar ao Regimento de Artilheria da Côde, relativa
mente aos das outras Companhias: Hei pot· bem, que ell€s vençã,o o 

· meE~rnO Soldo de que gozão .os O.fliciaes Inferiores , e Soldados da Com
panhia dà Artilheria da Legião de Tropas Ligeir-as, e c0m as mesmas 
eondições declaradas no Meu Decreto de vinte de Fevereiro de mil se
tecentos novetJta e ndve. E porque para a perfeita manutenção das re
feridas duas Cornpanhi::ts de Artilheiros Cavalleiros se faz preciso, que 
no Regimento de . A rtilhet-ia da Côr~e haja, além dos vinte e seis Artí
fices esptwíficados no Alvará de quàlto de Junho de mil setecentos ses
senta e seis; tambem hum Correeiro, hum Seleiro, dous Ferradores: 
Sou servido, que estas q11atro Praças se accrescentem á C0mpanhia de 
Artifices, e Pontoneiros, ficando os quatro O~ciaes que as oecuparem 
obrigados a acompanhar as Compauhias de Arti lb€iros Cavalleiros, to~ 
elas as vezes que ellas sejé1o destacadas do Regimento, e assim se ju l~ 
gar convenien'te. O Conselho de Guerra o tenha assim eatendido, e faça 
tJxecutar pela parte que lhe pertencer. Palacio de Quéluz aos 23 de Mar
ço de 1801. = Com a Rubríca do Príncipe Regente Nosso Senhor. 

Impr:. na OfficinéTJ de Antonio RCJdrigues Galhardo. 

Sendo presente neste Trihunal do Sena·rlo da Carnara, qme algurnae; 
pessoas, que éarregão, é mandão carregar Tojo, Monta no, Pinho, Car
queij<l, Lenha em achas , ou 12m tranca, Cepa , e ou lros se1nelhan ies 
generos em differe·ntes Ernharcações para se oonduzitém , e v~nderem 
nesta Cidade, as fazem repétidas vezes, e de pi'Op.Jsit..o descarregar nos 
respectivos Caes, que são o da Bica do Çapato, e da Boa- Vista em Oo
mi ngds, e Di,as Sanlos, e iamberh de noiLe; em oujos tei;Ilpos se a chão 
fechadas as Mezas, aonde os ditos GenG!t'os devem dar EnLrada, ~ pa
g:nem á Cidade o Do'Dativo Ordenado pela Authori-dade Real, em · Re-' 
so!trção de 21 d'e Março de 1766, tornada em Consulta deste Tribunal, 
isto a fim de se subtralür.€ffi ao pagameulG do mesmo D@nali:vo: Outras 
\lf'tf's quando assim o não fazern malici<Ysamenle i mas pelos effP.itos da: 
necessrd:,de, e dependencia das viagens, dPixão no temf:>o , e ' dias se
guintes de d~rPm En (racfa ,. e pagar agu~lle sU·bSiidio! .E pot· 0uLf'a par" 
te fazem as Oe!;cargas dos Generos sem arrumação em grave prejuízo 
flo Público, e Particu lar: Para evi tacr ~s-tes prPjuizos, e os da Fnzenda 
oa Citlade experimentados coru taes àbusos ·: Ordena o mesmo Senado o .· 
seguin I.P. 

r. Que toda, e qualCJue,r Embarcaç;io, que descarregar no Caes da. 
13oa Vi~l •1, e Bica do Çapato,, Tojo, Monta no, Pinho, Carfjlleja, Le
r;ba em. achas, ou em tranca, C~"pa, e outros Genf'ros similhantes, os 
1:ão possão laoctar 1 e dei.x.ar t'::>palhados nos silioG proporcionados para a 
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Descarga, m~s s1m os deixem, ~e~pilhados, .e nrincá em _i.ugar, o·ti drü par4 
. te' que constitua passagem pubhca da gente / e transJto das bestas e 
carros, ordinariamente pt;ecisos para a coriducção dos mesmos Gene'ros· 
pela terra dentro; e a obrigação de se fazer nesta conform idade o empi~ 
lhamento, ou arrumação se declara p~rtencér aos Arraes dos Barcos.; 
que ni!o o praticando. assim, pagarão por cada vez 4$000 ré is de con
d.emnação para a .Fazenda da Cidade, e estarão prezos tr~s dias: E por:.. 
que he de presumir q.ue os me~mos Arr~es tanto pelo motivo da ,trans-: 
gressão 1 q uan lo pelo ~egpimento ~as su?-s viagens, logo se ;tusentem; 
no caso ,q.ue isto s~;~cceda ; recahirão estas penas .pecuniaria , e pes
soa.!. uos Arraes da Terra, vulgarmente chamados Estantes, ou , porqu~ 
ord~nariarnente são socjos da9uel!es, , ou seus Commissarios; porque ent · 
razao ,de qualquer· mo,t:v.CI que ,seja, elles sempre são os que recebem os 
(J'itos Generos, .ficando-lhes comuJativa a dependencia, lhes deve ficar ; 
e tlca tr:;ll1'sferida .a obrig·acão inslantanea do arruamento e a SOJ. eir.ã6 

! , • ' '"" <1s penas no easo de transgressão. . . . . 
1 L Que no caso de se não executarem as 1ditas pPnas nos Arraes das 

Embarcaç<'ies pelo motivo . ~'ausencia, e ser decessariv prueedf'r contra 
os E stantes; e estes no Juizo da Almotaceria, aonde rwrb·'nc.e o couh.e- · 
CÍI1lel1tO da condemnação, neguem a sociedade 1 COillfllÍ :; si'l:o ., Oll currt>S

pondencÍa com os - Arraes das Embarcações, que cond uzírilo e de10ca
regárfio os Generos, que ri:lo arrum ou, nem declare flUa! h " o E~tante 
para a responsabilidade' e se nfto possa por modo algul).l desv aneCf' r es
ta negahva, nesta dubiedade se nfi.o procederá contra o E '-' tante ae c,usa- 1. 
do; mas para evitar a illnsão, qualqoet; Feitor das lVI ezas du Donativo 
fará apprehensão nos Generos assim desca.rregados/, que logo competen
i.ement\3 fará arrumar, pagando o Recebedor do ine·smo Donativo lodíi 

, a despeza da arrumação por conta do Sen~do, e se procederá com bre...: 
vidade na venda pública del les, a quem mais der; cobrando o mesmo 
Recebedor o seu producto para o entl'egar a quem · se mostrar le.gilimo 
Dono~ descontando a despeza da arrumação pelo rol do F eit01;, e 2$4'00 
réis, que a este se arbitr~ po~· cadà vez que tiver seme!ha.nte trabalho; 
e t.arnbem com o desconto do tresdobro da pena pecumana, por se não 
poder executar a pessoal. 1 

. 

JII. Que havenda verdadeiro conhecimento de qt:ie qualquer dos Es.;; ' 
tantes malici0same&1te se desculpou, ou negou a sociedade, corresponden...: 
cia, ou qualquer outro motivo, que lhe constituísse obrigação de torna·r 
conta dos Generos descarregados, e promover i mmediatamen te na sua 
anumação; se procederá contra elle a pl'izão por 15 dias, e pagará 8$000 
réis de condemnação. m€'tade para a Fazenda da Cidade; e metade pa
Ta quem o .accusar, além das despezas do Processo, que em tal caso de.: 
ve ~er summario, e pet·ante os Almotacés das Ex'ecuções. 

IV. Que succedendo fazet·-se descarga de quaesquer dos , Generos ré
feridos de noite, em bomiogos, e Dias Santos? 

1

t.empos, em que seaohão 
fechadas as Mezas do Despacho, e se não póde dar Entrada: ; e pagar 
o Donativo; serão obrigados os · Arraes das Embarcaç.ões .a e·sperarem a 
opportunidade do tempo, e dia immediato para cu.mpnre~ essas . obriga"' 
ções; e quando succeda por ma!icia, oi1 ~urgencm de VJ~gem··' ausen"' 
tarem-se, sf'm a isso terem satisfeito, ficarao as mesmas obnga(;oes trans- . 
feridas aos Estantes da Terra, que tomarem conta dos Generos; e não 
as cumprindo, se tomar~o por perdidos os que ?s:im forem subtrahid~s _ 
ao pagamento \do Donativo, e logo se pr?cedera a venda ,delJes ,, Sf>IH.o 

o seu producto dividido em duas partes 1guaes, huma p.ara a Fazenda 
Ssss 2 ' 

I 
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da Cida.de, e outr·a para quem d enunciar, no caso de serem 'os Generm~ 
para negocio , purque sendo para Particulares, é que nt\ o dêt~l os Ar
r acs a Entrada doi!es, e os seus re&peclivos Donos niio tiverem Bilhete, 
na "fórma que determina o §. I. do Me tbodo para a arrecadação d,o Do
na tivo na data de 29 de Agosto de 1775, se executará o que dispõe o 
dito §. I., bem entendido q ue tudo quanto se dispõe nos§§. I. e Il. des
ta Hegu laçfío a respeito do empilhamento, e arrumação dos Generos nos 
si tios da Descarg·a, não se entende nos gue são descarl'egados para com
mercio, como nos que vem dirigidos para Particulares. 

V. Q ue ~ucce dendo de viarem os mesmos Arraes d as Embarcações, 
ou os .Estantes da Terra alguma porção dos G eneros do si tio da Des
c a rg a pela Te rra dentro, não tendo dado a Entrada, nem feito opaga
meoto do Donativo, ou seja em occasiào, que para isso estej3.o babeis 
as Me zas tl!Js Despachos, ou em tempo que devão estar fechadas, assim 
como de noite, e em Dorningos,.e Dias Sanlos, seJ.lrocederá contraos 
Arraes clasEmbareações, ena ·ausencia destes conrra os Estantes, sendo 

..> prezeis por oito dias, e pagando J2$000 réis de condernnação, ametade pa
ra a Fazenda da Cid ade, e a outra metade para quem denunciar, e isto 
por cada h uma vez, que acontecer esta transgressão do· desvio; e qua.ndo 
l>sle ·s ucceda nas circumslancias pondcrat!as em toda a Carg·a da Em
barc,1çffo, vem a mesma Carga a repu lar-se perdida, na fórma ordena
(la no §. IV. antecedente; e sendo pur Louvados competentes estimado 
o gue valeria pouco mais, ou me nos a Carga relativamente á qualidade 
do Geuero, e da Embarcação que o conduzio, se proceuerá contra os 
A r rae s Na Embarcação, e contra o Estante , a fim de pagarem pelos 
sPus bens a importancia uo valor , e custas do Processo, yue summari ~
me nle se deve fazer no Juizo da Almotaceria, pelo qual se leg·a lize a 
lransg,=-essão, sendo metade do valor paraaFazenda da Cidade, e outra. 

, nwtade para quem denu nciar . I 
Esta Regulação se cumprirá como netla he conthet1do, sendo re

gistatlu na Secretaria- deste Tribunal, e junta ao original .Methodo, que 
regulou a Arrecada~ão, e Admioistrat;ilo do Donativo , e pelo expe
dit:•nte da .mesma Secretaria, se remetterão Cópias legaes ás Casas da. 
Almotacena para a sua execução nos c~sos occurrentes, e ás duas Me
zas ela A.rrecadaçào t para sua inte lligencia, e observancia . . E os .Feito
res das d1tas Casa s, ou Mezas logo qu e a eJlas forem remetLidas as Có
pias desta Regulnção, a intimem a todos os A r'raes de Embarcações, 
e Estantes da Térra, que costurnão conduzir, receber, e traficar nos 
G eneros mencionados para ficarem scientes, e ass im o communicarem a 
Sf'llS Correspondt>nles, Socios, Commissarios, ou Donos dos Genel'Os, 
e não allegarem ignorancia quando se deva executar o que fica dispos
to; e tendo concluiJo as In li mações p-assem dellas Certidões, que remet
terão á mesma Secretar ia para serem jun.tas a esta R("gulação. Lisboa 
13 ue Abril de 1801 . = José Jeron y mo Rozado de A morim Moniz a 
fez. = Marco Antonio de Azevedo Coutinho de Montaury. 

Impr. na Regia Typograjia Silúiana. 
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P o1· effeito da I\i'Iiiiha Real Commiseração: Sou servido Pevrnittir qu~ 
os Soldados da: Bril!ada H.eal da.Marinha, que houverem · desertado, go
zem da G1:aça qüe Me Dignei conceder aos Soldados do Meu Exerci lo · 
por Decreto de vinte e sete d'e Fevereiro do ptesente anno; e que po; 
tanto sej<'io considerad0s como livres da culpa da Deserção, e das pt>nas 
e~n que por ella se. acharem incursos; huma vez que voltem pa1·a o SeL·
viço.-da mesma Bng~da, ?u s~ apre~entem ,ao Chefe de, qualquer dos 
Regimentos do Meu bxer'cJto para ah1 as'sentarem f:raça, dentro de hum 
mez contado da publicaçã0 deste, estando no Reino; e dentro. em tres 
n~ezes' estando fóra d~lle. Ig·ualmenfe Hei ,por bernN A rnpliar ~sta mesma 
Graça, estendendo-a aquelles Oesel'tor.es a111da. nao sentenciados que 
se acharen1 presos pelo c r i me de simples Deserção; ou seja. nas c1dêa~ 
públicas, ·ou na da respectiva: Corporação; assirn como _tambem a todos 
aquelle.s, que alem do mencion,ado cri.me ti verem alguin outro f'm qué 
nao teQhão parte, ou havendo-a tido , obtiverão dellà o seu partiçular 
perdão. O. Consei!Jo do Almirantado o tenha assim entendido, e façá 

· executar, mandando logo jmprimir, e publicar este Decreto . . Palacio de, 
Qué!'I.JZ em 22 de Abril de JBOL = Coill a Rubríúa do Pdncipe Regen..: 
te Nosso Senhor. 

Impr. na Oflicina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

S enclo presente ao PT:UNCIPE REG ENTE Nosso Senfuor, por· Con
sulta do Senado da Camarà, ~ que o Mesmo Senhor Mandou /proceder 
sobre o requerimento, que subio á Sua Real Presença em Consulta da 
Real Junta do CommPrcio: Qutj a verida do Couro e Só!a por grosso e 
miudo era util a seus fiéis Vassallos, que não fosse privativa á Corpora
ção dos Mestres Çapateiros como tinha sido até ag~ra pelas circumstan
cias, que forão ponderadas: Ordenou Sua Alieza, Real pela Real Re~ 

, so)uf.ção de sete de Fevereüo do presente anno, Conformando-se com o 
])arecer do mesmo Senado, que a venda do Couro e Sóla, p.or grosso e 
)JOr ~iudo i~~sse livre a (od~ a pessoa, que ·qpizesse contratar neste G?"' 
nero, deha1xo de huma Llcenc;a do mesmo ,,Senado pela qt~at pag~na. 
9,$600 réis cada anno, para o cofre da Cid.élde, e que .aos Ç...apatetros 
fosse privativa toda a qualidade de Obra do dito Genero; com exclusão 
a todos os qí.1e não forem do dito O!Iicio por ser a venda dos GeiJeros 
negocio de Iiberd<Jde, e as Obras delles priv·ativas a cada hum dos res
JWctivos Officios. Em observancia da mesma Real Resoi~:Jção: OrdPl'ltl o 
Senado, que todas as pessoas, que qni.ze1·.em negociar na venda do Cuú
ro e Sóla por gr'osso .e por miudo: como Jgna.lmente aqu,ellas, que tem 
já lojas estabelecidas destes Generos nesta Cidade e SNl fermo,, nopr~
:fixo termo de oito dias contados da data deste, pelo que pertence · ç: CI
dade e por vü~te dias pelo ·que pertence ao Termo della, re€Jue-it~~o as 
suas ~omi•etentes Licenças, as quaes lhe bãode ser passadas annualmen~ 
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te: E tod:a a pessoa q'ue findo o dito1 tenno se achar que· vende Gou·rtt-·' 
e Sóla por grosso ou por miudo, sem a competente Licença, será. con
demnada íla fórma da Postura dos que vendem sem Licença, met~de 
para a Fazenda da Cidade, e a outra para quem oaccusar: E para que 
chegue á noticia de todos, e não possão allegar ignorancia, se aHixat:ã(!) 
.Editúes em rodos os Lugares públicos desta Cid.ade, e do Termo della, 
remeltendo-se hum Exemplar á Casa da Almotacerià para nella ser re
gistado, e procederem os Almotacés contra os Transgressores. Lisboa 
22 de Abril de 1801·. = Ma·rco .Amton,io de Azevedo Coutinho deMon-
~aury. 

/ 

Impresso avulso .. 

, *---*...::h*--* 

Eu O PRJNCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará cot-n 
furça de Lei virem:· Que Havend'O consideração ás grandes vantagens,. 
que poJem resultar á Minha .Heal Fazenda·, e aos Póvos, de se abolirem. · 
os Contrates da Pescaria da's Balêas, e do· Estanco do Sal do Bra~il , . 
:ficándo I i v r e a todos o empregarem-se nestes dous interessantes ramos 
tle Commercio Naciona-l; por quanto, pelo que respeita á Pescaria· das· 
Ba·lêas, não sendo esta )•imitada como até agora a certas C0stas doBra
zil, was extendendo-se a todas, e até ao alto mar, conforme o praticão 
as Na1~ões mais industriosas da .Europa, haverá necessar.iarnente maior 
abundancia· de A zeine dte PeiX:e, e por conseq,uencia h uma diminuiçãQ. 
:sensivel nu preço actual d~sle genero tão preciso para o Serviço da Ma
rinha, Fabricas, e Uso particular: E pelo que respeita ao Con trato dor 
Sal, permitlindo se tambem a sua livre Importação, e a sua Venda em 
todos os Pórtos da America, virá a resultar não só o beneficio da maiM 
E xlracção, e Consumo de hum genero, de qDe tanto abunda este Rei~ 
no·; ma'S consegui ! -s~~ -'hão va'n tajosos progressos tl'a maior Cultura, e Ma .. 
nu.factura da .g ricas Producções da A merica, e hum attendivel augmen~ ' 
to na Marinha Mercante. E Que·rendo ao mesmo• tempo obviar os incon
v P.n Íenles, que ~e tem experimenta,do nás Cap-ilanías do Pará:, e Mara
IJhào, nm q uaes (não obstao te não estar veda Lia a sua lm portação e Ven
<la) tPJU havido por vezes .huma absoluta carenci<a deste genero, e gran
des variações n0 s·eu preço·, com irreparavel detrimento das Pescarias, 
e Salgas, 1~or falta de porovidl:n te Legislac(ão, que sem restringir a Jj .. 
hE-rdade do Comn~e.rcio parttcular a·nirnasse, e promovesse o Interesse 
I>úblic<:>. E fazendo-se todos estes objeclos dignos da Minha Real Con • 

. templé\ção, depois de ter ouvido sobre 'elles a Real .Junta do Cemn~er
cio, e os Ministros do Meu Gabinente e Co'Nselho, Tenho- resolvido não 
só franquear o Comrnercio destes dous i rn portantes A r~igos, abolindo 
JIÚa esse effeito os re!ipectivus Contratos; mas conceder aos Meus Fieis 
Vassallos dos Dominios Ultramarinos a Faculdade de podet·em lirar par
tido da Cultura, e augmento das Salinas de Pernambuco, Cabo Frio, 
e R io Grande, que pela Nona Condição do Contrato se acha v-ão restric·
tas, e reduzidas a hum insigni6cante Producto. E .sendo justo, por hu
m a par t e iodemnizar de al g um modo a Minha Heal Fazenda da perda 
fl Ps te :; Rendimentos, fJU€ fbe ficão cessando; e por outra parte- que · os 
Póvos não sejao1 perjudicados ou pela falta do Sal, ou por :se verem obri
g a.Jus a pagar esle gencre por maiores pl'eços, do que o paga vão no tem-
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p0 do CorHrato: Hei pot· bei:n, quànto á primeira parte, estab~J ece ~ errl 
c ompensactão alguns lnipóstos menos ónerosos, ~ menos perjudiciaes at> 
adiantamento do Commercio, ao atigmento da Cultura, e das Artes, que 
f'Q rm<)o a Riqn eza sólida dos Estados; e quanto á segunda, formar hu
mâ. Adrni nis tra<;ão Régia;. !:inoarregada de fazer transpurtar tqdo o Sal; 
que couber nas Lotaçõ~s dos Navios, para se vender nos Pórtos do seú 
de>s tino pelos preços do Cdntratd findo, ou ainda por inenos, se as cir'
eumstancias o permittiri:lm ; . posto que a Minha Real Fazenda soffra ai2 
gum perjuizo, por ser este rnen.ós sensivel, do que i:iquelle que pód e re,_; 
sultar áQs · 'vos, ou Jje)a falta deste genero de indi spenséivel necessi
dade, .~ pe los maíores pre<ios, que os Negociant~s lhe per-tendão im~o 
p ôr; ficândo oom tudo livre a estes o embarcarem todo o Sal de ~obre.:. 
lotação, para o venderem no Brazil sem limitação de preço . E Querendo 
:fiha lmente beneficiar por t cdos os meios possiveis aos Meus Fi e is V a s~ 
sa llos dos Dominios U llr â ma rinos, pron'lOV I:' ndo dàdi antamento da Agr í ... 
cult ura, e fa cilita ndo os progressos da Mineração do Ouro, de que trr ão 
a sua subsis tencia, e de que lhes resultão as maio1'1, s u t iJidades: Hei 
por bem conceder-lhes a G r~ça não só de is~ntar de Direitos todo o F er
rei, q.ue das Mit1as de Angola se exportar pa ra os Pó · ~ os do E1· a:!: il ; n, , s 
lVb nd a r crear hum Estabelecimento para a excavação das JY1 m as d P. ~uJ 
rocaba na Capitariía de S . Paulo; e animar lodos os .Desc ttb im Gnl os ., 
flUe em outras quaesquer partes se pos ~.; ~o fazer dest e M Pla l; r 0m o t a m
bem permittít se estabeleção Fabrica:<; R eaes , pa ra Cl'lll o S.1litre ll d 
Paiz se fabricar Polvora por con,ta de Minha Heal F ai enda. Por tantó 
Sou Servido Determinar o segllinlf': . . . 

I. Ordeno e Declaro, t}ue do di fi primeh·o de Ãbril élo Ó'O trenfP an _,; 
no, em GJUé acabá.rão es tes dous Contratos, .fica extincto o Privilegio 
Exclusivo', que a Minha Real Fazenda linha determinado naqt1elles Ge~ 
11eros; e que o seu Commercio seja livre a todos, e quaesquet· dos Meus 
Vassallos ern toda a parte dos , M e us Dominios Ultramarinos, pagandó 
Gs Direitos, qu.@ se ach~.o · estabelecidos; mn que Eu Hei por bem esta..! 
belecer pelo presente Alvará. . , 

II. Orpeno e Mando aos Go\remadorés do Brazil, que de cornmum 
acordo com as Juntas da Fazenda respectivas fa~ão proceder _logo aos 
Jnventario~ mais exactos, seja do Sal que se a(Cha r em ser no Termo dd 
Contrato; s~ja dos Escravos, Fabl'ieas, e Utencís pei'tencentes á P es.o 
caria das Balêas, etanto arespeito dehum, corno deoutroobjectoQue..: 
ro se observem . as Condições prescriptas libs Centl'atos; e que prompta, 
e immediatamente se passe a realisar tudo, d que ficar pertencendo á 
Minha Real Fazenda, para tambem assinl se satisfazer aos Contt·atado.o · 
res, ,o que se lhes pud12r dever; verificando-se primeiro haverem elles 
rla sua par f e cumprido as Condi~ões da sua Arrematação: E como pe..: . 
]a Segunda do Contt·ato do Sàl l3e determina/ que os ~ontratadores gue 
f'ntl'lio de n0vo, reGebão t.odo Q Sal, que se ach a t· e;x1s~ente no fi ó1 dó 
Contrato; para se cumprÍJ' esta clausula, as Juntas da Fazen da das Ca
pitanías, onde 0s Contrat~dores tiverem. este Ge~l:lro, o recebão para 
ser vendido por conta da Minha RPal Fazenda, satlsfazei:id9 aos nJPsm os 
Contra.tadorPs a sua inlporLancia na fórma indicada nas suas Condi ções. 

lU. Sendo illclispensavPI favorecer, e prómovér as Pescarias das Ba.; 
lêas no momento, em que as Dedaro Livres: Ordt>no aos .Governado
ff'S, e Jwntas da Faze nda que fação toda a p ossível diligP.ncia, para c 0 n..: 

~S eguir a venda das FahricHs, e Escravos das Armações cot'nprehendidas 
nos seus Destrictos; e qlie não apparecendo Compradores, perJhão . e ui 

I 
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. ~dministl·ação as Pescarias, ou procm·em estabelecer algtnnas Socied~ 
d es de Negociantes, que encarregando-se da Escravatura, e mais objec
tos a ellas pertencentes, se incumbão de continuar, e ampliar as ditas 
Pescarias; sem eom tudo se lhes concedet· Privilegio. algum Exclusivo·, 
pois o Hei por abolido; ficando ,obrigados ao pagamento dos Direitos. ~ 
que se julgarem competentes, e a satisfazer á Minha Real Fazenda, o 
o que da mesma receberem; por quanto Sou Servido facultar em bene·· 
.:ficio commum, que não havendo compradores, que paguem as Fabricas 
corri Dinheiro á vista, se possão estas vender, ou par junto, ou por par-
1es com e8pera de pagamento; E em ultimo lugar, qlle par ndo mais 
conveni ente estabelecer alguma Sociedade interessada, o posste .fazer 7 

.en.f:rando a Minha Real Fazenda: com o valor das Fabricas, como capi~ 
tal;· e rle todo o que os ditos Governadores, e Junlas da Fazenda prati
carem a este respeito, Me dar:io Contas circumstanciadas tanto pelm 
Sf~cre!'aria de Estado do Ultramar, como p€llo Erario Régio, e Conse l h~ 
Ultramarino, a fim que Eu seja logo completamente Informado da promp
ta execução das Minhas Reaes Orden's; e continue a dar as ulteriores 
Providencias, g lle possão ainda ser necessarias. 

IV. Para compflnsar a perda, que resulta á Minha Real Fazenda da 
abolição destes dous Contratos, Sou Servido estabelecer os seguintes Im
pó,tos , que principiarão a ter e/feito desde o referido dia primeiro de 
A b ril do corrente anno de mil oitocentos e hum. Em primeiro lugar ca
da Moio de Sal, pagará, quando dos Pórtos deste Reino se exp~rtar pa
ra os do Briz.il, .os mesmos Quinh~ntos réis, (1) que actqalmente paga, 
q uando se exporta para os Reinos Estrangeiros; e Ievará Gruia das Àl~ 
fa uJegas, para se lhe dàr Entrada nos Pórtos do Brazil, sera pagar nel~ 
]es mais cousa alguma: Todo o Sal, que se extrahir das Marinhas de 
l)ernam buco, Cabo Frio, Rio Grande, ou de outras, que para o futuro 
se hélj ~o de estabelecer, Oll possão descubrir naquelle Continente, paga
ri l\.1il réis de Direitos por cada dez alCJueires, m edida das differen tes 
Capltan[as: 'Para a Cobrança destes Direitos ordenarão a·s .Juntas da Fa
zenda respectivas a melhor formalidade, e methodo, que for praücavel 7 
para evitar os perjuizos, e .descaminhos· d'a Minha Real Fazenda: E pe
lo que pertence ao Imposto de Quatrocentos réis, que se cobrão por ca
da alqueire de Sal na Villa de Santos, H ei por bem, que fique sub s is~ 
tindo, e se arrecade pela fórma que se acha estabelecida. E'm segunda 
lugar Ordeno, que a todo o Braúl se ext enda a obriga<;,<lo de servir-se 
de Papel Sellado, da mesma fórma que se acha estabelecido, ou possa: 
es ta bel ecer-se no Reino, e variando sómente no modo de Arrecadação, 
que será conforme o que Determinu em algumas Disposir;ões deste Alva·
r á . Em terceú·olu_qar Declaro g·eneroprivativo, eestancado para a Reat 
Fazenda, o Salitre, e Polvora, da fôrma que vai abaixo ' declarado: Es~ 
t es tres I mpóstos, que Mando crear de novo, fi carão ' applicados para 
parte elos mesmos fins, a que erão destinados· os Rend-imentos d 0s d0us· 
Co n tratos abolidos. ' 

V. Ord eno que a Arrecadação do novo Imposto · do Sal, que se ex- · 
porta para o Brazil, fique confiada ~1 mesma Repartição, que actualmeri-
1e cob ra os Dit·eitos exi s tentes do mesmo Genet·o; a qual fani subir an
n ual me nte á M inba Real Presença hum a Relação do Sal exportado pa
ra aquelles Dominios, a fim de se combinar com a que Determino Me 
sej a re me ttida de .cada huma das Capitanías das por<(Ões de Sal , que 
.....___ ________ ·---------------·------

(1) Pcl~ Alvará de 7 de A!JJ;il de 180:\l foi este lmpo:>to ~$levado' a 1$600 r~Is .. 
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tambero erri cada anno se tiverem ih1pgrtádo para o seu Consianó: E 
para que não falfe na America hum Genero tão preciso, Ordeno que os 
Navios, que sahirem de Lisboa para qualquer dos Pórtos dó Brazil, nãd 
sej ã,o admi tticlos â despacho sem levarem a mesma Lo tação de Sal , que 
t>xpor l a vão os Con tr:HadQres :, e que deverá agora exportar-se por conta 
da Administração Régia' .{1) que para ~JSt~ effeito Sou Servido crear,. 
com pos ta do Tbesoureiro .Mór tio Meu. Real Era rio , . do . Intendente da 
Marinha, de huin dos Contadores Geraes do mesmo Erario, e de hum 
Negocian \e desta Pra~a, que nomear o Meu Min istro; e Secretario de 
Estado dos Negocias da Fazenda; Presidente do Meu Rea l Erarío; iican.: 
do com tudo livre a cada Navio .o poder leva r mais Sa.l, a lém da Lotação 
ordinar ia , por conta de :Pat ticu lares; porque só em caso de urgencia po
derá a A c! ministração tnandar Sal de Sobre lotação, prevenindo pa ra isso 
antecipadamente os donos dos Navios. Pelo que i)ertence ao Commercio do 

· Sa l para os P6rtos das Capi lanías do Pará, e Maranhão, e outros onde a tê 
ago~a et·a livre, continuará a gozar da Iiiesrila liberdade: e toda o Nego
ciante po der~i navegar para os mesmos Pórtos o Sal , que qilizer, e vender 
pe los preç.os, que ju lgar convenientes, pagando os d.ireiles estabelecid~s • 
. V L A Junta da Adminis t ração, que pe l9 presente AI vará Sou Ser
vido creat·, e de que Confio a boa Arrecadação deste N egocio; poderá 
e leger as pessoas, q ue forem necessar ias para o seu costeio nt>sle RPi no; 
e e sta be lecer correspondeocias nos differentes Pórtos do Brazil; regulan
do-se a este respeito pe las lnstrucções, que Tenho Mandado formalil!:ar 
])ara o H~gim e n d~ Adnrinislra~ão: E Orde~o. que ~ Thesol!lreiro Mór 
do Meu 'Real Era no entregue a· mesma AdniHllstraçao ás Sornrnas, que 
por Portarias do Presidente do tnesmo Real Erario lhe fo~em determina
das para ~atisfação das ·compras de Sal; e mais· desf}ezas; de que he Pn-' 
carr.egada; tendo para es te 'elfe.i to a dita Administração no. Erario o ~eu 
Cofre separado: E sera do da Mmha Real Intenção (fue os Póvos não ex
Jlerímentem fa ltas , e que desta Administraqão lhe resu l te o maior be
JJeHcio : Determino que a distribuição e vend3 do S al st>ja t>ncarregada 
ás Camaras d os diH'erentPs Des'triclos das Capitanías l e que as Juntas 
oa Fazenda fação entrar, e arrecadar nos Cofres das suas respectivas 
'fheso ur'al'ias o produeto das mesmas vendas em cértos, e det e rminados 
tempos i' ~ q u·e fiscalizem, e vigi,em sobre a~ mesma$ Camaras a · fim 
de executai·em .devidamente esta Inbumbencia , e não excederem na. 
venda do Sal os pre(~os estabelecidos; devendo dar conta immediatarnen
te de todo~ e qua lquer abuso, _que seja perjudicial á Minha Real Fazen.i 
da, ou ao Servi<(O público, e Utilidade dos Póvos. · 
. V li. A Administração receberá todo o Sal, que se achar embàrca..i 
dç> pelos, Cemtratadores passados , pelo seu valor · actual, conf0rme se tPm 
conveacionado; cuja ... I mportapcia se rá. paga em A polices, segundo ellt>s 
quizerem ; e o maNdará vender no Brazil, C<:tmo1 Effei lós proprios da Mi_. 
nba Real Fazenda. 

VIII. O f1:ete do Sal da Lotação dos Navios, que se destfnarem aos 
J>órtos do Paní, e Maranhão,' será de dous mil reis por M.oio ;· e haven
do urgencia de ql!le por c0nta da Administra~·. ão se mande Sal além da. Lo
tação, s,e fixará o preço do dobro do Frete por ca~a. Moio, que excedti'r i di
ta Lota,ção: Para os Pórtos porém, que erão sujeitos ao C(')ntrato, se íica
rá praticando pela Administração, o que se acha aclualmente estabelecido. 

-----------~--------------------

(1) ~sta Junta ,de .Administr<Jçao Régia foi ~xtiJlcta pelo :A h ará de 30 de Sétemb1o 
de 1803 pas;aado a sua j uri~dicção para o Pte:ndcn te do H eal Ercuío. 

'ftLt 
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IX. O Meu Minist!'o da Fazenda poderá arbitrar ord·enados, ou gra· 
tificaçõas annuaes aos Deputados da Junta da Administração pelo tra
balho de!:lta Incurnbcncia; para o que o Aulhorizo, como tambem para 
approvar todas as Providencias, e Disposições economicas, que a mes
UJa Administraçilo julgar convenientes tanto a respeito da exporta<(àu do 
Sal deste Reino, como do emprego do Producto ela sua venda na Ame
rica; r(>gulando o tç rmo fixo, em que as Corresponc1encias deve.rão pres
tar contas, e fazer as rem essas do Dinheiro, ou Efl'eitos, conforme lhes 
ior determinado; e da mesma A pprovação ficarão dependentes todas as 
despez~s, que se houverem de fazer para o costeio desta Negocia·çã0. , 

X. Para evitar as faltas de Sal nas Chpitanías , e as variat(Ões que 
se experimentão nos preços cJ,J ~nesmo genero, a Junta da Administra
<;ão manJará logo. proceder á Medida, e Arqueação de todos os Navios 
1\1ercaoles, que navf>gfio para o Pará, e Ma-ranhão, e outros Pórt6s não 
sujeitos ao Coolrato findo; e qu.e fixe a cada hum dell es a Lotação de 
Sal, que cl~ve levar, seguindo os 1nesmos priucipios anteriormente pra
ticados cum os Navios, que navegão para os Pórtos sujeitos ao Contra
tu. E Declai'O, que todos os Navios destinados para os referidos P6rtos 
n i1o ,pode rào desde a Pllblica~ito deste Alva,ri obter os passaportes, e des
p·acLos do estilo, sem que pri rneiro mostrem levar a Lotação, que lhes 
for arbitrada por conta .da · Ac!J;n.inislraçi'io, de que lhe passará a c.onve
niente Declara((ão: Para os PórLos porém do Contrato ficará em seu vi~ 
gor, a respeito das A rq uea~ões, e preços dos fretes do Sa·l da Lotação, 
o mesmo, que até agora se tem praticado. 

XI. Para não vexar os donos dos Navios, oqrigando-os a levar SaL 
por s~a comta e risco: Ordeno .que a Junta da Administração mande 
com muita antecedencia apromptar o Sal, que foF necessario para· a Lo
lar.;ãl) dos Navios, que houverem de partir; em maGeira tal, q1,.1e seus 
dunos nio experimentem já mais falta alguma; e poderá a mesma Junta. 
( parecP.ndo-lhe corJveniente) rnanddlr fazer na Cidade do Porto o provi
lt'lento necessario de Sal para a Lota~ão dr1s Nav'Íos, que daquelle Por
to sabirem para os du BI•a:til·; fazendo-o traRs.p·)rtaF pa11a este effeito de 
Sr;:>lubal, FiguPira, ou ainda desta Cidade. 

XfL A Junta da Admnistração remetterá oSalás Correspondencias 1, 

que nornt>ar nos Pórlos do Parü, e Maranhão, olilde (sendo necessario )r 
se> rstabelecer~·o A rmazens Públicos , em que este Genero se rec.eba, 
par.2. dali i se distribu,ir, e ser vPndiclo ao Pov0 por hum pPt.'-ÇO, .que niío 
xced,a~ o de seleceulos reis por Alqueire, · que Estab1>le(;o ag01a para a·s 

<litas Capitanias: Ordenando lambem qt~e todos os hlabitantes das mes
U·Jas CapitaJJÍas, que necessitat·em de Sal para grandes Pescarias, e Sal
gas de Carnes; e que no fim dro anno mos1~r.are.m tef conslllmido m·estes 
tão interessantes objectos mais de quinh rr. r'ltos Mui.os d~ Sal, se lhes ven
da esJe a preço de súscen.to 1·e,is, ou. ain<Ja. por rn.en(j)s seudot possível; 
havPndo cuidado que esta Graça se ni'ío exteoda por abuso aos que la·~ 
emp1·ego não fizerem: Para os Pórtos porém, q ta e erão sujeitos ao Con
trato, se nflo excederão os preços já f!!stabt')lecidos·; e se concede1 á sempre 
algum f.1vor aos que tiverem ff'Ho Estabelecimentos de grandes Pescarias. 
· XII L. Para se s:rstemar hum a Dislribuição, f! .Arre•cad'a.ção Econo

miea do novo imposto do Papel Sei lado de qué mando se use em todo o· 
Brazil, Ordrtno t"m pr.imeir·o. lu,qar, Q)Ue 1~elo MRu Real Erarjo se trPmeU-

1a ás Junt.as da FazPnda dagw"IJe Est.a.do a quantidade de Papel Sella
Qn, C'}Ue par<>Ciélr suiliciente p~~ta o sell co·ns.umo; o qual as mesmas ~un~ 
tas farão uistrib.uir com hum a. brev-e Nota do seu valo1', e · d(J)s seus usos 
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t)or' todms os Tàbêmães, .e Escriv~es', cuja exabQãô·, e prohiJatJe far coa 
nh{:lc\.da; e r.ec€eendo-o estes por conta, serão obrig.ad9s ·cada tres me-' 
zes a eatra·te-rq ' para · o Clo(re ·com o valor ·do qué houverem vendido; e 
de no~arem• ; .o que . 1iiiVetem em. ser: E par 'a que nisso nãb .l<íaja fraude·:) 
pcar.ãe> 'sujreitos ás .Visitas extraordinÁrias, que a Junta lhes man~l:ar ' fa~ 
zer .em s~as · casas; e em cumpénsaÇàlo da guarda, e distribuição domes..:. 
mo l~a.pel .1\.uth0dzo ' a' J lilnta, para que lhes · dê dou'S' por cento qo v·alot 
dalip,[lelle ,, que tiivere1ífi :ve'odido, e descontàinlo:..se éssa Somma da. êntrê:;. 
ga, que el'les fizerem; e pondo' o refer.ido abatimento rias mesmas Notas; 
e nas ' DeCJlarações , que lhes \lào de dar, e de que· hão de fidu· copias 
nas ~untas d.a Faúmda ;assignadas .pelo"& : ailros ~faheliães, .e Escr·ivàes; 
q.uando H1es fi~eJt\ern as ent ·egas ' do Pape] JSellado) e por esta fo·rffial.i:da_. 
de,, e: com as ' me~ mas ,caute.Jas· as J un1tas da Fazenda podetão fam.bem es~ 
tabel.ec€u Loj as,., oncl'e elle se venda, para maior com.rnodrdade dQ Públi~ 
eo. Para qu'e haja semRre à Papel ~ellado, ·que f0r nec'essario nas dita& 
Cap·it.ariías; Ordeno em se_gundo lu._qar, que deste Reino s~- lhés remet..: 
tão as .Ma:chinas, ·e Instrumentos proprios, para as Juntas da: FazPnda 
fazerem sellar <iJI Papel, que fôr necessario para su-p,·ir a· di ta falta; e 
que as. ·pessoas; que delle quizerem p~0ver~s·~, ou pára o seu uso parti .. 
c-ular; ou para o· venderem por negocio, possão trazPr para.' sellar- ·t> a 
quantidade' , e qualidade de P'apel, que lhes pnrec.é11; paga)11do os direi .. 
tos do Sello es labelecidos para este Reino, e na f6rma du qDf' es t'lá de
tenninado, e qne Eu Houver por bem Determinar a res.peito des.te Jm.J 
pos>to. Ordeno, em terceíro lugar \is Juntas .da Fazen~à, debaixo df' cuja. 
lnspecção ., e Direcção Sou Servi-do se· éstábe1eção ~ e arrecade-in' estes 
Direitos, hajão de pôr em prática, o. que ju lgarem mais convenienf'e 
para a sua boa, e segura Arrecadação; de tal sPrte, que nem os Póvos 
soffrão .detrimento por falta ' de prompta, expedição, nem a Minha Réa( 
Ji"'azenda experimente perjuízo na percepção , destes hnpóstos; devendo as 
mesmas Juntas guardar em, tudo as Instrucções, que s0bre este objecto 
lhes forem . ex-p-edidas pelo Meu Ministro de Estado ·; Presidflt'lte do Meu 
Real• Era,tío .. E por quanto he in·dispensavel estabelecer-se· ht~ma Epoca. 
:fixa, em qtle haja de ter 'principio em t0das as Capitanias, o uso do Pa..: 
])el Sellado; e Attendendo a que algumas· por se acharem situadas etii 
grandes 'distancias dos 1Pórtos do Mat·, não poderão receber promptamen .. 

. \ te as reme!lsa~, que se lhe~ h~o. de fazer; Ordeno em ultimo lugar, que· 
o uso do Pap~l Se11ado pnnc1p1e a ter effelto geralmente em todas as 
Capitanias À.um ao no depois da data .do presente Alvará: O que as J cin
tas da Fazenda farão publicar nos Lugares.da sua J urisdipção, para que' 
chegue á n'otkia de todos. , 

XIV. Tendo tambem Ordenado-, que as Vf'ndas do Salitre, edaPol• 
"Yora sejão privativas, e estancadas pa:ra a Minha Rea-l Fazenda; e não 
QCJerendo desde logo embaraçar o Comrpercio destes Gene·ros, sem que' 
hajão precedido as convenientes medidas, a ·fim que ' se não sinta· fa:lt:t 
de lles: Sou ~ervldo Declaral' , , que estes generos só se reputarã·o estan~ 
cados ern cada Capitania, Jogo que pelos Governadores, e CapiUies Ge
neraes 

1 
e pel~s Juntas da Fazt'md<;t Eu Houver Mandado dar o compe

tente A viso com seis fti PZes de antPcipação: E para se rf'sárcir o dam .. 
no, que desta demora deve necessariament~ resultar á Mipha Real Fa
zenda: . Ordenp que desde logo sejão todos obrigados a manifestar à Pol
vora, que tiverem em ser; e q~e da mesma pag,uem mais oitenta reis 
ern ,arratel, do que até agora pagavão; Concedendo-lhes de.pois hurna 
Licença, que os habilíte para a vendeFeni: · Autorizando· tambetn o& Go-

Tttt 2 
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\terna-dotes'' e Cápltães Generaes a . que prrnci;piem·.a estabelecer< Fabri.i 
cas Reaes, etn qúe se manufacfure com o Salitre do· Paiz Polv0ra, que 
:vendão ,per conta dà Minha Real Fazenda~ e que fação l(}go subir á lVli
;pha Reaf'Presença hu,ma· Infonnação. sobre a quantidade tilo Sali.t.r·e, que 
poderá annualmetJte extrahir·se 'das Nitreira.s naturaes ·, oH a;rtificúaes, 
que existão iuiss.uas respectivas Capitanías; sobre. a quantidade de Pol; 
vora' q·ue se poêlerá fabricar' e consumir; e SQbre o Salitre, que pode
rão exportar por con•ta da Minha Real Fa2elílda para o Reino, ou para 
(>ode mais conveniente f0r ao Meu Real Serviço. ' c 

XV. Sendo o, Ferro hum dos generos, de que ~e faz hum grande .con
sumo .nos M€us DoFilitlios de B~azi.J., ·e que al11i he tão necessari.o para 
a elptoração das . Minas; Querendo em beneficio do Commercio, e com
modo clos Meus Vassall-os estabeleeidos naquelle Continente, fae.ili-tar & 
Extra_cção, e consumo do Ferro de Angola: Deternilino que tmdo o Fer
ro, que dos Pórtos daqtJelle Re.ino se exportar para o Brazil, levando 
hurna Marca, oa Gl!lia da · Alfandega do mesmo Reino, entre livre de 
tofjlos, e quaesquer direitos 1 durante dez annos contados da data deste 
Alvará; e goze da mesma isenção, quando fôr levado para o interior do Brazil • 
. XVI. Finalmente 1fendb Mandado crear hum Estabelecimento para a 
excavi:lç.ão das Minas de Ferro de Sorocaba, que existem na Capitánía 
de S. Paulo, 01:1 ainda nas que se descobrirem na Capitanía de Villa Ri
ca, e de que' necessariame.Dtese hão de s.eguir as maioresvantagensaos 
Meus V assallos ,: Ordeno ao Governador, e Capitão General da mesm~ 
Capi lanía, que faça logo trabalhar nas referidas Minas, e ponha em Ven
c;la por Conta de Minha Real Fazenda o· Ferro, que dellas se extrahir, 
çorp dez por cento sobre o custo, que o mesmo fizer; fica melo livre o re
ferido Metal, de pagar qualquer direito de Entrada nas outras Capitanías ,, 
constando pela Marca, e Gu-ia, de que deve ir acompanhado) a Offi· 
c i na em que foi fabricaóo. 

Pelo q1:1e :. Mando á NJ:eza do Oezembargo do Paço; Presidente do
I~ e a! Era rio; RP.gedor da Casa da Supplicação; Con.c~lhos da Minha Reaf 
Fazenda, e do Ultramar; Concelho do Almirantado, e Real J'UoAta da 
Fazenda ~a Marinha; Real J,u-Bta do ·commercio. Agriculti!Jra, Fabri- · 
cas, e NavP.gação clestes Reinos, e seus Dorninios; Vice-Rei, e Ca-pi
tão General de Mar e Terl'a do Estado do Brazil , e mais Governadores ,. 
e Capitães Üeneraes das outras Capitanías do mesmo Estade; e a todçlfil' 
os Tribunaes, Magistrados, e Pessoas, a quem o Co-nhecimento deste 
Alvará pertencer, c,p:Je o cumprão, guardem, e fação 'inviol'avelmf'nte 
cumprir, e gu&rdllF tã·o Í'nterramen~e, como nelle se contém, não, obs
tante quaesquer Leis, Regimentos, oo Ordens f'm cont1·ario, que Hei 
por bem derrogar para este effeito sómenle, ficando aliás sempre enl 
seu vigor: ,E ao Doutor José Al:berfo Le'itão, do Meu Conselho, De
sembargador do Paço, e Ch·anceller lVIór destee Reinos, Ordeno que f) 

faça publicar na C,hancelJáda, rPgistando-se em todos fJS Lugares, on-
, de se cus tu mão regrstar semel-han.tt>s Alvarás, e lançando-se este Ori~ 
ginal no Meu Real Arc·bivo· da Torre do Tombo. Dado no Palacio d-e 
Quéluz em 24 de Abril de J81H. (l) = Com a Assignatura do Prin-
cjpe Regente Nosso Senhor. · 

Reg,ist. na Secretaria de Estado dos Ne_qocios da Fazen- ' 
da no Liv. 1. 1 das Cartas, e Alvarás a foi. 5 1. e 
Í·m.pr. na Impressáo Regia. 

---------.----------- ---------..----
P) Vid. os Alvarás de 7., e 01,7 de Ab~il de 180~, e o de 30 de Setembrq de 1803. 
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S imdo-Me rresente<iue hluitosdi)s ~4ceio~•istas, q~~ ~on~~rrem coln ~aiüt 
som ma de. Acções ~ar~ ô, no•vo Em~resttmo, Estabelecido p9r Alvárá d·e 
sete de Marça do .cotrehte ~nna ,. achão hurna especie de incommodo em 
i·eceberem-, e conservar~iii 'krande n4mf.ro de Titulo~ de cein mil reis, 
de q.ue. el las se .co~p~e~ :_ Hei . pot• bem que sejão ,da~ 9Uaotias q~e o~ 
Acc10mstas pedu·em;, e que b.ou.berem. na.s. Acções das suas entradas fa .. 
zendo-,se com tudo , _l~enção, nos in_esiuos , 'fí~ul?s . d~s núm~ros qo_e ~Jlas 
comprehenderem; e conservando~~e em tudo o mais o disposto no .dito 
.A I vará, que .sé; nestà parte; e J>~ra este fim Sou servido. dPclara r~ Doni 
Rodrigo de Souza Con~i;h\a.o; Presidente do Meu Real Erarlo; o tf"nhi 
~ssim eote.ndido, ~ faça executar: Palaciô âe Qí:iéluz em 28 de Al5rÜ' 
de 1801. = Co411 a RubFícá .do PHncípe RP.gei~tte Nosso ~enhor. 

RegZ.st. na Secrêtaria_ ~~ Estado da R~pa·rÚç&o da Fa; 
zenrda af9l! 55:; e mzpr. ?ia Impressão Regia~ 

\ .._ ••' 't • " I f. 
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ri. ' . 
nu o PRiNCtPE REGENTE FaÇo sabe;à~s qil~ este .Alvará vir~m! 
Que terudo-~e manifesta·<ilo por huma successiva experienciaos~graves per
juizos, que padeceiT:I. os Vóvos cla-s grandes Villas, ~ Conselhos, aonde a 
Justiça he administuada por Juizes Ordinarios., e Léigos, Tive- infor- 
.Jnação cle qu'e fla Villa d~. Azambuj1a, pel'o número dos seus Habitan4 

tes, e pela extenção elo seu Termo; padece a AdministraCião da J usti
ç~ aquelles detrimentos, que são inevitaveis ho governb das Povoações 
r,egidas por Juizes Ordina-rios, e Magistrados na.tur.àes della; n9s quaes ~ 
além de fa-ltar a sciel"'cia de Direitó para à boa direcçã.o d us Negocias, 
accrescem as paixões de amor, e de mdia, que ehhe inoradoi-es das mes
mas Terras costumào ser frequentes, e irremediaveis por s.uâ. natureza! 
E querendo obvirn aos sobreditos inconvenientes, em benefic·io dos Mo..\ 
Jadures da sobredita ViUa: Hei ·por bet'n, e Me praz crear para o Go~ 
vPV'no della hum Juiz de P'óra, subrogàdo nos Lug:ares do9 Juizes Or
dinarios, que até agora h~_uve. . . , , 

Pelo. que: Mar;~ do a Meza. do Deseriabargo do Paçe>.; Pres1•€lente 
do l\lleu Real Era rio; Regedor da Casa da Supplioação; Conselh@s da 
Minha. Real F 'azenda, e do Ultramar; Meza da Conscienáa e Ordens, 
e aos mais Tribunaes; e a todos os M11gistrad.os, e mais Pesso<i.s, á 
quem o conhecimento deste Alvará pertencer., o cumprã·o, e guàrderú; 
e fação cumprir, e guardar tão inteiramente, como nf'lhe ·se coptém, se m' · 
dúvida, ou emharg0 alg·um; e não obstantes quaesqu.er Leis, Alvarás , 
Reg·imentos, E>ecretos; ou Ordens em Contrario;_ porque todos, e todas 
Hei po·r bem Oerogar, para este effeito s6mente: .E ae> Doutor José AI~ 
berto Leitão, do Meu Conselho, . Desembargador do Pà~o, e Chancel
ler .Mór destes Reinos, Ordeno que o faça publica!l na Ghancellaria, e 
registar nos Livros dPIIa a qu·e tocar, remettendo os exemplares delle 
impressos ~ebaixo do Meu .Sello, e seu sigo~!, a todos os Lugnn's, e. 

I 
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Estações, a que , s~ costurnão rernetter semelhantes Alvarás; e guat·dan~ 
do-se o Original no Meu Real Archivo da· Torre do Tombo. Dado D() 

Palacio de Quéluz em 7 de· -Maio de J 80•l. = Com a Assignatura do 
Príncipe Regente Nosso Senhor. 

Reyist. ·ma Sec;·ieari'a ·de Estado dos Ne.qocios do Reino 
no Liv. 9. • das Cart(:ls, :dlvarás , e Patentes, a fol. 
223. vers. , e impresso na Impressão Regia. 

ilt~*t.O'>;fÍ-llf 
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Reverendo Bispo de Coimbra, Conde cle Argapil, Reitor . e Reforma+ 
dor da Universidade de Coimbra\ Amigo. Eu o PRINCIP.El REG EN ... 
TE ..'vos envio muito saudar, como aquelle q.ue Amo: Tendo presente? 
.a grande necessidade, e utilrdad·e que ha de crear-se hum Estabeleci~ 
menta Póblico, como o tem feito já a ~aior p~rle dos Reinos, e Esta .. 
clos da Europa, que tenba a seu cargo d-irigir as Casas de Moeda, Mi~ 
11 as , e Bosques nos lVle ns Domirii'os , e promover ,de todos os modos pos
F>iveis o sE>u augmento, e prcsperidade, a fim de que Ramos tão utejs l1 

t> importantes pelos seus productos, e industria, á Minha Real Fazenda:;~ 
e ao b ·m geral dos Meus PóvGs, saÍão do estado de abatimento, e de 
abandono, em que se ach1lo, e cheguem ao ponto de perfeição, e ri
queza, de que são capazes, e em que já estiverão em tempo dos anti
gos Reis Meus Predecessores: E tendo igualme'nte em consideração 7 
que o Bacharel em Leis, e Filosofia José Bonilacio de :Andrade, de
pois de se ter habilitado para servir-me nos Lugares de Letras, deixo!l . 
a sua carreira da Magistratura 1 e viajou por ordem, e escolha da Hai~ 
nha .M inba Senhora, e Mãi, pela maior parte dos Paizes da Europa 7 

por espaço de dez annos, e visitou todos os seus Estabelecimentos mon
tanisticos, e metallurgicos, instruindo-se assim theorica, como pratica
Ulente em todos os seus respectivos trabalhos, e manipulações, como· 
tambem na acl'ministração pú~li·ca, e economJ.a particular dos mesmos :P 

voltando a Portugal com t.odas as luzes, e conhecimentos necessarios, 
e prop-rios, para s~>r hum dos primeiros Membros do sobredito Estabe
]eeimeoto, que Me proponho crear, e pai'a o bem do qual já vai desde· 
agora concorrer, indo formar na Minha Universidade de Coimbra, como· 
Lente da nova Cadeira de Metallurgia, pessóas capazE>s de serem para 
o futuro Membros da mesma Instituição: Sou por tanto syrvido orde" 
nar, e' declarar: Primo: Que o mesínG Jo~é Bonifacio de Andrade seja 
hurn dos Membros dodilo DfJVO Estabelecimento, com o cargo, e Titulo 
de [ntenrlente Geral das Minos, e Melaes do Reino. Secundo: Que 
d~sde já finue encarregado de dirigir, e administrar as Minas, e F-un
dH(<1P.s de Ferro de Fi.gueiró dos Vinhos; e de propôr-me todas as pro
vid encias, e regulamentos, que julgar necessai'Íos para pôr em acção, 
e volor produclivo as mesmas Ferrarias. Tertio: Que P'lra animar o selt 
ze lo, e actividade no cabal desempenho, que espero de todas estas no
vas occupações, e encargos, lhe faC(O mercê de huma Beca honoraria 
com o predicarnento de hufn lugar de primeii'O Banco; e SmJ' servido con
st'r va r-lhe a p~nsão de oitocentos mil réis, de que gozou dyranle o tem
po da'l s uas vwgens. Quarto: Que Tendo outrosim E'm c0nsideracão a 
llec essidade da reside.ocia, e nssislencia pt:lssoal do mesino, a~si~ nos 
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Lugares da sua ªdmini~tração; com'o no do ~obredÚo Íi:stabelêdmento 
lbe 01~d€oo , . .e 1el)carrego de ·estabeiécet·, e firmar corlvenienteinente d 
ensi.oo · dà ' ~;id~ir'a d~ ~VJa.Lallu:gia durante seis ·an?os; findos os quaes; 
o mállda.'Fti:I ' retirar da Umvers1dade, para: ficar u'mcaniente occupaào da 
hrt.e,nden-cia G··eral 'das Minas, e Metaes, e niuito particularmente das 
de FiguElir6•dos Vinhos, · ássim como :da: abértura das de Carvão de Pe
~ra. ;.: do q·~le' tu·do já o H:éi pol' ii1c1JmbidQ, ainda •mesmo no tempo, ern 
qn~ dmrarefn a's- suas far.1ções de: Lente na Universidade de Coimbt·a, 
f.H:ir àSsim;.,o exigir o Meu· Rea:l Se~r~iço. O que vos participo, para que 
Msim -0' liqu~is .énten der.Jdo, e faç-ais execut:ir pela parte que vos toca~ 
Eseripta no Palacio de Qoéluz aos 18 de Maio de 180l.-:- Com a As
signalura. do- Prineipe Rego;ent~ Nosso Senhor. Para· o _Reverendo Bis~ 
pu Conde de ArganiL 

Jmpr ~ na Irppressáo Regia. 

r' 

Hia~~ndo El-R.~i ,Catholi~o ·. ~ei'O Manifesto pu blicad0 em Madrid aos 21 
clo r.ttez de Feve·reiro proxim0 passado deda:rado a G11erra a esta Côroa ~ 

' e f,~ito veL' no mesmo pelas fan'bstioas, e suppostas razões que al lf'g·ava 
a inJus1iça cle •huma; ürl declaraçã~)' : Persuadido de ,que aquelle Sobera
no, reaouheoendo a S'Obr~di ta injustiça, ~ão procederia ao rompimento ' 
ele hosLili•dadE>S:\ ,e conv·rr;ia na Paz, que moit;ls vezes lhe propuz ainda. 
á- oust:.a de( alg~Jris sa~rificios, Querendo com elles poupar o sangue de 
Vas.sallos tà'o freis, e qu:e sempre em toda a occasino tem mostrado tan
,to am'or ao selt Soberario, .Oernot'ei até agora anqunciar a sobredita Oe-4 
q.)aração :1 Mas constando-me. terem entrado as Tropas Hespanbolas, nes
te R~il'l't' faZt'ndo nul(ná Gaerra (}fftmsiva' e tão contraria á boa fé ' e 
promessà:S · d' Et-H.<>i Call:r®'lico: ÜJ·deno se faça libtorio a todos os Meus 
Vas~ allús, para' terem os Violadores da · indepel'idente Soberania desta: 
Coroa, 1('} lnvll.sores destes . Rei•nos por A ggt'essores, e Inimig-os deélara
dos., e tJ(tolices, pa.ra ·que da-EJui em diante em natuFal defeza, e neces
saria retorção os tratem como taes em tudo, e por t~do; e para que 
co11tra e ll ~s, su~s Pessoas, e Bens usem os ,Militares, e aquelles, que 
para is'sO:,tiver:f'l'll faeuld,ade-·,Min·hàl, de todos os meios de facto, que nes
te caso s:lo autborizados por todos os Direi los: E p;Ha que assim os 
mesmos Militat·es, como todas, e quaesqlJer outras Pessoas de qualq 11er 
qualidarle, e condição que se.}ão, se-a.partcn1 inteiramente de toda a com
muoicação dos nwsmos Inimigos, sem com elles le rem correspondencia, 
ou comruunicaçito alg·uma, debaixó das p~n .as estnhelecidas por D ireito 
cotltl:a os. rebeiJes, e traidores: Sou Servido 4J'Lif' todus os Vassallos da 
M·ona.'quia l~j)li'spaohola, que s~ acharem nesta Corte, e Reinos de . Por~ 
tlu~11l ~·.e do A·lga,rve sejão obdgadosn a sahir <ilelles no preciso termo de 
qutn,ze cHas · cu'nlínuos, e conl<:rd'os da publicação clt~ste' , debaixo da coo:r
·nl'illa<(ào de • ser}'lm tratados como Ioimigos, e ~f'us E-ens confiscados, 
achando-se 4i(en,1 ro d~)S l'liH'Smos Rtri'nos, depois de ser passa·do o ref,..,rido 
te.J'!Il'ilo ':· G,!ue ltOd(I'IS os .Bens; qué nos rn~smos Réinos se 'acharertJ dos V as .... 
sàll'ws daqu!'1lla Côroa, ou a el·les vierf',rn, st>jão postos f'l'n arrecadaçiio, 
e . J:e.pr~s.al~a ,· e q•we por toJos os Pórtos secos, e molhados c.essr.>. 1oda a 
coultllu.nicaçã.o, e cotnmerc.i.o com a sob.redit.a Mona-rquia, e seus Vassal~ 
los, fieando ao mesmo tempo prohibidGl i debaix.0 ~as penas cle cunJ.r.a-

'' 

• f • 
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bando 1 a ' erHrada, venda, éJ uso de iodos os fr~tos ,r g·eneros, e mam·u ... 
'fac(uras das Terras, e Fabricas damesma Monarquia, eseus .tQonúniosJ 
A Meza do Desembargo do Paço o Lenha assim enlendiEio, e Ja~~a exe
cutar, mancbndo affix.aresLe por Editaes, eremett r .éltod()sJas .... Comar
cas, para que chegue á notic.ia de todos. Pela lnte'ndehcia GeraL,déJ, 
]Jolicia tenho d·ado as Ordens ne'eessarias para se expedinem •Pa~s.apor
ies a todos os sobre.ditos, que neste Rei·no qouverem entradG ';na ,boa fé, 
'k. depois mesmo da Declara<(ãO Je rGue1'ra, porgwe neHl ainda nes~e caso 
Quero que os deixe de patt;ç.>cinar para sabirem delle. Palaoi"oud~ Quélu~ 
'?Til 24 de Maio de 1801. (J.) = C.o.m ·a Rubríca do Rrincipe Rege'n.le 
NQSS0 Senhor. 

lmpn. na Impressão Reg1:a. . r. 

*-~LO>*--* I 

R everendo em Christo Padre Arcebispo de d' Adrianopoli, Provisor; 
e Vig·ario Geral do Grão-Priorado do Crato: Amigo. Eu o 7 PR.JNCIP.E 
REGENTE vos envio muito sauclar, e0mo a,guelle, de cujo virtuoso 
accressentamento n1.oito Me p·razeria, A urgenci.a, com que ~ou obriga-· 
do a. mandar a(juartelar 1 e prover as ·Minhas Tropas, constitue huma
:in tante neçessidade j}Ública, e por .tal exclusiva- de todos o~ Privile
gias oppostos. áquelle jusio, e necessario fim. E por(;jue póàe acontecer
que algumas Pessoas Ecc)esiasLicas pertendão isen~ões, que são impraw. 
ticaveJs, e desusadas em semelhante caso, e .faze1:r1 sa.bir o escanda]oç 
oaqncll es, que pelo Estado tem maiores oerigações de dar exemplo: lVJe 
pareceo participar-,•os .o referido, para qt1e mandeis prevenir a todas as• 
l)t>S '•-' as Ecclesiasticas do v~sso Grão-Priorado, q,ue tenhão .en,tendide, 
'-1\le em quanto a refPr.ida necessidade Aào cessar, devem suspe1n.der to-· 
da a perteul(àO de isenções, para as suas Casas, Adegas, Celleiros ,, e 
cutras Officinas nos lugares onde ho1:1ver aquarte,J.rH!los, ou acampadas as 
Trup~s, que devem df'feodellos ,. e suas visinhanças. Escr.ipt.l'! Qo , rala-. 
cio de Quéluz em 28 de Maio de 180L - .PRINCIPE = Para o Re
verendo Arcebispo d' A<lria(.lopoli. 

Impr, na Regi~ Typograjia Silvi'ana. 

Eu O PRINCIPE .REGEN'1'E Faço saber ao'.S que este Al:vaJt:Í vi
tem: Que havendo El,l determinado pelo Alvará de dezesete de Ma·rç:o 
do anno proximo passado de rnil e oitocentos, que todos os gene1•os · que 
sahissem dos Pórtos destes Rei'nos para ás Colonias, e Domin~0s Porlu
guezes , pagassem tres por cento, deduzidos do valoL', que tiv,essem em · 
rauta; f! OS quf! rJ<tO SCl achassem neJJa? que Se esti~•esse ~ q1uanto 30 SelL 
va lor, pela declaração das partes: E st>ndo·me presente em ·Const~lta do 
Conse lho de Minba Fazf'nda, que na Alfandega das .Sete Cas,as ·se t?.XÍ· 

gia dos Negociantes de Vinhos, que declarassum o valor .dos que ernbar-

------------.------~--....1..---
(1) ViJ. o Decreto de ~O de Julho. ~ ,, 

• ' 
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c·avão; e gue est'es impugna vão a referida pr<ltica_ , pPrtendendo que se 
e1Livesse por hurna Pauta, que antigamentt' havia na lVIeza do Consula
do GNa l da _Casa da lnoia, na qual se achava· avaliada cada Pipq _ de 
Vinho em duze rilil réis, sem que tratasse da 'qualidade, nem do valal" 
dell'e : .E conformando-me com o Pàrecer . do m~smo Con:=~e l hp ~ Hei por 
hem orchmar, que_l~dos'os annos se forma lize no mez de Janeiro pelos 
Oíliciaes da l\h~za cl-t,s Vinhos, debaixo " da lnspf>cçt:i.o , ·e Presidencia do 
Administrador da Fazrnua da sobrt>Jita AlfandP~a das Sele Casas, hu
nia Pauta dos preços dos Vinhos, que será ;ippro'Vada _pelo Conselho de 
Minha Fazrnda, -para na conform idade. della se deduzir o referido Di-
J·ei to de . tres por c<>n lo . 1 

P lo C(llP: M 11. ndo éÍ MPza do Desembargo do Paço ; Presidente 
do Meu Rf'al Erario; Reg-erlnr da Casa da t;urrlicàçfh,; Conselhos de 
'Miuha He.d Fazenda, e do Ul-tramar ·; Mt>za da Cunscif'ncia, e Ordens; 
.n,, aJ J uuta do Commt•rcio, A u'l'ic ul tura, Fabt i C' as, e Na vegaçào desl(~ S 
lh·inus, e seus l .ómi nios ;, e, bt•m <lS~Ítrl a todos os mais Tribunat->s, Ma
gi ~ trados, e Pe s:s l)as '· a quem o C(1nh'ecimen.!o deste Alv;ná pert('ncer i 
<Jue o cumprt\,), f' g;uard ):! m, e f,tç.1o cump rir·, e guardar cum inteira, é 
in,·iulavel ob ~· ervancíau· 'f' valer:í. como C;;rta:, P•'sl qu~ seu effeito _haja , 
dE> durar mais de hum annn, né'iu _oh.;;! ar\ I a Orrlet,açno em contrario .• 
E 'ao Duol• •r J· ·~ é Allwrto LP ilàó, Ot•sPmhar') ~ \ lqr do Paçn, e \hancel-· 
lé r Mór df:'~l f' S Beinos, Ordeno , ljllf' ()faça pt,!blicar na CllaocPIIaria, e1 

<JUe dell ~ se l'l'tn l-' tli'io Exemplares a•>11 de , cumpet ir; r t' gts t?rHio-se e1·n to- · 
d cs us lugarf':, aonde hP é •. st unw ; e remeti•"ndo-se o (),:jg:ioal para o Meu 
H t> al ArdJÍ\<J Ja Turrr=: doTo,mbo . Li sbca 2R OP. lVJaio dê 1801. =Com 
a _Assisnatura do Pri11Cipe Rt'gente. Nossu St>nho-r. 

I 

.Regút., na Chancel{riTia llfói· da Corte e Reino no Li
v7·o _ itns Leis a fol, ! 6 5 . vers. , e impr. 1~p, lmp. ressão 
R lyia. 

*- - o,Q->·*-. - * 
• \ 

EU O PRTNCJPE R EG~NTE Faço ·saher aos qu.~ ~ste Alvadí. vi~ 
l'l'lll: Que Tt>ndo cons,idt•raç;lo a, que os Lavradores' e Creadorf'S' q'ue 
Jibr occasião de Guerra ~ào ohrigados a í·etirar1~m-se 'da Raia, e Fro.nt~i
ras desle Reino, expl·l·imt> t> lào vt•xa(;ào, em razno de não poderem rPfu~ 
.ui ar os SE'I.IS Gados nas Cuutatlas' e IIOS Baldios das Can1aJiaS' srm que 
tontra ellt>s se prclc(-'da, impondu-se-Jh'L·s pt>nas: E desejando não só alli~ 
viall t s na afHic::c<l:O que soil'rt>m, 111as lambem socror·rt"llos ao mesmo tem
po con1 os I"ÍTL' i.!os da Minha l<.L•al Benign.irlade :

1
' So,u Set vid~ _Ordf•nal' 

qut os G<tdos · l\o~ sobrt~ dilos Lavradores, e Crpado1:es po~sf:.o l!:vremen
tP, l~ m q•Hu to durar a Guerra, sPr recebidos em todas a\ Cou 1:-ad as, por 
lllê.lÍs 1 rivilt .. g iadas CJUP sPj<io, Pa~tos1 , e Bnldins das ~amaras, e nelle!J 
:se colHH'J'\'arenJ, e pastarem, sem que por ·este l'f'SJ!E'I[o se proceda, e 
se ituponba pc .. ua alg-uma , mas se pi'este o &uxilio, qne fOr convenieut~ 
et~ stlu . bPOtdicio. , "-- , 

E t's!e se cnmprirá como nt:>lle .se contém , e valedt como Carta 
passada pt:•la Chance ll <~ria, posto que por ella não ha d.,e ' passar, e qne 
o seu elfei lo haja de ~ural' mats d~ hu~n ~11110, !lf'l1l emb~rg9, . das OrJe
nac;ões, e de quaesqueL' outras Le1s, hegtmentos, ou D1spo:miões, que 
sejào em contrari o. 

... \ 

I 
! \'\ 

\' 
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, Pelo que: Mando que assim se observe, e execute tão inteiramen.: 
te, como dito ·h e, e se registe em, todos os Lugares que necessado for, 
e o Original seja guardado no Meb Real Archivo da Torre do Tombo. 
Dado no Palacio de Quéluz em 2 de Junho de 180 L = Com a Assigna
tura do Príncipe Regente Nosso Senhor., 

/ 
Reqút. na Secretq,rifl. de Estado dos Negados do Reino 

no Liv. IX. das Cartas, Alvarás. , e Patentes a 
fol. 226 vers., e impr. na Impressao Regia. 

· Ü PRINClPE' RÉGENTE Nosso Senhor, havendo Mandado suspen~ 
del'" interinamente os direi los, e acções de todos os créclores de Francis
co Xavier Fernandes Nogueira, 1~m quanto a pem delle, e dos mesmos 
crédores não decidia com pleno conhecimento da cau sa do seu Regue~ 
rimento, que mandará consultar; no qual além da confirmação da con~ 
cord;:l.ta que apresentava, pP-dia tambem não se·t· obri g ado a paga·r m~i
tas Letras de Cambio, a que por fayor dera a sua firma, em quanto não 
i ivessem- sido executados os orig·inarios devedores dellas, co~no todo se 
fez constar em quatorze de Abril po~ Editaes da Real Junta do Com
mercio, Agricultura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus Do· 
ruinios: agora por effeito da sua constante-Justiça, Digoando-se o .Mes
mo Senhor de se conformat· com o parecer do Tribunal, tanto a respei
to das pertenções de Nogueira, como . das de muitos outros Negocian
tes ., que recorrêrão tambem a hum meio tão estranho: Foi servido Re
s.olver em vinte e tres de . Maio, e Mandat· do .mesmo modo publicar 

" Que he da sua Soberana Immutavel Vontade, qüe todas es
" sas Letras surtão agora o seu · devido effeito, do mesmo modo 
" q-ue o surlfrão sérnpre em todos os casos, e em qualquer par
" te dos seus vastos Dominios, sem que ján\ais interponha pro-
'' videncia alguma extraordinaria, que allere os estilos, e Leis 
" Cambiaes adaptadas por todas as Nações civilizadas , que de
" rãó sempre a maior protecção ás Letras de Cambio, como 
" principio o mais fecundo da riqueza, e prosperidade do Com-
" mercio universal. , 

\ 
E quanto ao mais, que approvanclo a concordat.a, e administra-

ção ajustada pela maior parte dos crédores ·de N ogueira, Quer que tan
to a respeito delle, como de todos os outros pertendentes C cnjos reque
rimentos forão á sua Presença Augusta, e se achão na Secret~ria dGl 
Tribunal) a. Rea] Junta faça effectivas todas ~s concordatas, em que 
achar pluralidade 1egal de crédores, authorizancLo-a não só para ooriga r 
os crédores indevidamente repugnantes, sem depf'ndcncia de litígios tão 
perneciosos ao Commercio, como aos mesmos . !itigant<'S, n'las tamhem 
para dar as providencias mais adequadas ao reslabeleci rnf'nto da ordem 
nesta materia. Ficando os devedores, que não obtivere m concorda tas , á 
discriç:lo de seus crédores, nos termos das Leis existentes. ' 

/ Para _con&.tar, e se procurarem os cçnnpetentt>s rf'cursos, se affi
x:irão Editaes. Lisboa 3 de Junho de 1801. = Francisco Soares do 
Araujo Silva. 

Irnpr. na Impressão Régiq.. 

/ 
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EU. O ' PRINCIPE .RÉGEN~ri~~ éiço s~ber. aos q~'e .este Al~a~· ~Q~ 
força de Le.i virem ·: Qúe tflndo copsid~raçã9 a que as Sabjas ; e I...umi .. 
nosas intenções, e ,os grandes, . e ,providentes fins, que mevêrão ·o :J{eat 
A.nin)O· do Senh__or Rei Qon' JGsé, Meu St?nhqr ·' .e -~v9_, para q·ue ao tem« 
po da Nova Funda~áq da l}piversiqade de Ü:Jimbra çreasse ·n_e!Ja . ª Fa-' 
cu Idade de . M athematica, ti'ver~o poi c;>bje~lo · o cGns~guir, que do ensi~ 
no P~b~ic,o · d~ mesma Fàcu1.1acJ~ . s~biam~nte. dirigi~o pelos ~s.tatutos ~ 
mle F:ot ServJdo dar-lhe ,, sahls-s~p.1 Ma.thematiCOS pronwdos' .€UJa repu
taç,~o igualalild@ a dos G!'andes ·Homens; que n.es.t..e~ · Estu lqs tem mere-: 
~ido em tQda a Europa honras~ ce]E:Jl?rhdade, e . nome, os fizesse dignos 
ôe serem empi'Pgados em utilidade P8blica ne~tes Rejnos ~ e .setis Opmi~ 
11ios: Consi.derando outrosim, que o Mesmo SP,nhor ~e\; como August~ 
}~undador da sobre di t~ Uqiver~idacÍe ·' ,para animar ps Professo~:es . da1 re7 
.ferida ·Faculdade'· e attrah(r par.a c;>~ Es~t1Q9s· d.ell~ ,Aiumnos, ~qu e fo,.,$~m · 
dotados de huma 10dol~, e g~mo prop;no, qual requerem os mesmos . .Es
tuclos (além das Mercês, e Honra.~ de !aradas n0s IlHilstn0s -Est.uu ; b~· , e 
além dos Canonicatos, e Co.mmr.rn::las; ,q ,ue dt:sigr.wu para pré~llli a r. o~ l!lH'S· 
mos bene(neritos Professores) tinha na Sua. Real , .,e Pr :vJd~n tiss<i.wa Jn..; 
tenção destinado Lugar.es em alguns dç)s ,Tnbunaes de~tes HeintJS, e crea·~ 
outros nas1.Prov.incias delles, era quefos~ecn empregados os rdt>r\dns Pro· 
fessores' os GI·aduado;;' e os Bachareis .{formados na sobredita Faculda· 

, (le, e que tivessem ou qa regen<:ia das .Cadeiras della ~ ou na appli<:aç~q 
elos Estudos, e progresso delles, ·merecido h uma r-eputat(ào distincta ~ 
Quereadd Eu, pot· honr<-lr a mesma Faculdade, e anü.n~r , os Prl1fe:s :-:ores., 
Doutores, e Bachar_eis· Formados d1ella; .reduzir ~ effeito as S~b·ias, ~ 
1\llagnanimas Intenções fio mesmo .Setihor .Rei, de hu,m macio conven-ien• 
te, que .lhes e~cjte.,os · h'onrados ·esüm,ulos~ parà . m·erecerern as Honras; 
e Prémios -qile_ll)ç.s .de-syino ~ e que lhes s.!=rào il,'ldefec·tiyehl!e.nte con.feri~ 
dos' : Sou. Ser-vKie, HeMinha Real yçH~tad~. , . ~Mercê,- Qrçlen~u: aos .. dilos 
J·espeitos. o : seguinte: • ' , :.'> ' ' ' 

0 
• • ' rr ',. 

, Or~eGo,,. e ~stabeleço :. ,Qp~ nos Coaselbos , da Minha· Real Fazen ... 
da, ~o. Ul~r.amar , , çlo; .Almirantp.-do.,1.e ,na (i{eal Jun,ta do• Comrnercio7 
Agricul:tura, Fal)r'icas, e , Nav·eg~<(.ã<:> dçs~es Reinqs, e seu~ .Doj'.ninios 
)1aja semp,re ,( pelos me·nos:) hutü lugar ;destinaqo pa,t·a hvm Malhet)1alic<;l' 
Graduado, que haja sido, ou seja na Universida?.e Pro~ess?t' P úb lico d~ 
referida Faeuldade; e qne sem attenção á ~sua maJOr antJgmdade de Gra· 
d,uaçãoJ, e Magisterio·, tenha dado, e dê maiores phlvaól dus Progressos~ 
e Conhecimentos, por elle adqui.rrtlos nesta ~iencia ; . e possa c~m ellas 
fa~er-se utíl na Oiscusão, Direcção, e Decisão dos N egocios i:laqúelle 
dos referidos Tribunaee,s, em que· houver de ~er . f'mpregado. , 

Item: Ordeno, e Estabeleço: Que tqdas as I ospecçõt>s, e Jritenden
óàs, que forem rel.átivas, e . respeitat:ell} q .quae.sque~ obras ~)l1blieas; 
Encanamento <;le R10s, .1\berturas . ·de ,Barras; D1recçao, e A hnbau_len
to de Estrad'as; Demarcações de Terrenos, Laborações de Artes, e x:le 
.Fabricas, Preparacões, é Invenções de Máquinas; ~ ass,lm mesmo quaes~.' 
quer outros object~s, que exigem Ounhecimeatos , e Estudos da referida. 
Faculda.de ~ ~ej·ãc;> privativfi, e exclusivamente commetL~das a 'Matherna .. 
ticos Graduados, a() fin} ~e se evitar~m .os e,rrps, que se fa~em , co'm gra .. 

VV\'V ~ 
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vi~simo perjuizo da Minha Real Fazenda, e irreparavel detrimento do 
Público, por falta de principias Theoreticos da mesma Faculdade: Bem 
entendido porém, que não he da Minha Real Intenção excluiL· de modo 
algum aquelles Homens de talentos extraordinarios, que ainda que não 
sejão Graduados, possão, e mereção ser empregados em semelhantes In
tendeócià~, ê ' InspetçiJés. 

ltetn: Ordeno; e Estabeleço: · Que em cada h uma das Comarcas des• 
tes ·n.eioos haja hum Mathe~atioo 1 que seja o Cosmogràfo della, nãC) 
!ÔJftétJte para a éxecução d~ Carla Topografica da mesma Comarca, de
bai.xo ~a Dírecção dà Ádminist\·âttão, . qu~ se acha estabelecida para _a. 
Carta Gebgrafioá, e Cotógt~fiGa destes Remos, tnas taru bem para dec1 .. 
di r de pláno todas. àS dúvidas, que sê excitarem sobre Limitf's, Servi
rlõeg 1 Cailiinho~, Logtadouros, Eeus dos ~ Conselhos, e outros objectos de 
~etnelhiinte naturt-ta; e bem assim para intendet stlbre todás as Obras. 
Públicas dé Pontes; .Fontes, Estrqpas, Calçadas, Condúcções de Aguas, 
e bUtros Officios proprios .. , f1 ànálogos :i Profissão dos Matheroaticos. 
c Terá cada hum dest~s Cosmografos a Gradllàção, e Predicamen
tb d0<s Provedor·es das suas respectivas Comarcas; e será o Orde-flado del"
}es em tudo igt.al ao dos ret'érido Provedores, e COf?!:lli tuido pelo tendi:
rnerot'ó dás Camáras, e Bens dos Conce1hbs das mesmas Có1'narcas ; ta~ 
teando-se por cada hutna dellas a quantia, com que deverá contribuir
Jlahá· a totalidade do sobredhô Ordenado~; e que !-lerá remettida em cer ... 
to, e determinado tempo á Cabeça da Cbmarca, onde o Cosmogtàfo o · 
deverá recéber. Além do referido OrdenadO", levar& pelas assislencúas 
(sendo a requerimento dás Pártes) a qualquer dos Actos, que lhe eom..-. 
p (> tet11, na conformidade dos Paragrafos li . e IH. deste Alva"rá, os mes
mos SHiari.os, 'e gmolumentbs, {i:ue levãó os Provedores das Comar-cas. li' 
e se achão declârados no Regimento delles: E os Escrivães, e mais ot .. 
ciaes, que a eJies -assí-slirem, e que serão pot· eHe nomeados d'entre os 
~(ls Pró vedO-rias, ou das Cürretções, I é varão os Sala~· ios, tille se lh-es achilO' 
rleterliJihadós p:elo UlE'Smo Regimt'nno. ,, . 
" Item~ Ordeno: Q.ue cada h-um dos referidos Cosmografos haja de dat 
prinéipio aó seu Exercició pela formação de hom Livro, em que sê cbn
'tenha: Pn:m6, a. Carta 'Geral -dà sàa respectiva -Com·IHéã: 8et•undó: e· 
em ponto maior, as Cartas parÜctJlares de cada humà das Vil! às, é Cor: ... 
·cdhos, que nella são Cón1preheadidos, com toda a 'extém~ão dos ·setJs Tet·
rnt>s, e tom torfos os nol'nes dos Lugates, Esttad'ás, Caminhos, Rios~ 
Ribeiras, MorHés, Potltes',. e Fóntes, que lhé perteóéerern: E que es-· 
te Li v r~ assim ordénado, e que conterá élli si à: Tcpbgrafiu nalut~l da· 
êfuella Comarca, se haja de guatdar no Cartorià da CáhHU'a da Cirlarle·,. 
ou Villa, que fôr Cabeça da mesma Comarca, debaixo da InspPcÇi'lo dó 
seu respectivo Cosmografo; havenGI·o primeiro t\rado deile hq1na Cópit~ 
fiel , é au then Lica, qu·e será temetLidà a e .Meu Ré ai A rq tti v o da Torre· 
do Tombo. 

Além do referido Livro, d-everá fotrhllhznr outro de Cartas parti:.. 
enlates, tambem em ponto maiot·, em que se descrevão , e cohngure.m 
todas as Herdades, Q.uintas, PraZ'os, Faz.endas, e outros Bens , as:SÍnl· 
Ruraes, c<?mo Urbanos, coltl Sl.liiS dimensões, e demarcaçõt>s l:lcl oaes, 
conforme perten<;.em , é as possuetn os stms respectivos Propt-ietarios. 

Tàmbem deverá fvrrnàliiar outro Livro , qoe servirá d-e Registo 
GE>ral, e no qual se registem os Titulas de cada hum dos PossuidorPS 
·das respectivas Propriedadt~s, gue serão õbrigados a fa·zello assim , so~ 
pena de lhes serem npprehendido~- os reniiünentos de lias, ea:1 quanto, nil~ 

I • 
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os. regist:irem' é sr:"réth applloád0S pat•a as Obra~ P~blicas a~ domilrca. 
E pat·a que este Rcgisto sé hajà decoritlnuar ert1 methodo, efór~ 

ma regulat·, Ordeclo, que setmpre qt1e cada humá Ptopriedáde passar de 
·hum Pussuidot• para outt·o ~ por Titulo de Herança; Doaç'ão, Compra, 
ou qualquer outro dos qtw eni Direito tninsfefem Dortlinio, e Posse, se
ja o novo Poss·uidor obrigàdo â fazer registar o seli competente Tituló, 
sob pena de não ser reconhecido por senhor daquella Propriedade, e de 
se appl.icar o rendimento della na fórma assima declarada; em quanto 
não cumprír a obrigação de fatet este RegisLO. , _ 

· O referido Reg-isto se fará, confrGintando-se a Propriedadé assim 
adquirida com o I~iv~b dos M appas, e f»ropriedade$, reportandb-se a el 4 

)e o K.egisto, q11e novaméote se fizer, e ào Assento; que della já se achar 
lanc;ado no Livro do Reg-isto Geral; e declarando-se nas cost'as do Titu..; 
]o rt'gi~tado, que' elle o fica, e que se cumprio esta necessaria, e im
preterível solemnidarle; a qual para 81,: haver por cunJprida, e satisfeita i 
no caso em que o novo Agoitent~ o hajtí sidb por Tituld de cotnpra, ou 
arrematat(ão em hasta pública, sf>rá obrigado â aptesen tar no a c to do 
Hegislo a Certidão de se haver pagado á Çiza; sem a: apresentação dá 
qual se não registará o seu Titulo; obviando-se assim á escandalosa suJl..; 
tr,accão de Cizas sob!l'egadas, e ás occultações dellas po~ Gutras vias <J 

e qu~ tanto, e tão conhecid<\ment~ sfío perjudicia~s ~ Minha Real Fà-' 
zendn. 

E p(}tque além do que .fica disposto~ t:otno li Minhà Real J.nten .. 
. ~ão he ~ que os Estudos da Faculdade de Mathematioa hajão lfte ser fre.o 
qu<"ntados por hum maior . número de Alumnos, e. applicados; e que à 
t.>stes, depois de Graduados, ou Formados, se hajão de oonferir Empre....: 
gos proprios dos seus Estudos, merecimentos, e Profissão: Ordeno, e Es· 
tabeleço que em todas as Escolas iostituidas para o ensino Públi'co dai~ 
ScÜ'ncias Mathe.maticas, ou sejlio estabelecidas nesta Corte, ou sejão 
11as Cidades, e nas Praças dt>stes Reinos , e seus senhorios, corno sãO · 
as Aulas das Academia.l3 da 1\llarinha, da Artilheria., Engenharia, Geo"" 
metria, A rqui tectura Naval, Civil, e Mílitat·, sejão por . via clé regra.; 
c: em paridade ele circumstancias, sempre preferidos ds Mathematicos, 
que forem Graduados, pu H-achareis Formados na. Universidade de Coim
bra. 

E exci :alildo a Disposi~ão dos Estatutos da sobredita ·Faculdade! 
de Mat.Iaematica, expres. amente declarada no Livro IJI. Tit. l. Cap. 
2. e §. J o : Ordeno, ~~u.e no R!t'al Corpo dos .Engenheiros haja sempre 
hum ig~~:~l · número de Graduados, e formados na Universidade ao outro 
n.Ú.n1ero dos que ti vere:> tU somente sido A ulistas: Cumprindo-se assim; 

·e sem alteração alguma, o que a este tespeito se acha nos referidos Es-
tatutos sabia, e providentemente Pstabf'lecido. · 

Pdo que: Mando á. Meza do Desemba~go do Paço; Conselhos da 
l\1ililha R~al Fazenda; do Ultramar; e do Almirantado, Real Junta do 
Commercio, · Agrictdtura, Fabricas, e Navegação destes Reinos, e seus 
Domínios, Rc=>g-edor da Casa da 8oppli·cllção, Méza da Consciencia e Ore 
·dtJns, Gov~·mador das J usti'((as E' da Rébtç:lo é Casa: do Potto, e a todos 
os l'Vhgistrados fias ConlarcC\:S, J wizes, e Justiças dellas, que inteiramen
te cutnprão, gua1•dem 1 e fação cumprir, e guardar este Meu Alvará, 
com tim;n de Lei, tã0 cumpridamente, como nelle se· dootém, sem dÚ
vida, 'ou embargo algum, qualgmet que elle seja: E~ Doutor José . AJ ... 
be•lo Lr~itào, do LVlt>u Cot'lselbo ~ e Meú Desembargador do Paço, Chan· 
cellér Mt&r destes Reinos, e seus Dominios; Orden~ que .o faça publi .. 
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car. na Cnarrcellatfa, pa-ssar· por e lia,, registái' nos Livros da mesmà Chan'
cellaria, a que locar , e rem~tter os Exemplares delle a. lodos os Luga
res, _à qu.e b.e c;:ostume serem remettidos, e cujo Original será manda .. 
do guardar no- Meu Heal Archivo da 'forre do Tombo. Dado no Pala:.
cio dé QuéJu.z. em, 9 de J•,mi)o de· 1801. = Com a Assignatura do Prin
cipe Regente Nosso Senhor. 

Re_qist'. na Sectetarz"a de Estado dos Negoâos do Rei
u·o no Lz·v. IX. do Registo de Cartas, Alvm·ás, e 
Patentes a fol. 229 vers, ., e impr. na Impressão Re.--

• I .g.aa .. 

ÍJ OM Jü.ÃO etc. Faço saber a vós Conegeclor da Comarca d;e .· ... ; 
'.J>Ué constando na Superintendencia Geral da Decima da Côrte e Reino· 
a incerteza em que se labor a n'algumas Superintendencias o sobre a na-> 
1ureza da Deci'ma Ecclesiaslica, de fórma que, nas Certi.dões .. de com
puto, dos La.nl(a·menlos·,. q1ue são :remettídas á dita Su;perintendencia Oe
Ji'al, se fa-z separa-çãe cla Decima· Seeular, e Ecclesiastica, qua nd-o esta 
f0i comett.ida privativament-e ao Ordinario na Carta Régia de 15 de Ou-· 
tubro de 1706 , . eomo se declarou á mesma Superin-tendeneia em Avis& 
de J6 de Maio de 17.99: Hei por bem d~clarar-Yos qúe es Rendimeutos 
de CJ.Ue se íaz. mençã·o nos refe1:idos A viso, e Cari.a Régia , e que cons:.. 
ti lu~m o objecto da taxa Ecclesiastica commettida aos mesmos Ordina:... 
tios, sao os provenientes· d·e Bens meramente E,ccJ€sÍ·asticos, d>ed'i'cadr>s 
a Deos, e ~ue clebaix.o do titulo. de Beneficios servem á sust en ta-çãc:> 
dos Min·istros do. Al-tar,. e q·ue os outros Bens, ainda que· possui:dos• por 
pessoas · Ecc les iasUcas ,. FJfie entrão n.esta classe , s~ndo merament~ Se4 
colares, e com o taes devem ser taxados nas Sup.erintendencias respec
tivas, cxtinctas as isenç0es· p-elo Decre~ó d'e 24 de Out11·bro de 1796, e 
Portaria <;lo Iospectol' do Erari0; incluindo-se nestes •rendimentos TJão s·ó 
Ds Prédios urbanos, e rusticos 1 e os eapitaes a jDro, cgmo até os vin .!. 
culaclos em PatJ:irnonio; pois qu.e não per<:~erão o ini.I'Í'nsico encargo CJUe 
l}:les era inht>rente da contribui~ão .deslinada para a defeza do Reino. 
Tirando toda a dúvida a RésoluC(à0 de 23 de Outubro de 1797, tomada. 
ern Consulta do Conselho da l.Vhnba Real Fazenda de 24 de Mi:lig do
mesmo anno. Devel'ldo vós, assim éomo ()S Superintendentes que vos são su
~altemos, a quem · participareis esta Minha Real Ordem,. f!róceder ao 
LanÇPmento dos di tos Bens, ·cuja Decima sendo cle sur1 natl!lreza Secu ... 
l ar não d~>v'ª- ter denominação, ne m separação diversa: E no caso de se 
tt-r faltado ao mesmo LançHlpento lilos armos que decorrerão depois do 
J..)Jençio_ngdo Decreto: Hei outrosim por bem Ordenàr-vos, que os façaes 
Jany<\l pPlos mesmos annos f'.lll . :falta ~~Js Livros competentes, entra'ndo 
em Par lidas de Receita; e de qJJalquer dúvida que occorra sobre a exe
~U({i\\l desle negocio a participareis a esta Inspecção para se darem as 
providencias necessarias. Cump(i -o assim. O Principe Reg-ente Nosso 
~'enbor o mapdou pelo Doutor José Antonio de Sá. etc. Lisb.oa · lo de 
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Junho de 1801 = Antonio Mendes Furtado a fez escrever; ::::;:, bontot 
José Antonio de Sá. 

Regist. no Liv. B. do Regúto ·das Ordens, . Contas, 
e Of.ficios expedidos da Superin{endencia Geral da 
DecJma da Cúrte e Reino a fol. 50. vers. 

· DoM JOÃtO por Graça de Deo~ Principe ' Reg:ente de Po'~tug-aÍ, e dos 
A l gé~rves, d'aq uém, e d'além .Mar, em Africa de· Guioé, e d

1
a Con .... , 

quis ta, N avega<(ào, e Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e . da 
Jndia, etc .' Fa~u sab.er a toJ.os que a _presente) Carta de Confirma~ão.; 
A pprovação, e Haliiicaq~o vi1·~m, qné' em seis de Junho do presentê 
anno se co,Hcluio, e as:>ignou em Badajoz hum Tratado -de Paz, e d~ 
Amizatle ell'tre lVlim, e o Muito Alto 0 e Poderoso Príncipe Dom Car ... 
los IV. Rei Catholico de Hespanha, Meu 'Bom Irmão,. 'fiá; e Sogro 
sendo Pleníplllenciarios para esté e~eito, da Minha parte Luiz Pinfo de 
Souza Coutinho, -cio Meu Conse lho de Estado, .Grão-Crl:lZ da Ordem de 
A vís, Cavalleiro Ja Insigne . O ruem do Tozão de Ouro, CommPndador, 
e Alcaide Mór da Vil!a do Canllo, Senhor de Ferreiros,. e Tend~es, 
lV!inistro, e Secretario de Estado dos Negocias do Reino, e T-enente! 
General dos Me11s Exel'ci los; e por parte~ de .El Rei Catholico Dom Ma..o 
noel· de .Godoi Alvart>s de Faria Rios S~nches e Zarzosa, Principe dft.' 

~Paz, Duque de Al"cudia, Sen l~or de Souto de ~orna,. e do Estado ~e 
AI balá, e Conde de Evora M o te, Grande de Hespan·ha da Primeira 
Classe, R~_gedor Perpetuo d~- Villa ~e Madrid, e das Cidad_es de Sant .. 
Jago, ' Çadts, Malaga.., , e EcJja, e vwte e quatro da de, SevJ iha, Caval.J 
leiro da Insigne Ord em ~o Tqúio de· Omo, Grão-Cruz da Real, e Dis ... 
tillguida Hespanhola de ·Carlos Ill, <Sommendador' de Valença de Ven"' 
toso' · Ribeira, e Acenchal na de 8ant- I~go, Cavalleiro, e Grão-Cru~ 
ua Ri>al Ordem de Christo, e da Reltgião de São João, Conselheiro de 
Estado, Gentil-Homem da Camara ,- co-m e:leercicio, Generalíssimo, e! 
Capitão General dos seus Exercitas, e Coronel General das' Tropas Suis~ 
sas, do qual Tratado o theor .he 0 seguinte. ' ' 

1 
Alcançado ? fim que Sua Magestade Catholjca se propoz, e con ... · 

siJerava , necessano par,a o Bem Geral da _E~tropa, quando declarou a 
Guerra a Podug·al, e combinadas mutuamente as Potencias BeJJigera'n
tf•s com Sua · dita lVI'ngeslade, Delermiuárão estabelecer, e -renovar os 
V 'incnlos de Amiz;:,de, 'e Boa Correspondencia~ por m!tio de hu'm Trata .. 
<10 de Paz; e havendo-se concordado eotte si os Pleni potenciarios das 
Tr_es Poleneias Belligerantes, convier·ão em formar dous Trat~tlos, sf'm 
qÚP na parte essencial st>ja mais ,do qr;e hum, puis q.ue a Garantia he 
reciproca, e ' rão haverá ' validade em algum dos dous, quando venl~a a 

, verilicar-se a infrac<(àO em qualquer dos Artigos, que neHes se e!pres .. 
sáo. Para etft>ito pois de conseguii· tão importante ohjecto, Sua Alteza ' 
Ht'al o PritH~ipe Regente de Portugal, e dos Algarves ," e Sua .Mafucs
tarle Catholica El ~Rei / de Hespanha , der,ão e conced~rao os seus Ple
nos poderes para entrar em Negoeiação; cunv 'em a saber: Sua Alteza 
H.cai o Principe Regente d~ Portugal., e dos Algarves ao Excellentis ... 

' ' 
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simo Senhor Luiz Pinto de Sousa Coutinho, do seu Const>lho de Esta..: 
do, Grão-Cruz da Ordem de A vís, Cavalleiro da Insigne Ordem do To
.ião de ' Ouro, Commendador, e Alcaide Mór da Vi ll a do Canno, Se
nhor de Ferreiros, e Tendaes, Ministro, e Secretario de Estado dos 
Negocias do Reino, e Tenente Genpral dos Seus Exerci los: E Sua Ma
geslade Catholica El-Rei de Hespanha ao Excellentissimo Senhor Dom 
Manoel de Godoi Alvares de Faria Rio~ Sanches e Zarzosa, Príncipe 
da Paz, Duque de AlcQdia, Senhor de Soll(o de Roma, e do Estado 
de Albalá, e Conde de Evora Monte, Grande de Hespanha da Primei- , 
ra Classe, Regedor Pertpetuo da Villa de Madrid, e das Cidades de 
Sant-Iago, Cadis, Malaga, e Ecija, e vinte e quatro da de Sevilha, 

. Cavalleiro du Insigne Ordem do Tozão de Ouro, .Grfí.o-Çruz da Real, e 
Distinguida Hespanholla de Carlos IH, Commendador de Valença de 
Ventoso, Ribell a, e A rcPncb·d na de Sant-Iago, C~valleiro, e Grão
Cruz da Rt"al Ordem de Chri~to, e da Religião de S. João, Conselhei
ro de Estado, Gentil-Hotuem dt. Camara, com exercício, Generalissi
mo, e C:1pitão General dos seus Exercitas, e Coronel GenE'ra'l das Tro- · 
pas Suissas, e'lc. Os quaes depois de haver-se communicado os seus Ple
nos podt>res, e de havellos julgado expeditlos 'em boa, e devida fórma, 
concluírao, e firmárão os Artigos seguintes, regulados pelas Ordens, e 
I nstruccões dos seus Soberanos. 

Art. i. H avei·á Paz, e Amizarle, e Boa Correspondencia entre Sua _A l
teza Real o Príncipe Rege'flte de Portugal, e dos Algarves, e Sua ,Mages
bde Ca tholica El-Rei de Hespanha, assim pol""mar, como pQ! terra em 
toda a extensão dos Seus Reinos, e Dom inios ; e todas as prezas,, que 
se fizerem no mar, depois da Ratificaçao do presente Tratado, serão 
restituidas.de boa fé; com todas as mercadorias, eeífeitos, ou o seuva
]or respectivo. 

' Art. JJ. Sua Alteza Rf'al fechará os Pórtos de todos os ·Seus Domí-
nios aos Navios em Geral da Grão-Bretanb.a . 

Art. III. Sua. Mageslade Cathólica restituirá a Sua Alteza Real as 
Pt·aç.as, e Povoa((Ões de J romenha, A rronches; Porlalegre, Castello de 
Vide, Barbacena , Campo-Maior, e Ouguella., com todos os seus Terri
torios até agora conqui~tadus pelas suas A r mas , ou que se possão vir 
a conqt1istar; e toua a Artilheria, Espingardas, e quaesquor outras mu
Jlil,ões de Guerra , qlle se achassem nas sobreditas Praeas, Ciuades 
Villas, e Lugares , serão igualmente re.stituidas, segundo, o estado e\~ 
(]Ue estavão no tempo em que forão rendidas; e Sua dita Magest&de con
servará em qualidade de Conquista para a unir perpetuamente aos seus 
Domínios, e Vassallos a Praça de Olivença, seu Territorio, e Póvos des
de o Gqadiaua; de sol'te que. este Rio seja o limite dos respectivos Rei~ 
nos, naquella parte que unicamente toca ao sobret!ito Territorio de Oli
vença. 

Art.. 1 IV. Sua Alteza Real o Principe Hegente d Portugal, e dos 
Algarves não consenLirá que haja na Fronteiras dos seus Reinos depo
sitas de em~itos probibidos, e de Contrabando, que possão perjndicar· ao 
Commercio , e interesses da Corôa de Ht'spanba, mais do que aquelles, 
que pertencerem ext:lusivamente éÍs Rendas Reaes da Corôa Portugueza, 
'"' quf.' f rem n cessarias para o consumo do T~'rrílorio respectivo, onde 
fíe acharem det~sitados; ese neste, ou outro Artigo, houver infracção, 
be cb ·á pur nullo u Tratado, que agora se estabelece entre as Tres Po
tetwi:~s, comprPbendida a mutua Garantia, segundo se expressa nos Ar-
1Í0o:s do pre~ellte. 
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A r L V. Sua A lrteza Real satisfará sem dilação, e i·ein tegrará aos . 
Vassallos de Sua Magestade Calholica todos os damnos) e perjuizos, que 
justamente reclamarem, e que tenhão sido causados pelas Embarcações 
da Grão-B(elanha, ou dos Subditos da Corôa de Portugal, durante a 
Guer;ra cu1n aqueUa ou esta Potencia: e do mesmo modo se cfarão as jus
ta~ satisfações por 'parte de SuaM agestade Catholica a Sua Alteza Real, 
sobre todas as prezas feitas ille~talmemte pelos Hespanhoes antes da Guer
ra ac:tual, com infracção do Terrilorio, ou debaixo do tiro de Ca.nhào · 
das Fol'Lalezas 'dos Domínios Portuguezes: 

Art. VI. Sem que passe o termo de tres mezes, dPpois da Ratiflca
ç~o .rlo presente Tratado, reinlegrará Sua Alteza Real ad Erario de Sua. 
lVlagestade Calholica os gastos q,me a~ suas Tropas deixárão de satisfà
zer ae .\empo de se retirarem da Guerra da Fran.~a? e que forão causa.
dos nella, segundo as Contas apresentadas pelo Embaixador de Sua dita. 
Magestade, ou que se apres,entarem agora de novo; salvos porém todos 
os erros que se possão encontrar nas scfbredilas Contas; 

Art. VII. . Logo que se firmar o sobredito Tr.alado, cessàrão récipro
camente · as hostilidades no preciso espq.ço de vinte horas, sem que de-

' pois deste termo se pbssão exigir Contribuiçõ<?s dos Póvos conquistaddos, 
nem alguns o~tros encargos, mais do que aquelles,. que se costumão 
concede!' ás Trop·as amigas e1n tempo de paz. E tanto que o .mesmo Tra'" 
tado 1fôr ratificado, as Tropas Hespanholas evacuarão o Tenitorio Por
tug.uez, no preciso espaço de seis dias, principiando a · pôr-se em mar ... 
cha vin te e quatro horas depois da notil1cação, que lhes for feita. ; sein 
.q 11e commett.ão n0 .seu transi lo vi~lençia ~ ou 'oppr11ssão alg-uma aos Póvos ; 
pagando tudo aqmllo qtte necessitarem; pelos preços correntes do Paiz• 
\ Art. VIII'. Todos os prizione:>iros~ que se ,houv,erem feito, assim no 

, .màr, como na terra, serão lpgo postos em liberdade; e mutuamente res.; 
t.ituidos dentr0 do es!Jaço de ·quinze dias depois da Ralificação do pre• 
sente Tratado; pagando com tudo as dividas que houverem contrahido~ 
durante o tetrfpo. da. sua detenção. . 

Os doentes, e fJrid;.JS continuárão a ser tratados nos Hospitaes 
respectivos, e se1·ão igualmente reslituidos lôgo que se acharem em es..: 
1ado· de poderem fazer a sua marcha. , 

Art. IX. Soa Magestade Catholica se obriga a Garantir a Sua AI.; 
t~za Real o Príncipe Regente de Portugal a inteira conservação dos 
Seus Estados; ~ Dominios seru a menor e'xcepção, ou reserva .. 

Art. X. As duas Al.tas Potencias Çontràtantes se obrigão a renov-ar 
desde logo os Tralados de A lliança defensiva, que exestião entre as duas 
Monarquias, com aquellas clausulas'· ·e modificações porém qüe ~xige ,rn os 

· Vínculos que actualmE'nle unem a Monarquia Hespanhola á Republica 
Franceza; ê no mesmo 1,ratado se r eg-ti larão os soccorros que mutuamente 
deverão prestar-se, log·o que a urgencia das circu1mstancias assim o requeira. 

Art. XI. O Pres~nte Tratado será ratificado no prec,iso termo de dez 
<lias , depois de firmado, ou a[:Jles sefôr possível. Em ·fé de que Nós ou
ti'bs bs infràsc~iptos Ministros Plenipot.enciarios firm~mos com o '_nosso pu.;. , 
nho em Norne dos Nqssos Afl'gustos Amos, e em vntu<ire dos Plenos po• 
clerés, com que para isso nos authorizár'ão; o presente Tratado, e o fi~ 
zemos sellar com o Selto das nossas A'rinas. 

Feito na Cidade de Badajoz e1nseis de Junho de mibitocentos e hum. 

Lz'uz Pintá de Souza. · El Pri~cipe de la Paz, 
( L. s, ) ( L. ·S, ) 

Xxxx 
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E Sendo-me presente o. mesmo Tratado cújo theer fi-ca assim a in

ferido, e bem' visto, considerado, e examina-do por Mim tudo o que nel
Je. se contém,. o approvo, ratifico, e confirmo, assim no todo, como erm 
cada l~uma , das suas clausulas, e estipulaçõe,s; e pela presente o DoLW 
por fi rme, e v;íliclo para sempre: promettendo em fé, . e palavra Real 
ob erv al'l o , e cumprillo inviolavelmente, e fazello c·umprir, e ,observat•, 
sem permittir que se pratique causa a·lguma em contrario, por qualquer 
modo que possa ser. E em testemunho, e firmeza do sobredito, Fiz pas
sar a rresl"rJte Carta por Mim assignada, sellada com o Se.Jlo grande 
das Min has Armas, e referendada pelo l\1eu Conselheiro, Ministro e 
Secretar io de Estado abaixo assignado. Dado no Palacio de· Quéluz aos 
J4 de Junho do anno du Nascitllen.to de Nosso Seqhor Jezus Christo de 
180 I. = Com a Assigna lu r a do Prinópe Regente Nosso Senhor com~ 
G Ucli'CJ a. 

Lugar do Sel·lo.- = Visconde de Anadia. = 

\ 
Impr. na Impressão Regia,. 

Á ttendendo ao <tue o Suppli·cante Me repl'esenta, Hei por bem QJan
dar declarar, que tractando ·se d'e liquidaÇões , que tem a mesma natu
r eza, e entre os mesrngs litigantes, huma não deve ter effeito sem que 
se acabe a outra·, para catia hum receber o excesso que possa ter, com ... • 
pensado o crédito e o clebilc:J; e que quando se julgue que· he absbhlta
mente neeessario ,, que cada hum cobre como liquida·r, nesse caso não· 
poderá nunca tocat· a mesma qua·nti.-a sem dar fiadores idoneos que a ha
jào de restituir á outra pa·rte, se e lia obliver na outra liquidação di~ei to: 
á mesma, oa superiot· i·ndernnisa.ção : O que tudo mando observar em be
·nf>ticio das mesmas partes litigantes, e para evitar que se lhes sigla lucro ~ 
ou damna da divet·sa fórma de liquidação, que se introduzia com os ob-. ( 

Jectos da mes'llla Aatureza, e entre as mesma~ partes . O Conde Rege-
dor da Casa da Supplicação, ·ou quem seo lugat· servir, o tenha, assiln 
entendido, e faça executa-r. P'alacio àe Quéluz em 2 de Julho de 1801. 
(1) = Com a Rubríca do Pri.ncipe Regente Nosso Senhor. 

Nos manuscritos de J. de lYiello Fre'ti"e. 

----------------~---·---------

(1) Acha-se este Decret o nas CI1.1JSQS ua i\ dmi ni ~ tração da Catia do Marquez de Va
lençn' CO lD o Conde de Caparica' E~ crivao ' 1\1 anoel Lopes da Sli\•eira. Es"tas uuas ca
'ns ti nb(w cli ,; putaclo entre si I) adrnioislra r:ão uedifTercntes morgaclos' em ui versos plei
tos, que ~c j1Jigarâo, S'rgunuo as ilivcr;;as liuh:1S, buns a fovor de huma, oulros ele ou
tra casa, com os respectivos rendimentos. A casa rle Valença ultimando primeiro a li 
quidação elos q•1e Sfc lhe julgarão, principiou a ~ua exrcução. O Conde de Caparica re
J<rc eutou, como pagando o que era obri g·ado judicialmente se veria dq.Jo is, pelos em-· 
bcirasos em q11e ~slava a Casa Je V::tle uça, no pcri?;O de perdPr buma somma maior , 
que ~e lh.; Jlll go na pela sua liquidação qut: pendia: S. 1\. depois 1Je ouvir sobre o re
qocrimcuto htuna Jullla Je Minis tros , dei 11 a nu1teria a DecÜ~\0 do pre~cnle ~ecrclo. 
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D autor Piogo ig-nacio de Plna Manique; Desem bal'gador d'o ,Pa.çÔ j ~ 
lntendente Geral da Policiá da Côrte e Reino. Amigo. Eu o PRINc r.: 
P E REGENTE vos tHlvio muito saudar. Hei pôr Meu Serviço encar· 
t:egar-vos de procederdes CÇ>Lll a aclividade) e prestimo' cotn que Me len; 
des Servido em todas as Commissõe~; que vós Tenho .confiaclo, a fazer 
o Recrutamento. geral , para completar Jogo todos o~ Corpç>s do Exerci~ 
to, procurando junta mente cJ1amar a elles lodos aq.uelles Soldados já exer
citadns, e que obtiverão baixa; os .. q\la,es só . ficarão obrigados ao SNvi
ço, até á Paz geral. Para que as Providencias, que hou<>erdes dP. dar: 
sobre esta importante diligencia 1 sejão executadas com a exactidão, e 
fidelidade que se requer, concorrendo restas cil'cumstancias nas Pessoas 
que promoverem, e cumprirem o que vos for ordenado: Sou Servido au
thorizar-vos, p_ara que, no Meu .Real Nome , hajais de significar aos 
Magistl·ados que forem encarregados , que ~:~erão por Mim attendídos; 
promovendo-os, e predicamentando·os nos Lugares de Letras a que es
tjverem a caber; e aos .Juizes Ordiaal'ios das Terl·as; qoe serão conde..: 
corados com o Habito da Ordem de ,Sq,nt-Iago· da Espada; t' remet.tereis 
com o vosso parepeJ," á Minha. Real Presença , pela Secretari'çl. de Es
tado do~ Negocias do 'RE>ino 1 a R:e]ação de todqs ps que se distingui-. 
rem nesta Cowmis~ão; como tam'Qem pela Meza do Desembar.go do Pa
ço, dos M~gistr~d0s, para Me set·erp , consultadds ,Jla dita confurmidade .. 
E querendo, por effeito da Minha Real Benevolencia, cqmlPmplar a 
todos os Sul da- los q,ue se alistarem, e servirem. n~ presen 1 e Guerra, e 
que most!:arem fidelid~de, e zelo no M eu Real Serviço: Sou outrosini 
Servido que façais pecla(ar, que lhes concedo a Graça q. huns, e antros., 
e 1 na sua falta a suas .Viuvas , e Filhos; de lhes dar a _pt·eJerencia na. 
distribuição, e divisão. q'lly possa mandar e~Pcutar n.os_ Baldios do Rei
DO 3 em cacla hum a , das su,as respectivas Comarcas . . fPlas ·Repartições 
competentes Tenho ordenado o cu.mprÍ'ment0 destas Minhas ,Keaes De~ 
~erminações. Eseripta no, Palacio de Quéluz em i1 de Julho de 180L. ~ 
Com a AssignaLura do P.rincipe Regente Nosso Senhor. 

. ..( ,, 
Impr. 1ia Impressáo Regia; 

*-· -*<.0'>*--'* 

pela Cat·ta Régia da data deste' que baixa I por c6pia: Fui Servido 
~cc.orrer com as providencias, que Me patecêrão con~enientes ~ e heces
s ~uias p~1ra se proceder ao Recrutamento Geral, . para eornpletàr logo to- . 
tlos os Cóq~os do Exe~c~to. E porep1~ .entre <is d.itas p1·bt ideocias· se com·..! 
prehendem 0.\lf .. ras a favot·. dos~ M~g1slrados, ,que conconer~m c~m e·xac
tidão, e fiqelidade , para ~s,te ServiÇ9 ,, e dos Spl.dados; que Sf' al!stareQ'l, 
ou sr.rvir.em na prê_s,eote Guen~à: llei- por bem 'i que pela, Meza ·.do DeJ 
sembargo do Pa<(,O Me bajão de ser consu)~ados , ~om prefereo?Hl, nos 
Lu•ra1·es a qqe estiv.erem ar caber; ou. Predwamentan<.lo-os, os d1tos Ma-' 
gist;;ados. declarados na Relação~ que remetterá á .Meza para o dito e.ffei_. 

Xxxx:.:} 
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to o Doutor Diogo Ignacio de Pina Manique, Desembargador do Paço; 
e [nlendente Geral da Policia da Corte e Reino, na fórma o1·denada na 
dita Carta Régia; como tambem Me serão consultados nesta conformi
dade nu presente concurso os MagísLrados , que preenchêrão o m1mero 
de Recrutas, de que forão encarreg·adus pelo dito Desembargador , no 
1empo que lhes prescreveo: E Hei outrosirn por bem, que a Meza con
sidere com preferencia aos Soldados, que se alistarem, e servil·em na 
presente Guerra, na divisão, e distribuição de Baldios , que Eu possa 
ser servido ordenar ·nas suas respectivas Comarcas depois de feita a PaZJ 
geral, em beneficio da cultura do Reino·; e que do mesmo privilegio go
zem, na sua fafta, as suas Viuvas , e Filhos . A mesma Meza do De
sembargo do · Pa((O o tenha assim entendido, e o faça executar. PaJacio 
de Quéluz em 5 de Julho de 1801. = Com a Rubríca do Príncipe Re .. · 
gente Nosso Senho1·. 

Impr. na lrnp~essáo Rlgia. · 

*-*.o->*--* 

Por quanto pela Minha Carta Régia da data deste, Fui Servido autho
rizar o Doutor Diugo Jgnacio de Pina MahiqC~e, Desembargador do Paço, 
e In tendente Geral da Policia da Côrte e Rei.no, para que no Meu Real 

NonH• significasse aosJuiies Ordinarios das Terras, que comexactidão, 
e fidelidade promoverem, e cumprirem o que por elle fôr orde11ado pa
ra o Recrutamento geral de todos os Cór(~ós do Ext>1rcito, de q'ue· se acb<J 
t>ncart·pgado, de serem condecorados com o Hal:íi to da Ordem de Sant
Iago da Espada por este Serviço: Hei por óem, que aos ditos Juizes Ur
diuari0s , yuP forem declarados na Relação · que o dito Desembargador' 
<levl"rá remelter á M1inha Real Presença pela Secretaria de Estado dos 
N~>gocios do Reino, na conformidade da dita Carla Régi11 , e aos ou~ 
tros , que por serhelhante motivo se disliognirão, se passe por este 
Decreto sómenle os Despachos competentes da rrihcê do Habito da Or
dem de Sant-lae;o da Espada, de que lhes fa,;'o lmercê. O Ministro' , 
e Secsetario de Estado dos Negocias do Reino o tenha assim entendido, 
e fRça executar. · Palacio de Quéluz em 5 de·' Julh6 de 1801. =Com ·a 
Ru bricé!- do Principe Regente Nosso Senhor. 

lmpr. na Impressão Re'fp"a . 

. 
S ' 
k endo-Me presente que a Mina de Càrvão de Pedra de Buarcos, pela 
morte do Tenente General Bartholorneu da Costa, se acha sem Direc
ior; e quel'endo Eu .que a sua nova Adm,i·nistração seja confiaJa a pes
soa intell igente na ma teria, que a saiba bem dirig1r' e fazer trabalhar 
segundo as regras da Arte, e econernía mO'ota·nistica· ; e attendend0 on
trosim ao quaoJo convém organiza1·, e p~r desde já em execuçã(i) o sys-
1ema de Administração geral das lVJinas, ' e Melaes, que já comecei a 
estabelecer no Reino, crea.ndo ·para esta fir:n' hum Intendente Gel'al , a 
quem já Fui servido encarregar da Dill1ecção i:la~ MiJ.las, e FerFariar-> d~ 
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irigueiró dos Vinhos; e de todas as de Carvão de Pedrà, qúe se houve:. 
rem de abrir, e lavrar de novo, por ser esteobjecto pert.encent., aosell 
cargo: Considerando igualmente que a Supremà Inspecção sobre este 
importantíssimo ramo de riqueza, e felicidade púhlica he pm· sua natu
reza necessariamenle inherente á Repartição da Minha Real Fazenda, 
que deve subministrar os meioíl, oom que se hajão de aproveitar tao in
teressanles producções: Hei por bem, e me }w:lz dec larar, e oí:dt>naL· o 
segui o te. Pr·imeiro: Que o Presidente do Real Erario, Meu Lugar Te
nente, e Ministro, e s~cretario de Estado dos Negoeios da Minha Beal 
Fazenda, tenha daqui por dian,te a Suprema lnspec•1ào sobr~ lb<las a.s 
Min·as, e Metaes do Reino, pertencendo á sua Repai·t iç~o não só o t>xa
me, e _.,1pprovação de todas as contas relativas a ~stefJ bjecto; mastam...: 
todas as Consultas, Infurmes, e Exames de Planos rf'spectivus, que holl
"erem de subir á Minha Real Presenqa, para Eu decitlir o 'que julgar 

. mais conveniente ao Meu Real Serviço, e ao bem dos Meus PóVos. Se
.lJW1do.: Qué ao Intendente Geral das Minas, e Metaes do R1'ino perten
ça· a unmediata Oirecção de semelhantes objt>ctos, em conformidade rio 
qu . Ordeno, que desde já entre na Administntç~lo da Mina de Carvàó 
de Pedra de Buarcos, e que proceda ao e~.ame do seu estado actual, 
e faça hum Inventario exacto ~ e rig·oroso de todos os Materiaes, Fer
ramentas, Máquinas, e de tud0 o mais (jlle nella existir ; nssim como 
tamb~m haja de rever, e e;xamioar miudamente a actual complabilitla
de, melhorar. as suas fu lhas, e systerna, e propôr-me os Empregados; 
que se dtivern conservar; e os· que devem st>r exclui dos: dando de tudo 
isto logo huma conta exacta. ~ e circum1ltanciada, e npontando o metho..; 
do, e systema, que· deve seg·uir-se inalteravelmente para o melhoramen
to futuro da tl·abalho, e econ0mía destà Mina, e para o augmPnto dos 
seus productos; ficando finalmente encaHegado de continuar a remessa 
do Cat·vão, corno até aqui se praticou, para o sm·viço do Arsenal Real 
do Exercito do modo o znais prompto, e menos despt>ndioso que posE:ivel 
fô1·. Terceiro: Que o ·Presid<mte do Meu Real Erario passe logo as Or
dens necessarias para a .piE;'na, e pel'feüa execução· de t nuo o que aca
bo de ordenar a este respeito; ficando igualmente encanegado de orga
Irizar hum systema fixo, e luminoso de Administração Policial, e econo
miea para as Minas, e Fundi~ões; que procure aos Mt->us Vassallos as 
incalculaveis vantagens, que lhes devem resultar do aproveitamezJto de 
tantos, e tão uteis Mineraes, com que ricamente quiz dotar a estes Rei
nos a Divina Providencia. O Conselheiro, l\1inistro, e SecrPtario d'Es~ 
tado da Fazenda, Presidente do Meu Real Erario, e nelle M_eu Lugar 
Tenenle assim o telílha entendido, e faça exec'Uiat·. Palacio de Quéluz 
em 8 de Julho de UOI. ~ Com a Rubríca do Principe Regente Nos
so Senhor. 

1mpr. na Impressão Rlgia.. 
I 

*-*<00*--* 

Em razã~ ddls 'felizes Successos do Nascimento , e Baptizado da ioe 
fanta Dona Isabel ~VIaria, Minha Muito Amada, e PrF'zada Filha: E 
.desejando' eouespoudet· eom os eífeitos da Minha Real Benignidade, no 
<jUe pó.Je ser compatível com a Justiça, e cOm a Caridade, ao Amor, 
-que ~o.dos i(!)S lVle·us Vassallos Lem m.anifestado. ao Meu Serviço nas De~ 
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.rnonstrações 'i com' que applaudírão estas felicidades l Hei por hen1 fazl!t 
iV.h•rcê aos Prezos, que esti\)ererfl por Causas Crimes nas Cadeias púbJi .. 
cas dos Districtos da Relação de Lisboa, e da do Porto, não tendo Par
te mais que a Justiça, de lhes perdoar livremente, por esta vez, todos., 
e q uaesquer Crin'les, pelos q uaes assim estiverem prezos,. exceptua.ndo 
vs seguintes, pela gravidade delles, e convir ao Serviço de Deos, e ao 
Bem da Républica, q1:1e se não isemte·m das Leis: Blasfemias de Deos ~ 
e dos seus Santos; Inconfidencia; Moeda· falsa; Testemunho falso; Ma
tat·, ou fetir 1 senclo de proposit0, sendo eon1 arcabuz, ou espingarda~ 
<lar peçonha, ainda que morte se· não siga;· Morte commetlicla atraiçoa .. 
damen te;. quebrantar prizões por força; pôr fogo a,ciutemente; fo·rçar 
~nulberes; soltarem os Carcereiros Prezas por vontade , ou peita i feri
mento de qualquer Juiz, ou pancadas rieUe, posto que Pedaneo, ou V in-' 
tenario seja, sendo sobre s-eu OlE,.cio.; Fu1•to, que passe de hUI;n Mat·co
de prala; ferida peh~ rosto,, c0m lenção de a dar, se com eiieito sedeo· 
em Carcereiro:· E ouübsi·m Ladr~o formigeit·o a terceira vez; nem con
demnações d;e açoutes, ,sei) do por ÜHlo. He Minha Vontade, e Mente,: 
que, except·o· estes Crimes aq1ui declarados, que ficarão nos termos or
dinarios da Justiça, todos o~· mais fiquem pe1·doados ,. e as Pessoas, que; 
por elles esli .verern .prezas, não tendo Parte mai.s do· que a Justiça: O 
()UP. se entenderá: tende Perdão· delcJas ,. ainda que as não accusem , ou 
não apparecendo, por censtar .que as uão ha, para poderem accusar; fi
çancl0 sempre o seu Direito s·alvo ás düas Parles 1 neste segundo caso,: 
para accusarern os Réos perdoacdes ,- quando appareção, e o gueirão fa
zer; porque a: Mi.nha. lnLenção he percloa·r sómente aos ditos Réos a sa-· 
tisfação da Justiça, enão· perjudicaF ás ditas Partes no Direito, q.uelhes, 
pertencer. E para serem os di tos Criminosos perdoados, serão vistas aSr 
culpas pelos Juizes a que tocar, para se h.aver este Perdão por cenfor-· 
me a eHa·s na fórma 'Ordinaria. Pela Meza do Oesembarg0 do Paço se, 
dem as Ordens Iilecessarias pa·ra este lVIeu Decreto se p.u blicar., e vi.1~· 
á nolicia de todos, e se executar~ como nelle se contém. Pata eLo da· 
Quéluz em 12 de J ulbo d,e 180 ~. · = Com a Rubúea do . P1·incipe Regen
.te NossGJ Senhor. 

impr. na Impressáo Rlg.ia .. 

Tendo o Tribunnl do ' Sen~do d·a Camara d.esta Cida<fe representa de> á(:} 

Pri·ncipe Regente Nosso Senh1Dr, em Consullêl' que poz na Sua Real Pre
sença, por -huma parte os clamores do Povo, a respei lo do pão que se 
vendia,· com dinünuição d0 pez<:} determinado; e regulado semanariamen
te pela Estiva, que sefazia p1~oporcionada aos preços porque no 'ferrei~ 
ro Público se vendi·ão as diversas qualidades de Tri-go; e por outra par
te a queixa, que os ProP.rietari·oS' .de Jlab!•'Ícas de pão, e os · P~t·df'iros fi
zetão ao Mesmo Senhor, em requeri'mento que l'evarão ao Real Throno. 
represent~ndo o confiicto de multas peconiarias, e apprehenções domes
mo gen€'ro, que se lhes farzião pela falta de pezo, a qual se lhes attri
buia 6li1Ji>a VeJmt(Jate i quando na•reaJiidade não COMOI'riãú para seme)t\an
te equiv0cação, procedi'd•a ordinaria :, e firequentemenf:e, pela dive1·sa 
qualidade dos Trigos; formal·ida·de oom que ms seus criados, e serven .. 
tes preparavão as mass~s 1 e .moef•o com qlile ~e eozião· nos· F0ruos,· aor~·~ 
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d'e se cbnsumia aigl11na parte da massa, por cujos moti~os succeqia ó 
desacerto do pezo; o que tudo se podia ~vitar sendo o pão vendido a pe
zo, tendo cáda onça, e arratel delie o preço relativo ao valor dos Tri~ 
gos: Examinand<H:ie pois esta importante materia: Pareceo ao Seriado, 
(1ue para beneficio Público, e com modo particular de todas as pessoas, 
que traficão neste genero, pará b venderem áo Povo, a mais acertada 
Providencia para cuhibir a fraude, e-fazer Çadncar essa chamada oppres-

. são das multas, e apprehenções, era vender-se o pão a pez~, por on
ças, e an·ateis, e dàr-se ào pezo hnm preço deduzido semanariamente 
.da Estiva, a flua! se ha de regu!ar pelq valoi· dos Trigos, sendo este 
methodo, Mio só o que se pratica pm· mui las Nações civilisadas , mas 
porque assim se acha de tempo àritigo deterniinado, pelâ Lei do Reino 
nu L_ivro 1., !t. 18. §. l~., ,tendo porém este .methodo o séu exercício, 
debalXo de algumas Condl(~()cs apontadas na·referida Consulta; e porque 
com o Parecer della Sê confonnoú S. A: R., pela Reàl Resolução de 
15 de Fev~reil'O dest~ anno, determin<indo tambern, que se fizessem exe.: 
cu lar todas as Prbvidencias apontadas; em observancia da mesma Reso
luçüo Régia: Ordena o Senado o seguinte, para se pôr em prática in
viulavel , do dia 1. ./de Agosto em diante; Q-ue todas as pess<?as qLJ~" ven
derem pao, e as que para esse fim o fabricarem ., e mandarem fabricat·; 
iré'lu semaoariamente ;:ls Casas da Alrnotaçaria., procurar .Bilhete de Es..:. 
ti v a, ptdu qual se h a de regulrar o .preço de cada onça, e arratel de pãd 
cozido : porque só a pezo he que este genero se poderá vendeJ· áo Públi
co, e ni'io de outro modo, e isto que se entende a respeito do pão fa
bricado extremamente de Trigo, se fica entendendo quando por algumas 
circumslancias se mandar positivamente fabricar o mesmo pão, ' com a 
mistura de todas, ou .qnaesguer das outras especies, como são Milho, 
:Senteio, e ·Sevada; porque neste caso, ainda que acontece a variedade 
das especies pela mistura a que dá motivo 1a urgencia, nunca de1re, nem 
póde v;uial' a formalidade da Estiva, para com porpo~çao aos preços des
sas mesmas especies se regulat· o preço que deve ter cada orHia e ana
te! de pão asr;;im compo§to. O Bilhete de cada semana estará pegado em 
h uma Taboleta, e pendurada esta 11a porta da Fab'l'ica, na Loja, no 
lugar de Cahanw, e em qualquer outro sitio aonde se venda pão, para 
que o Puv.o veja qual he o p-reço delle; pena de qne não tirando, e não · 
tendo ass.im o di lo Bilhete, pagar o 'i'ransgresso1·, pela primeira vez 8,$000 
réis: pela seg·unda o dobro, e pela terceira, e mais vezes o tresdobro, 
e vinte dias de cadêa . Que senão poderá fazer pão de menos de ~ualro 
onças, nem de mais de dous arrateis, para se evitar ·o máo fabnco, e 
falta de cosimento. Que todas as ballanças e pezos de que. usare~ as 
}Jessoas que venderem pão, sendo achados com falta da preosa, e Ji:l de .. 
terminada afilaf.(àO, serão multados nàs mesmas penas assima declaradas; 
pela primeira, e mais vezes, ainda que as' BallanÇas estejão certas~ e 
os pezos cuuformes aos Padrões da Cidade; por,que no caso que as Bal
lan<tas, e pezos estejão falsificados, ou diminutos, pagará o Transgres .. 
sor, seja Proprirtario da Fábrica de pão , seja Padeiro, ou Vendedor 
deste genero, peh primeira .vez 20,$'000 réis, eoi~o diàsde cadei.a; pe- . 
la sf'gunda vez 40_$000 réis, e hum mez de cadeJa, e pt>la terceira vez 
a mesma pena pecuniaria e dois n1ezes de cadeia, ficando inhabilitado, 
para nunca mais t(>r Fabrica de pão, nem o poder fabl'icar, ou vender. 
Que nestas mesm~s penas de vinte, e quarenta mil réis de multa, ~ res
pectivas penas af:Hictivas, inconerão todos os Cornmissarios de Tngos, 
que se aLreverem· por si, ou por interpostas pessoas, a terem Fabricas 
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de pão, ou de ·o mandarem fazer, e vendel', pois que a negociação, e 
·costeamento deste g~nero l se lhes declara desde já para elles prohibido, 
porque envolve prejuízo Público~ e h e incompatível ao seu Commercio·, 
,pelas circumstancias particulares que concorrem. Que todas as penas 
pecuniarias, que a respeito de cada hum dos casos declarc~dos se aêhfio 
determinadas; serão repartidas em duas par~es iguaes, h1Jma para a: fa· , 
zen da do Senad?, e a outra para os Officiaes da di ligencia; e havendo 
cJenunciante, será a ametade repartidá igualmente por elle, e pe·Ios Offi~ 
ciaes. Que sendo o Mi lho, Senteio, e Sevada, h umas especies, quepe-
la sua natureza não oifendem a saude, antes 'pelo contrario o pão fabri.:. 
cado dellas serve de quotidiano alimento, a quasi todos os moradores do 
Termo desta Cidade, e á maior parte dos habitantes das Províncias des.:. 
te Heino 1 fica por isso licito, quando concorrão motivos, ~ quanuo por 
authoridade se _mandar, o poder-se rnisturat· nâ massa do Trigo, todas,. 
é quesquer das ditas especies; porém havendo alguma pessoa, que deite 
Jü) p;io qualq11er n1isto estranho á' essas especies assil:na a:pontadas , d'e 
<]Ue se costuma fazer pão, para que o pezo seja excessivo ~s mesmas es• 
pecies, de que se co~tuma cornpôr; pot· este acontecimento tão ofl'ensi
vo; como escandaloso, Jogo •pela primeira vez qu.e de ll e houver noticia, · 
e se provat·, pagará, 50_$000 réis de condemnação, e fieará inhabil pa-
ra o Commereio; feitot·ia, e venda de hum tal genero, e ~stará prezo 
seis mezes, e a condemna(;ão será dividida em cinco 'P·artes iguaes, e repar
tidas, duas partes para a fazenda do Senado~ duas para o denunciante? 
e. h uma para os Officiaes da diligencia, e não havendo denunciante se.:. 
rão lres partes para a fazenda, e 'du·as para os Olliciaes: E para que o· 
referido chegue á noticia de' todos, e assim se cumpra, tanto nesta Ci.:. 
rlade, e suburbios, como em todo o seu Termo; e se não possa aUegar 
ignorancia; se affixarão Editaes com o theor original em todos os luga.o 
res Públicos desta Cidade, pelo Porteiro della, de que passará Certidão, 
e se remetterão os que necessarios forem aos Escrivães dos Ju lgados do 
Termo para: o mesmo fim, passando· cada hum Certidão de assim o tet 
cCJmprido, as quaes Certidões, serão entregues na Secretaria deste Tri
búnal, para se juntarem ao preseate ,- que na dita Secretaria se regi-s.o 
tará:, guardândO'-se com as Cerli~ões, e para a inteira exec'ução, se re.o 
mettão P.'xemplares ás Casas da Alrnotaçaria, para nellas igualmente se ... 
rem registados, recommendando-se toda a vigilancia, e exacção sobre 
este negocio. Lisboa 17 de Julho de HlO L = Marco Antonio de Az·e~« 
vedo Coutinho,. de Montaury. 

Impr. na O {fie-i na de L in o da Silva Godútbo. 
I 

ll avendo a Miseric·ordía Divina pos(o ternio á efi\1sào de sangtie hn'· 
mano, fazendo sueca-der aos trabalhos da Guerra a suavidade da Paz, 
consummou a sua imcompt·ebensivel Providencia esta grande Obra: pelo 
mPio de hum Tratado de . Paz, e de Amizade, assignado na Cidad·e de 
Badajóz é\os seis r· de Junho deste presente anno entre a Minh~, Corôa de 
h uma parte, e a de Flespanha da oulra :· seguindo-se á referida Assigoa:
tura as ratificações. formaes, ullimamente trocadas na mesma Cidade de 
Badajóz por modo auth.entic? no dia uezes~i~ dQ .referi du mez de Junho. 

J • 
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E })orque pelo sobreâ itd Trátado de Paz' e s~asratificaÇões s~ a~ha res~ 
tabelecida numa sin~era, e const~nte Amizade entre Mim; e o Serenis~ 
si mo, e Pdten tissi·rrio PJ'iocipe Dom Ciulos Qtiarto; Rei Catholico de 
Hespânha ; N ossus Herdeiros~ Successores, Reinos, Estados , Provín
cias, Terras, e Vassallos de qu3:lquer qualidade, econdição que sejão~ 
sem excepç·ào de lugáres ~ ou Pessoas : O annuncío assim á Meza do 
Des'en1barg-o do Paço. , . ~ por el~~ a todos os rneu~ Reinos, para que do 
dia da publicação déste ern di~ 'nte, depois de haverehl rendido a Deo~ 
Nosso Senhor as graças por hurn tâo precióso beneficio, todas as Pessoas 
dos Jklesrr'los Reinos; de qúalquer estado, profissão, e con9ição que se~ 
jão, não só se abstenhão de todo o acto de Hostilidade, e de tudo o que 

I pYuel.· pàrecer aniniosidàde contra as Pessoas ' behs' e eífeltos da sobre
c! i ta Corôa de Hespan h a , e seus V ássa llos ~ ,mas antes renDverh , e cul· 
ti vem com E ll es huma aberta coriimunicàçãO, e hurria sincet·a Amizade~ 
e reciproca ctlrrespondencla ~ evil~ndó com cuidado tudo o que puder 
ai Lera r no futuro a urii,ào1, que se ' ac~bá de restabelecer: Sob r>ena de 
que havendo qllem pratique o contrat·ió . lncorrerá rills penas estabeleci
das contra os perturbadores dd sQcego Púi:Hlco. A m_esnia Meia do De-: 
.sembarg9 do Paço o Lenhá a·ssim ent~hdidô, e faça -e:Xeci.Jtiir, mandao
do affixar este por .Editá!, que sérá remettido ás CoiJ!arcas_; pára ' quê 
chegue á noticia de todos, e para que se observe o nelle ordt:!nado; nà.o 
·obstantes qoaesquer anteceâentes Ordens, ou Disposições; que sejão en! 
contrario. Pa lacio de Quéluz em 20 de J ullio de 180 L = Com a Ru: 
b ríca do Príncipe Regente Nos~o Sênlior. 

Imp~. na Impressáo Régia; 

\ ' 

*--*<.O->*--. ilt 

EU O PRINCIPE R.gd ENTE FaÇo sàb~r ko~ que este Álvai·ã éottl 
força de Lei virem: Que sendo-M~ presentes os grav!=s perjuizos, que 
tem resul~ado ao importánte Comtnertio dá Ilha dà Madeira .de se con· 
sentir no seu Porto a entrada por Franquia dos Vihnos do Fayal, e mais 
Ilhas dos Açores, pelo abuso .que de sernefhánte introducção costumão 
fazer a lguns Negociantes, os qua«:!s gt.ii'ados só d~ seu lucro particular; 
e temporario, e estJUecidos do interesse geral, e permanente do . Com-: 
mercio, reexportão, e vendem depdis os tefer'idos Vinhos, como se fos..: 
sem da Madeira, p.estruindo por esta especulação culpável, ,e fraudulen..: 
ta a vantajosa reputação, que estes n1erecêrão ein todo ci teiiipo pela'. 
sna superior qt1i:t lidade; inconvenientes,, tp.ie !?e não achão bast~ntem~;Jn
te acàutelad0s no Decreto de vinte e dous de ..Vezembro de nnl e oito.: 
cen.tos; cujas providencias podem ser ill üdidas ; ou peJa falsificação das 
Marcas, que a ll i se determinào pàra distinclivo das _Vasilhas, em que 
de'vem conduzir-se os Vinhos ' da Madeira, ou pelà compra que das mes~ 
mas Vasi lhas se pode fazer nos lugat·es a que se destinão: Tendo consi
der~Ção a tudo o referido, e Querendo obviar · abüsos, não só PP rjuoi.:. 
ciaes, tnas tamb~m contratios á qoa fé, bom fJHe ~evein càrâc terizar-se 
as N egociações .Mercàntis: Hei por bem (revogando Qsobredito Decre
to de vinte e dous de Dezem,bro de mil e oildcenlos ) prohibir q11e da-' 
qui em diante se dê entrada na Illia da Madeira por Franquia , ou por 
qualque1· outro pretexto, aos Vinhos do Fayal, _e mais 11h.a~ dos A<to~ 

Yyyy, 
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.res, da mesma i6rma, e debaillío das. mesmas penás,. corri que' peta saiu·
oavel L ei de vinte de Setembro de mil setecentos e dez (que para, este 
.:fim sou Servtdo ampliar) se .a:cha pro'hibida nos Pól'los d·es tes Reinos, e 
Senboriós a importação de Vinhos , e outras B'e'b}das, que se fl;lhdeã(} 
fóra delles. 

Peio c:fue: Mando á Mez·a do Desernbargo' do Paç'o ; Presidente 
do Meu Real Erario; Go·ncelhos da Minha Real F 'a:zenda , e do · 'Ultn~
fuar;· Real-Junta do Comnie rc io; A.gricu.Jt t,na , Fahdcas, e Navegação 
«lestes R'ei'nos, e seds Domínios, e m Çl Ís Tribunaes, Governadores, e 
M agistrados destes Reinos, e Senhorios, a quem o couhec'1men'to d.este 
Alvará: e'om forÇa de Lei' perte'nce'rr, q:ue o cun1p r·ão, ,e güát"dem, corn<J 
ilt>lle se contém; setn emhargo de qúaesq:uer Leis, Decretos, ou' Reso
luções qm conlrario; as qüa.es ,sou. Servido revogàr p;at·a e·ste fim sóni·en
te, Çomo se ele cada bun1a del'las fizesse ,li teral , e especifica m;en.ção. E 
:10 Doutor José Alher.to Leitão do Meti Conselho , Deserr1barg,a.d'or d() 
]

1aço, e· ChanceHér Mót· do Rei:no·-; . O rdeno' qüe o faça pubJi·car n:a Chan~ 
cellaria, e reg-fs tat em todos os· Lugares, em que se eosi:!Jmão regista'i 
sernelbanles Alvarás: g o Or iginal ~~ maodárá para o Meu Reat ·Ar..; 
chivo da Torre· do Tombo'. J),,ado no' Palacio de Qu:élnz em 2'2' de J ulhu 
de 180 L = Com a Assignatura: do' PriuciJi~ R:eg'ente Nosso Se'n'hor; 

Re_qist: na Secretaria de Estado dos Ne_qocios da Ma-. 
tinha e Domínios Uttraman'nos n& Lz·v. L de Alva., 
t ás , Leis , e Patentes afol. H&. vers.• e ~·rrlpr; na 
Irnpressã? Re'fp'a. 

EU O P'EUNQtPE IÚ~GBNTÉ: Faç'o sabér· áo~· qu'e' ésté Ál'Va:rá c'óh»> 
força de Lej virem:· Que te'ndo Eu sido obrigado ~e l as n~cessidades ac:..: · 
toaf's destes RPinos' depois de ar,r licados todos os meios q'onipali'veis:' 
com a' Dign'idadé' da Minha Réal -Corôa, e' não gra·vosos aos Meus FieíSI 
V assa·llos, a t>xigi'r dó seú a·mor, é' l:ea·ld acl'e , por ou tro' A !vará' de' sete 
de· Março do a'nno corrente,. o! vohmtaáo Empt·e'slimo' de Doz'e mi'lpões 
de cruzaçfos; e Havéndo ai'nda á ré'sp:eite' d'esté co.osull ado ao modo· não' 
só mais segoró cfo pagam1ento., rn·as de seu· maior partté'ular p1rove~i tO',. es.: 

1 tabelecendo os Novos lnipestos 'JJ'o mesrno Al'vará' preseriptos,. .e por e!~ 
le .ç e pélas Jnstm·cções, qd·e rra m;esma data o acompa.nhárão, a·súg·nada~ 
por Dom Rodrig:o de Sousa Cou trnho , M e u Mini'stro Conselhei·ro de Es
t ado, Secreta tió dos Negocias da .M fn ha Real Fa·zenda , , é Presid.enté do 

·, Meu Heal E ra. rio, a fón11a dà sua arrecad;,çã'o: Me forãi:> preséntes já: 
re>q Ut>rim entos de Êréctóres d·e algumas Fcibricás; j-á tantos q·lfesitos dog 
Mi ni s tros Ex-ecutores, q'ue P,•ira conciliar qua:nlo possivef ft· córnmodida.; 
de de huns , e evítár absolutam·t>'nte todo o·p·retexto da Con'frrsàó d'os ou·-
tros : Hei por b.e m decla'rar o s~guinte . ' . 

Pn'rneiro. Que o Sello Reaf, cont qu'e no· Pa:ragrafc) decinín do dilo' 
A lvará, efoitavo das referi'das fns t ru ccÕes, se man·cl'ão m'a rcar as Mantr-' ' . facturas , qu e o adm.il tirem·, lh ~ s dPve sf"r posto rias rresp·ectivas Fabri· 
cas , indo a est as ... cada rnez hurn·, o tJ 1na·is dhs su ceesHivc.s 

1 
seguo tlo ai 

9u ~ n ticl a de .· o Ministro , e Officta f' s e·nca:rt>ga cfos d es ~a op~ ras~o ex o[-
ju;w. E ass 1rn mesmo nas mesmas Fab.rl't:as se tomarã'cr a·s L rstas d .1s 
que nàu furem ~usceplh e is do Sello, para d.t; fJ as. se dare m a's con1p'·de n'"' 
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tés Gbias; Mas quando pelo decurso do mez os Fahtidmtes hecessitein 
de vender fazendas posteriormente manufacturadas, serãci obrigados á 
coó vo'car o mesmo Miois~ro, . !:3 Offic~aes, que ne~te caso _verlcerào á cus· 
ta dos mesllios Fabricantes os ernoluirlentos nesse lugar estabelecidos aos 
Caminhos; Termos, Assignat~ras, e m~1is actos qtie se . obrareni. . . 

&fJil.ndo. Que serido álgdrnas Fabricas siLuàdas . leguas longe dos dis
tr1ct'os; em que assistem os Superintendentes qà Debma; ·de que se pô"' 
de seguir manifesto perjuizo a:os Jntéressados tias . mesmas Fabricás, pe
la dem'ora de comparecererb nellas os ~~~estrias SujierirHendentes,,: ~oú 
servido deteliminar, que neste caso o Magistràdo, que ás~isLir na Temi; 
·em que a Fabrica fôr ereeta; m.i nà sua falta, , o da Terra mais : vizinha~ 
sirva de Superintendente desta arrecàdação ~ ccini a nieshHl. Jurisdic<iào; 
que comt;eté aos da Decima . . , . . . , . . . . . . · 

Tercéiro. Que o v_alot, sobre .qUe ha .àé, recahir djunirrierito rios QJ.e~.: 
mos Paragrafos determihádo, he manifestan)erite o que o Fabricante 
vrescreve á primeira vé'nda das lnanufàcturas; e dão qualquer outro pu~ 
ta ti v o; o qual q uàndo seja necessârld, os Minissrcis Superi n te.d de ri tes de~ 
verão conferir, e examinar p'elos Dial'Íds da: ~bnda; ou sabida; que a:s 
}-fabricas devem ter com toda a exacçãó, ~ ·tlar~za~ . ... . . 

Quarto. Que este lmpostd he s6 sobre ~s Fazendas cdns.umr.oadas, ~ 
ptom ptas pará a venda, e U,SO COirilllUÍll, e Consequenten'iente i'JàO Se én~ 
tende das Obras prepâratorias; e que se fabr-icão corrio .lliatf"riàs de que 
as rues.mas Fazendas se obrão; como são as Fül.ções de algodà(),; lã, se.: 
Ja, e 1ioho; as Tintllrai'Ías das ditas Fiações; os laboratorios de Drogas; 
e outros productos' ou trabalhos de iôentica: natu!•eia' ení quanto se 
conservfio Selll serem emprPgadtis. , . 

Quinto; Que para evitar aos Fabricantes o embaraço, ê Íncommodo ~ 
que talvez .lhes resuLtaria .da obrigação de apreseiitaren'l as Certidões da 
pag·amento da Contribuição do Com boi, na fôrma ordenàda pelos Parà
gTafos nono daquelle Alvará? e sext.o das ditàs 1nstruoções .; todas as Fà
zendas no acto do Sello' ou da Guia í pag.ueni indistirJtamente; qi1al.: 
quer que st>ja o destino-' do s~u consumo; o Imposto dos Tres pô~ cento'.; 
passando livJes pelo Consulado lia sahida ás que se embàrc~rerri_ conl o 
dito Sello; ou Guia, revogando desta parte os sobreditos Parâgrafos, ê 
..Alvará de de:zesete de Março de mil e oitocentos, que mandou . naque}..: 
la Rt>partição pagar a referida. Contribuição do Com boi. Não sendo porém 
da Minha Real Intenção extinguir a dita ,Contribuição, ou supprimir . ti; 
sua tão necessaria applicação, se expedirão dó dito Consúlaqo á Minhà 
Secretaria de Estado .dos .cNegocios da fazenda Relações cada m~z, j:ie..:; 
las quaes .conste a qua.nlid~de ~ qualidade, e mais circutnstandas das 
.inanufacturas embar·cadas, a fim de. que se applique áquelle objeCto a 
parte, que lhe co~npetir . do tnesmo Impostb. . 

Bexlo. Que delle porérn .serão de todo livres os r>anpos' seta'nrlas' e 
quaesquer outros, que as Fabricàs d~ Lanificips da Covilhã ' Fundiíp.; 
f Portalegre, ou outras con'l o frmpo fornece1·em ,para: o Fardamento das 
Tropas destes Reinos' , e suas Conquis.tás, dos A rcheiws, ~ Cri a dos da; 
Minha Real Casa, e para a-vestea:ria. dos Calcetas , e Forç,ados , e qu aes~ 
quPr. outros, que das ditas Fàbricas i custà da Minha Real Fazr>nda a. 
receben1, debaixo ela condição de virem sempre ácompantJados dP Guias 
dos respectivo's Superintendentes, e obrigados a s~ m&stral'f'lll em pra...; 
:Éos certos, . e cori.stitüidos por termos juclit:<ialmenlP assi~nados, entre·~ 
gues nas Estações competentes, pena de lhes não aproveitar es(a isf'tN 
~ão; a ql.uil isenc,tãd he mdtivada, porque. os prr~bs 1estas 1\ianufacturas » . ~"2 -

I 
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que se 'comprão para a Fazenda Real, estão ajustados por Contratos an..; 
teriormente feitos. 

1 

• 

Setirno. Que da mesma sorte se deve entendeF q.ue o .Estabelecimed
to deste Imposto não comprebende as obras dos Ollicios mecanicos, e 
Artes Fahrís, mas que o seu objecto são os effeitos, ·que partioular~nen
te respeitão ao Comrnercio, e que até agora só não paga vão DireHos, 
por serem do consumo do Reino. 

Oitavo. Que todos os Cavallüs de montar, ou Bestas maiores , qlle 
servem .ao mesmu fim, estão sujeitos á taxá, imposta, qualq?er qt~e seja 
a sua v1tola, ou marca; mas os Cavallos, ou Bestas, que so servem pa
ra carga, devem entrar na Classe das Bestas de Cal·ga maior , na qual 
entrarão todas as Muares, ainda que de montar, pois não servirião ao Es
t ado no mesmo uso que os Cavallos. Não serào porem collectadas as 
E goas de creaç fi:o, e rehanhos, e as Bestas serrís de qualquer qualida
de. anles a estes dous artigos se dará todo o favot', e ajuda. 

Nú no . Q ue pa 11a se cliz.erem db uso da lavout·a, será necessario que 
as Bes las, ou Intlivi rluos se oee~pem na verdadeira agricultura todo o 
anno, ou a maiot~ paPle delle. , 

1 

Dec·imo. Q ue o Imposto Untado aos Criados cle servir liJào se ]imitá 
pi> la idade, p1•ovindo da necessidade, ou da possibilidade de manter o 
número; mas não comprehende as Criadas, pot· isso que não estão quan
t o ao Estado no .mesmo serviço dos· homens, e que muito conviria que 
as mulheres se e.ncarregassem de semelhantes àccupações . Da mesliH!l 
sorte não compréhende os Caixeiros, Esoreventes, Pralicàntes, e outros 
desta qualidade, que não forem Criados de luxo, mas entrarem na Clas
se de Aprendizes, Officíaes, Agentes , Moços de Padeil'os , . Mo~tos de ' 
l~'ornos; e Re rn eiros. 

Deómo PrímeiTo. Que sendo esta parte do dito Imposto sobpe o's 
A mos , huma vez que estes declarem o núm ero , serão obrigados a pa
g allo; e se depois houver alterac(ào desse número , se deverá por partic.llJ. 
~e acldicionamento augmenUu, ou diminuir no noYo, e successivo lança.
mento, para o que se fará sempre o oonveniente' exame . 

.Decz'mo Segundo. Que excitando-se dúvida sobre o terppo das Cobran..; 
ças , quanto aos Prédios Urbanos, e mais Impóstos 1 se deve fiçar ent~ l'l"" 
dendo deverá ser feita nos mesmos tempos estabelecidos pata o Subsidio 
da Decima; e quanto ás Manufacturas, fique subsistindo o disposto nas: 
Instrucções. 

Decirno Terceiro. Que todàs as opera·ções desta arreca:dação, em quan
to formaltnente se não acharem ex!Jressas, se devem regular iclPnticamen
te em tudo pelo Plano prescripto á do dito Subsidio Mililar da: I)ecjrna 1 

fi cando a inspecl( ão nos Corregedores das Comarcas, a quem os Superin
t eHu enles pa rticulares dellas devem faz er as remessas, e et\1 oonsequen
eia a fis calização, e responsabilidad e. Mas não tocarão aos mesmos Cor
regedorf' s os Prêmios dos tres por cento das Coll ectas fe.itas pelfls dito9 
Supe> ri rteud en tf•s , por issó que ntro se donoedel'ilo pela 'responsabilidade, 
mas pelo t raba lbo; e assim os Sellos, Manift}stos, e Livros uão segui
rão as Correições, mas as Superintendt"ncias. 

Pelo que : Ml\ndo á Meza do Oesf• mbargo do Paço; Presidente 
do Meu Heal Erario; Regedor da Casa da Supplicac(ão; Conselhos da 
M inha 8 eal Fnze.1da, e do Ultramar; MP-za da Consciencia, e OrdPos; 
R Pa i J un ta do Commercio' Agricul I IJra' Fabricas ' e Navegação des t e~ 
R einos , e seus Dominio:J ; e bem assim a todO"s os mais Tri bun a<~s l\'Ia
g is trados , e Pe.ssoa,s, a quem o conhecimento , deste Alvará com ' r~ rç$ ' 

. . 
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. d~ Le.i pªrteneer, ·qu!IJ 9 ~tHuprão, gyardem ;, e taçã{:l cun:lprir ; e guar
dar conl inteira, ~ inviqla,vel oh~tí!rvar1da: ~ ao Qoutor . José Albert@ 
Leilão, do l\'Jeu Conselho, Desembargador do Paço, e Chancellér Mór 
destes R~inos, O rdeno; ~q.~e ofaqa publicar ná Chavcellaria, e que · de1-
1e se rem-e~~ão Elxem,pJf.l..res aQnçle çornp~tif} .r~gist;:\ndq-se em todos os 
lugares, . àonde se ço.st t,pnão.. registar se!ilfilhªntÇJs Alv~rás; e mandando
Sf' o Original para o l\1'eu Real Archivo da Torre do .Tombo, paranelle 
seF guardádo. Dado no Palacio de Quéluz em 30 de Julho de 1801. ~ 
Com a Assignatura do Princip.e Regente Nosso Senhor. 

Regist~ na Chançellaria Mór da Corte e Reino no Li
'IY1·o do. Lús a jol. 16 9. 'l{ers. , ~ impr. na Irnpressád 
Regia. 

; . 
*-·-·-*~~*--: ~ 

Q uer~ndo Da1• ao Meu Exercito liov as ~'~óvas da Minha Real ciemen~ 
eia: Hei pot• hem Perdoar a ~odos os It~divi<duos delle, qb.e tiverem tidd 
a infelicidade de desertar dos seu.S C6rpo·s, ê de sé apartar das . suas.Ban
ileiras; com tanto porém, qlie aquellt"s, que se .áchareJií dentro do Rei
no, se apresenteni nos seus Regimf'ntos d,enti·o do espaço de trinta di·as, 
cout.udos da publicat(ão deste em dian te '; e os que se acharem fóra del...: 
l e, derltro du termo de dous mezes: B otitrosim, Hei p.ot· beni Perdoar 
a todos áquelles lndividnos, que se achat·ern prezos, e mesmo sentencia
üos pela primeira, e Sf'gunda deserção, Ordenando que sejão soltos , e 
novamente incorporados ás suas Bandeiras. O Conselho de Guerra o~ tenha 
assi.m entendido, e o mande publicar, pára que haja de chegar á noti .. 
cia de todos . . Palacio de Qu éluz em .9 de A gosto de 1801. = Com a 
.Eubdca do Prln.cipe 1.\{egente Nosso Senhor • 

. 
Impr. ·_na O!ficina de .Antonio Rodrigues Galhardo; 

M andà o PRÍNCIPE .REGElN'fE Nosso Senhor, que o Desembâr .. 
g·ador Superinlen,dente Geral da Dec,ima da Càrte e Reino declare aos 
SuperinteoJentes Particulares, que devem concluir os Lançatne:r:itos atra~ 
zados no preciso termo de tres mezes, e que f.pção os futuros nos tení
}JOS que a Lei determin~ na cer,LP.za de que por qualque r de mora serão 
1·esponsav~isa SUA ALTE ZA REAL,_ e selbes emhan1çará a suaRe
side ocia, ficando ao cuidado delle Supen,ntendímle Geral o dar conta na 
Meza do Real Erario da falla qne houver tlas e ntregas das Certidõt's dos 

·J;nesmos LançE\mentos ua Surerintendencia Geral; e . para est.e e íi'e ito fa
ça as ·competent es participações a todos os Superiiltetldentt>s; declaran
.do-lbes tambem que haja todo cuidado nos mt>smos Lançamentos, para 
.que se fação com a e.xacção necessaria, por constar que o respe ito, ,o tt 
dcpendencía de algumas J>~ssoas Pri~cipa ea, faz com que sejão diminuQ 
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tas as Colleclas das s4as Propriedades Urbanas, e Rusticas. Lisboa 11 
de Agosto de 1801. = D. Rodrigo de Sousa Coutinho. 

Re,gist. a fol. 69 do Livro li. que serve de semelhan
tes na Contadoria Geral da Repartição desla Cidade' 
e z'mpr. na Regia Typografia Si/viana. 

M linda o PRINCIPÊ REGENTE Nosso Senhor, qu~ o Desembar
gado!' Superintendente Qeral da Oecima da Côrte e Reino declare aos 
!Superintendentes da Dec~ma da Côrte e Termo, que deven1 registar to..: 
dos os mezes na Superintc3uuencia Geral os Conhecimentos das entregas 
que fizereni no Real E-rario, ~ . · avs .. Corregedores das Com a'rca:s do H.ef
llO, como ~upet·iotenden tes G~rci.es del(â i que todos os tneZeS" lh'e reme-· 
tão CPrtidões das remessas, que do mesmo Subsidio fizerem ao R~al .Erá
rio, declarando nas mesmas Gertidões os dias das Entregas, e os núme
ros que ti verem os Conhecimentos, para tudo se lançar por descarg·a das 
~ommas dos Lançamentos a qu-e elles são responsaveis. Lisboa 11 d:e Agos~ 
io de 1801-. = D. Rodrigo de Sousa Coutinho. 

Regist. a fol. 68 do Livn.J IJ, que serve d~ semelhantes 
na Contrxdon·a Geral da Repartição desta Cidade , e 
irnpr. na Regia Typografia Silviana.· . 

~U O PRINCIPE REGBNTE Faç-a sáber aos q·ue este .Alvará virem: 
Que send~-Me presentes os embaraços, que se pódem seguir, e se tem 
já re<l.'l'izado nos· Meus Domtrrios Uhramaúnos , com fiérjuizo da promp:.; 
ta administração da Justiça' qual convém á pt'lblica tranquilidade, q-uan·
do nos delictos, que a pt>rturbão, se achão incursos ·alguns Çavn:lleiros 
das Ordens Militares de Christo, de S. Bento de .Avís, é de Sant-Ia
go da: Esp,nda, qu'e por terem Commencfa, Tença , e MantenÇa, com 
que se possão governar, gozão do Privilegio do Foro, e dos mais con
cedidos ás ditas Ordens Militares; e por tanto só pod'em ser accusados 
perante o Juiz dos Ca~atl'eiros i tesfdenle nesta Capital, é p·or eHe pri
vativamente julgados nos casos criminaes 2 E desejando Eu occorrer com 
as mais opportunas providencias, a que dos' Priv·iJegios concedidos ás d~i-
1as Ordens, com que tanto· se i-lluslrão estes Reinos, e os seus· Domr
nios, se não abuse para a ' impunidade d·os delictos', oo aindá p<rra a di ·~ 
]ação do castigo por elles merecido en:f satrsfaçãó do Estado, e dos Pr' i:~ 
vilegios offendidos l Como· Princip·e Regente, Governador , e Perpetoo 
Administrador de todas, e d·e carl'a h urna das di tas Ordens Militares: 
Bei por bem authoriz~r os· OesembargadDI'es, Ouvid'ores GE>raes do Cri
me das Relações tlo Rio de· Ja:neir'o, e da Bahia, para conhecerem dos 
casos criminaes, acontecidos nos seus ff'!spectivos Districtos, em que fo'"' 
rem incursos quaesquer Cavalleiros de alguma das reforida-5 Ordens, p~
ra detlrirem á6 accusa~õe~ contra efles inLentada13 pelo$ Parüculures of-

' I 
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fendidos; ou por parte da J listiça ;, para lhes darem liv1·an1eqto; e final~ 
~ent~ pát;~ os sentenciarl:m) conio f~rju~tiça EH~ . Relaçãe"Com os Adjun~ 
tos, que lhes nomearem os respect1yos Governad_ores, ou os que ~e us 
Lugares servit·em: Concedendo á este fii1'1 a'cadá hur.ri ~9s ditos Ouvi
(lor~s, .e aos Mi nistros; que àctualliiente ~e . servirem, e que ao dían..:. 
te ser v Hem eni hutila, ~ . outra B!=Iação '· ,toda à cumprida Jurisdícção 
necessarü\, segt,1ndo às' ~inhas . Leis, airida . . que n~nhum dos , ditos Mi
nistros tenha o Habit.O _âe âlgullia pa~ di~.ás Otderis; revogàndo tudo quan~ 
to obstar a esta Minha supre.ma. Deterini,naÇão; . . .- . 

. Pelo que: Man~o ,á Méza dó, D.~s~mba,rgo ~.ó Paço, Pt·esidente do 
Meu lleal _p:rarío, Regedor d~~· Cà~à . d~ S~pplic~ção_, ;q~nN~lli~s . da Mi..: 
nha Real 1~ a zen da ~ e do. Ultramar, ~eza d,a Consc1enc1a ,-e Ordens, 
Goveri1<\dü~ ila R~lação, , e~as~ .do Pbrt,o,eaqs mais TribLinaes, e ato~ 
tos os Magistrados, e Pessoas, à querrl ó cdQheci.merito des te Alvará per-: 
tencer, que b ct.imprãq, e gi.íardeh1, e fação .curi1prir , e gua rdar tão 
inteiratiiehte ;, ~orno nelle S,e cont~m' sem ,dúvida' oú embargo algum' 
e não ooslaples quàesqtier Leis, 4lvarás; Reg·irtientos "·Ordens, ou Dis-

' posições em contnirio ~ porqu~ td,dos, e t.odiis .l-lei r?r bet~ derügar pará 
este Ptfeito sómente. E ào Doutór José , All:)~r •to Leitão; do .Meti Conse
lho, Desembarg-ador do PaÇo, .e Chanc~.llér ~ór destes Reinos, Ordeno 
que o faÇa publicar ria Charicellaria' e regtstàr rios LiVrOS dPI!a à. que 
tocar, rein.etterido-se os Exeli1J)Iares delle1 impressos debaito do rn eu Sel
io, e seu sig·hál á tbdos os Lugal·es, e Estàçdes, à qlit; se cos~umão re
inettet semelhantes Alvarás ', e g:uardando-se o Odgin.àl ~o . Meu \l.eal, 
A rchivo dà Torre do Tombo. Dado no Palacio de .Qi.Jeluz em 12 de 
Agosto de ISOL = Caril â Assign~tl!lra do Principe' R~g~títe Noss~ Se..; 
bhor~ 

Reqist. na SecretaPia de Estado dos · Neç/ocios. do Reino 
rzo Liv. IX. das Cartas~ Alvarás. , e Patentes a 
fol. 13Sl, e iinpr; na Impressáo Regia. 

BarthoiGitieri Pacca:, por Divina Miserlcordia CàrdeiÜ Presbytero dd. 
Santa Igreja Roinana, N uncio A postolico do Sàntissimo Padre, e 
Senhor Nosso , Papa Pio VII., e da Santa Sé Apostolica nos Reinos; 
e Domínios de Pórtugal; e dos Algarves, com poder de Legado á 
Latere , !}d. , ' 

" . 
N ~o ra.ras veies por certo ~eiti dcontecido qde' marcha tido os Exerci~ 
ios de hum a para outra parte, em quanto gt.ierreão, cdm difficuldiíde, 
ou intei ràmenle se rii'io possão prover de peixe', ovos, , e lac ticinios, ás 
sextas feiras' sabbados' e Vigilias: a cuj'a falt~ diligeritementr oéC(j{'.: 
i·endo a Igreja, como piedo'sa Mài, tem âlguri1 tar1to modificado o rigor 
das Lels, e dispensado para com ell~s no p1:eceito ,universal da <tbs ti 
nencia. E mostrando bc:ln:i á e:Jt:periericià, qu~ c.s ~xercitos do Mui lo 
Alto, é Serenissjmo S~nhor, PRINCIPE REGENTE d>e Portugàl, que 
:l1este tempo de Guerra ou se achão alojados em acarnpatnentos, ou pós
tos de gua:rni~ào e1f1 Praças, e Fortalezas para sua dPfensa, · pf'la d i .~ 
iancia em que do mar estão ás lugares ' ou pela difficuldade dos ca mi.~ 

' ' 
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nhos, de Jienbum modo Se podem prover' de peixe, OVOS, ·e }actiéfriios; 
nem tàzellos conduzir Je lo nge, sobre tudo na presente estação do Es~ 
tio, senão já corrompidos, e- quasi de todo derrancados, de maneira 
que, neste estado de summa precisão? ver ... se-hião os mesmos Exercitas 
forcados ou a transgredir por au lhoridade propria o preceito da abstinen
cia ·, ou a contrahir molest ias, ou antes a quasi perecer de fome: tendo 
tudo isto em considera((àO o Muito Alto, e Serenissimo Senhor D. JOÃO; 
}JRJNCIPE REGENTE, e sentindo, assim- pelo seu desvelo em man-
ter os direitos da Religião, e da 'Igreja, como pelo seu Paternal AmoJ: 
para com os soldados .seus Vassallos, que estes, sobre os trabalhos, e 
calamidades da Guerra solfressem aindá tanto damno n'alrna, ou no·cot• 
po, mui benignamente ~os declt1rou, que n1uito desejava que opp'ortu
namente em tudo islo providenciassemos, por authoridade da Sé Apos..:. 
tulica. Nao tenrlo porém Nós poder de dispensar no preceito universal 
da abstinencia, ás sextas feiras; e sabbados, para este eífei!o sopplica
J."emos, quanto antes, esta graça' ao Santiss:imo Padre, e Senhor Nosso, 
Papa Pio VII.: e pata que -entre tanto atlendamos , quanto he possi;vel 
aos soldados nesté estado da verdadeira précisão, e que não admitte de~ 
mora, interpretando a meu tt? do mesmo San ti'ssimo Padre, e Senhor Nos
so, em seu Nome, e por, authoridade sua coqcedemos, e permittirnos 
aos Exerci"tos, que no actual tempo de Guerra militão debaixo das Ban
deiras do Mui to Alto, e Serenissimo Senhor, PRINCIPE REGENTE 
t.le Portuga·l, e que se acbão, já alojados em acampamentos, já peístos 
de guarnição em Praças, e FortaJ.ezas, ql!le, em quanto não chegue res
])O 1 a do mesmo Santíssimo Senhor, possão elles, e licitamente lhes seja. 
permiWdo comer sádios alimentos. de carne, todas as sextas feiras, sab
bados , e 'todas as Vigílias, sem que todavia a isso n:H]a obste. MtJilf:~ 
porém desejamOSCJUe esteex.pediente, que entre tanto tomamos, decon·· 
ceder temporatia·mente esta faculdade, para precater escandalos, e ti
rar nesta mat t' ria ás éonsciencias dilvidas; e e~cmpulos, se haja de fa
zer notorio · a todos os Of:Eciaf's, e Soldados dos sobreditos Exercftos.: 
Dado em LiE;boa nas Casas da Nossa Residencia, no dia .8 de Agost0o 
do anoo do 8enhor 1801, e H. do Pontificado do Santissimo Padre, e 
Senhor Nosso, por Divina Providencia, Papa Pio VII. = B. Cardeal 
Pacca. 

( L. S. ) == Ca·r1os Bud"árdi- i Secretad'o. = J0aquim José Cesat· Mat.:. 
1liti, Registador Aposlolico. · · 

I 

O Príncipe Regente Nosso Senhqr ha por hem' acordar o· seu Real 
Beneplacito a este Breve, para que se possa executar. Pal-a·cio de Qué~· 
luz em 12 d·e Agosto de 1801. = Luiz Pinto de Souza. 

Impr. na Impressáo Reg'ia. 

/ 

·--l!<~--i 

Sua Alteza Reaf o Princi"pe Regenlé Nosso S.énhor, Foi servido Au..: 
t harizar o Conselho do A:lmhantado, para perdoat· dE' hoje em dian.te o 
Crime de Deserção aos Soldados da Brig<~ da, cujo deiicto não fôr acom
panhado de circurnstancias, q-ue a. fação mais aggrava:nle: O Mesa o 
Senhor assim o Determinou em c-inco do- C(l)rtente mez em Resolução de 
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Consulta do irJestíio·Tribunal. Lisboa 14 d~ Agosto de 1801. d Bernat~ 
tlo Ramires E.squi v e!: = Pedro de Mendonça de Moura. 

Impr. na Offlcina de Antonio Rodrigues Galhardo. 

;_ ·_*'-O'>>l'--t 

Tendo determinado premiar os Meus Fieis Vassallos, que Me servi~ . 
rem ·no Meu Real Exercito, e desejand(). dar-lhes huma especial demons
tra~ão da Miriba Real Benevqleoci~: Fui servido• entre os premi os ex~ 
pressados na .Carta ~{egia em data, de hoje; Cllja c6.pia será remettida ao 
lVl f'!l Rf'al .Erario, estabelecer a creaçã9 .de cem Dotes do valor de cin...; 

- cuf'rita mil réis cada hum; e parâ este efl.'eito, Sou servido mandar ap
plicar annualmente a quantia de Cincq C\)n~os de réis do proclucto das 
sobras das Cizas dos Bens de raiz, e Conselhos; cuja .qu.antia se entre.., 
gará annualmente ào Doutor Diogo Igriacio M P.ina Manique, , do Meu, 
Conselho, Desembargador do Paço, e . Intendente . Geral da Policia da. 
Côrte· e Reino, ou a quem suas vezes fizet: ;·. ~ Eu fór servido incumbir; 
para serem distribuídos pelas Orfans, nàturae$ dos tespectivos Cunse~ 
lhos, com prefei'e11cia as que foren:t Filhas de Militare13, ou Donzellas' 
que se desposarem com aquelles dQs Meus Fieis Vassallos, que tiverem 
servido na Tropa de Lin.ha. E Sou ot:itrelsim servido.; que n0 caso de se 
acharf'm as sobras dos Bens d~ Raiz, e C6riselhos app]i·cados para ou~ 
tros . destinos' haja com tu9o de prefa?:fi!r~se reg·ular' e inviolavelmente 
a indicada quan~ia de cinco ,contos .de réis, que applico para a creação, 
e distribuiç'ão annua.] dos referidos Dçtes 1 pel-o producto de qualquer ou~ 
tro ramo da Minha Real Fazen.qa; devendo começar a àistribniçào dos 
sobreditos Dotes no dia 13 de Maio do anno proximo faturo de 1802 .; e 
~10 mesmo dia nos seguintes annos. J?or tanto Ordeno a9 Const>lhPiro, 
Ministro, e Secretario de Estado da Minha Real Fazegdà,. Presidl:'nte 
do Meu 'Real Erario, e nelle Mea Lugar Tenente, que. a~sim o tf'oha 
entendido, e faça executar. Pala'cio de Quéluz em 17 de -Agosto de 1801~ 
r= Com a Rllbr~ca do Príncipe Regente Nosso Senhor. 

I 

I 

Impr• na Impressáo Régia~ 

DoM .JOÃü 'por Graça de Deos Principe' RegentedePorlugal, edos 
Al~arves, d'aqu~m, e d'além ~ar, ern ~~~ica de C?uiné, e. da Çon
qUista, Navega{(ao, e Cornmerc1o da E.thwpta, Arab1a? Persia, e da 
]n(l'ia etc. Faç.o saber que Joã0 Antonio . S~Il~r. de Mendonça me re
presentou por huma peliçã0: gue nomeando D. Anna de Noi'O.nba Leme 
Cern ache os seus prazos por tJtulo ·de dote em Sl]a filha O. Anna Roza 
de Noronha Leme Cernache 1 com translação de domínio, posse, e todo 
()mais direÍto ,qúe nell~s Únha, .reservado só o uso fruto l':llll quantov.iva 
fosse, na conformidade das escrjpturas d-e 27 de Out•llht'O de 1788, e 
26 de Fevereiro de 17'90; a nomeada, depois de casada com o suppli
cante > lh'e nomeou com as mesmq,s clausulas, por ~scriptui:a de Ui de 

' Zizz · 
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A gosto de I-194, os d'i tos prazos, e todos os mais que lhe pertenq',essem : 
Que segundo os verdadeiros princípios, ambas as ditas nomeações erão: · 
irrevogaveis, e não necessitav.ão de Insinuação, po·rque esta sómente se 
requeri'él nas doaf(Ões propri-as e ligiLirnas, e cca1forme á eensum d)e Di ..: 
reit9 o~ Ernphyteuta .nomeante não dava cousa alguma do seu patrimo
nio, que por isso não fica-va deteriorado', mas exercitava o rude, e mero 
facto d·e nomear na fórma da investidLua, mediante a qual, recebia o no· 
meado os prazos, não do nomeante, mas do Senhor -directo: sem que 
p.odesse obstar á segunda nomeação a órcumstancia de ser feita ao sup.., 
plicaote por sua -mulher, e de prazos dotais; pois a dita qualidade nã(} 
podia ai terar a essencia das nomeações, e a reserva do uso fi'Uto re?sal·
vava todo 0 prejuizo da nomeéffile; conservando a na fruição dos rendi .. 
mentos a ~é á sua morte: Que a pesar da certeza desLes principi-as, al.
guiTS Advoga,dos para fazerem bom· o partido dos seus clientes, ainda á 
custa da razão e da Justiça, hnhão procu·rado persuadir a necessidade 
da insinuação nas ditas nomeaçõ~s, , considerando-as doações. E como o 
Supplicante receava, que él· clità sua Sogra, illudida por taes raci<;>Cinios, 
fizesse o,ulra• nomea-çã0, rnettendo-o em perttubações e embaraços, de 
qpe desejava livrar-se, para melhor se empregar no exercicib dos seus 
Lugares, e---só Eu podia traTi(õ)uillisa-lo C0AJ a mi-nha alta e Suprema Au
thoridad~, me pedia fôsse servido pela mi,nha Real Grandeza, e indefec
dve l Justiça decJarar gue as referidas nomeações erão irrevogaveís, e 
não cunLinbão doação que· precisasse de insinuação, e devesse aonferir-se, 
ou podesse prejudicar aos bens dotaes, 01!1 dar-lhe outra providencia, que 
fôsse mais do Meu Real Agrado, para firmar a irrevocabiJ.idade d-as rnes .-

· mas nome.af;ões: e attendendo ao que o Sopplicante represen-tou: HPi 
por bem declarar, que estas nomeações d.e prazos, como feitas com trans
lação de todo o d íreito , e reserva do uso e fructo , são irrevoga v eis, e 
não importão doa<{àO qt~e deva insi·nuar-se, ou conf.eril'-se, ·nem possa 
offendflr o privilegio dos bens dota es. Pelo queMandoás Justiças aquem 
pr•rlencer , que assim o tenbão entendido, cumprito, e guardem esta 
Pr?visíio como nella se cootém, a qual valerá, _911Sto que o setl' effei,to
hap de durar mais de hum .anno, sem embargo da ordenaç;'i{l Livro 2 ... 
Titulo 4·." em contrario. Pagou de· novos direitos ' 540 Féis, que se carre
garão ao ThesouJ•·eivo cleJles a .foi'. l44 do Lívro 22 da sua .receita, e se 
resistou o conheci-mento em forma no. Livro 64 do· régisto geral a foi. 41) 
verso. O Príncipe Regente Nosso Senhor o mandou por seu especia l De
creto pelos Ministros abai-xo assignados do seu ·Conselho, e seus Dezern-bar
gadores do Paço. Joaquim Ferreira dos Santos a fez em Lisboa a l7 de Agos
to de J 80 I; = José da Si-lveira Zuza.rte a fpz, escrever = José Joaquim 
Vieira Godinho = Manoel Nicol.:lo Esteves , Negrão. = José Alberto' 
Lei-tãe, · · t 

Por Decreto de Sua Alteza· Real de: 2 l de Feverfiro de 
J 80 l , e Reqútada na Chancellaria lJílór dtl Córle e 
Reino rw Livro dos oj}icios e rner·cés a fol 184. se-
!l'undo os manuscritos de J.- de Mello Freire.-

E " 
i U O PRfNCIPE. REGENTE Faço· saber aos qner este tHvar:í com-

força de Lei virem: ~lle por Carta Régia passatla- em tia ta de Pwj~, T~ .. 
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!lho iricümliiido :ao Doutor Oi0go Ingaeio de Pin'a Mahlqüe; do Meu Con..l 
selho, Desembargader do PaÇo, e lntenden te Geral da Policia da Côr~ 
te e Re ino, do H.ecrutamento ·Geral, pará compleLat· logo todos os Cór-

. pos do Me u Real Exercito; e ínteress'ando muito o Meu Real Serviço, 
lJUe esta irrlpol'Utnte Commissão se execute com prudencia, promptidão, 
e actividade ~ por d.epe•?der dd completo successd della restabelecer:-se 
o Meu }{eal Exercit.Ç> ao Elstàdo eflectivo, que Tenho ordenado, a fim 
de prover á Defeza dos Meus Reinos, e Domínios, á manutenção do Meu 
Real DecÓr'o, Dignidade, . e Jridepende11cia, e á protecção, segur~riç.a; _ 
e Paz pública dos .Meus Fieis Vassallos: Ordeno que se ha:jn de dar to
da a assistencia, e auxi lio' qile fôr requerido pelo Doutor Diogo Igna
cio de Pina Manique, para a li1a is prompta, e eilicaz execuçãó do que 
lhe Tenho determinado. E este se cumprirá tão inteiramente, (:omo nel
J.e se contém' sem dúvida' ou ernbargo algum; tendo enten'dido que' as 
}Jessoas que obstarem, ou fa ltarem ao seu cumprimento, incqrrerão nas 
penas que reservo ao Meu Supremo,. e R,eal arbitrio. E Quero, e Man
do que este Alvará valha como Carta passada pela Chancellaria, p ·sto 
c1ue por ella não ha de passar, e ainda que o seu effeito haja de durar 

' mais· de hum, e muitos annos; e tudo seni E(mbargo clas Ordenaçõés q11e 
dis põem o contraria, e se remelterá o Original para o Meu Rt>al A rcbi_.. 
vo ~a Torre do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz aos · 17 de Agosto dê 
J 801. = Com a Assiguatura. do Principe Regente Nosso .Senhor. 

Regüt. na Secretan·a de Estado dos Negocíbs Estr·angei-
1"0S e da Guerra afol. 35 do Lú1ro L o das Ca·rtb.S, 
e Alvarás; e únpr. na Impr·essiJ,o Regia: 

D ou;or Diogo ignado . de Pina Manique; Desembargador do PaÇo~,' 
' ~ Jntendenne Geral da Policia da Côrte e Reino. Amigo. Eu o PRJN
ÇIPE REGENTE vos Envio muito saudar. Tendo-vos incumbido pé11.i 
Carta Régia de cinco de Julho do presente ânno do, Recru t.anwnto ge~ 
ral para completar logo todos os Córpos do Exercito; e exigindo as cir..: 
cumstancias . do t~mpo que esta: Commissão ; 'que muito essencialmente' 
importa ao Meu Real Servicto, e á segurança, protecção, e defeza dos 
Póvos, que o Omnipotente, con11ou ao Meu Supremo Regimen , haja de 
se executar com promptidão, e, quanto possivP.J fôt·, com· a: menor in
conúnodo. dos Meus fi~is Vassallos; confiando-Me na acti v idade, ~ pres-' 
ti mo, com que Me tendes servido em todas as Cotnmissões do Meu Real 
Serviç? 1 d~ que vos Tenho \en· ~afl'egado: ~E Qu1ere~do que as. di.sposições, 

' que devereis dat· p1ra a prompta execuçao desta I~nport<mtrssirna Com
missão, hajão de produzir o seu devido effeit.o: Sou Servido Orclen<ir a-a 
seguintes provi'dencias, além das que ptescrevi pela Carta Régia de cin-' 

' eo de .Ju lho do presente anno, que novamente Ordeno se observem , e 
, se execu Lem em toda a sua: extensão. Determino para melhor, e mais 

igual fornecimento das Recrutas; que se precisão para completar os Cór
JlOS do Meu .Exercito; que procedais nesta di ligencia nelo methodo ' e 
systema, que com conhecido acertb, e bom eiTeito praticastes em outra 
tll·gente conjunctura; e nesta conformiuade vos authorizo, pata que no· 
Meu Heal Nome possais expedir ,as .Ordens aos Ministtos dos .Bairr0:s de 

Zzzz 2 ' 
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de Lisboa, e aos Correged:ores das Coma~cas 'das Provincias da Estrema
dura, Alemtéjo, Beú•a, Minho, T.ráz os Montes, e Reino do Algarve 7 

para que regulan'do-se pelos M<Jppas dos fógos das Cidades, Vill'as, Lu
gares, ~e Habitações du Campó, de qu0 se tíve~em :formalizado Mappé\s ,. 
ou na falt:t delles por hum calculo estimativo, e prudencia:J , hajão de re
querer, e receber <fe cada cem f@gos quatro Recrutas i.dun.eas, e habeis 
Jlara o serviço Militar, ficando os mesmos fógos 'responsaveis. pelas Re
crutas que desPrlaff•m, e obrigados a subst.ituirem outras para suppt·irem 
a falta Jas fjU0 se anserHa,rem. Sentindo-Me com tudo constantemen te 
prc,penso a facilitar aos Meus fiPis Vassallos todo o allivio compatível com 
as prrcisõ~s do 'rnesmo Estado: Sou servido petmittir que as Recrutas,.. 
que prdi:>rir<?•m dar etn seu lugar huma Recruta voluntaria, lhes seja es
ta ad111itlida pelos Mé)gislr~dos encarregados do Roct·lltamento , ou 
pelol:i Coron'eis, quande estas tenhão chegado a assentar Praça em qual
<]!ter dos n egitnt'OLcJS elo .Mt"l;l Exercito; e assim h umas' como outras Re
crutas, nüo .serão ohrigadas _a s~rvir ,por t;nais tempo do gne até á cou· 
dw;:w ci<t P<~z GPr<il, podendo d·epois da· publica·çao da mesma Paz soli'
ciLar a h~saJva dos seus Chdes, qu~ sem dúvida, dHtwva, nem hesita-· 
~ãu algi!lna Jha d1~ver;io ctloceder, para que se possào re-tirar aos seuS! 
rt•speclivos domicilios. E df's.ejando manifestar aos Meus fie·is Vassallus, 
Cjllf' lantu porhnm, como poroutro mu@ jurarem as .Minhas Reaes Ban-· 
d<' Íras, qu<HJto he du Meu Rl:'al agrado a prompta r~xecução da obriga..: 
ç.iiu a LuJus i·oherente ele Me servirem , e ao Estado, vos authorizo a> 
d eclar'at· no Meu Real Nome .l que Tenho ordenado que os dotes forne
c idos pelos Muntes Pios, 1\1 isericordias, e C~Linaras do Reino seji'lo dis
tribuídos com preftrencia ás filb ·,s dus Militares, e ás Donzellas, que se 
(l r>s posarem com aqueiiPs dos Meus fieis Vassallos, que tixerem servido· 
na 'frnpa de Linha. E por Decreto , que em data de hoje faço l1aixar· 
au r l eu ~t>al Erario, Ordeno ao Prf'sidr>nte do Meu Real Erario, Con
H·lhiro de Estado, e Mc·u Ministro, e SPcreiario. de Estaclo dos Nego-· 
c ios da Fazenda, q.ue do producto das sobras das Cizas dos bens de raiz,. 
e Ct>llCf'lhus vos faça entrr gar anuualmentf) a·solíll1la de cinco contos d<~ 
rt1s, pai'.P :>t>rem divididtiS em Cl,m dotes de cincoenta mil l'é is aada hum,. 
para serem ·di!:!ll'ibuidos pelas Orfans naturaes dos r 8JWcLivos ConceJlJos; 
waa com pr eferencia a-s <')Ue forf'm filhas de Mililarf"S, ou Donzellas, que 
~"' dt>sposarPm co'n1 aq udles dos Meus tiPis VassaHos, que ti v0rern ser-.: 
vido J,a Tropa de Li, ,ha Não querendo que estas demonstrações da Mi
rJlta Heal BenevoJencia hajão de contrariar os cleverrs da justiça: SoU! 
tServ ido OrJenar, que · faça~s cl~c,lara:r no Meu ~{eal Nome, que tlO caso· 
nito e::;pl:'r51du de Jeserção, ÍTJcorrEtrão os de liuquentes rla'pena doseqnes
trcnJas suas LC'gitimas, além das gue pelél Hegula mento Mil-itar se achão 
declaradas a respeito dos réos de sem t·lhantes delictos, àes ti•nando-se os 
b (:' ns sequestrados par·a forma<;ão ele novos dotes a fiLvor das filhas, e mu
lbt·res dos Militares: e declararei'B Otilrosim no Meu R~>a l Nome, que 
vs Pai:., Parentes, A mi·gos, e quc'lflsguer outras P<essoa's; que recolhe
rem n ecrutas' ou lhes de rem qualquer aUlúlio' e t~juda' incorrerão' 
além das penas dt·cretaclas eontra os réos de semelhantes ·crimes, na de 
prizi\o na C:ldeia do Castello, sendo . natnraes, e hahilantt>s desta Capi
tal : e se u Termo, ou nas Cadeias d·as respectivas Comarcas, sendo na
tura es das Proviu,cias do Reino. Tendu ig-ua lmente df'clarad'o pela Car
ta l{~~g ia de ciuco de .Julho uo present~ anno as Mercês, com que Me 
prop<,nho premiar os Magistrados; Juizes Ordinarios, e mnis Pessoas,. 
l1Ue cum pr-omplÜblo, zelo, e prutlencia executarem a~ pruv idenei~, dwo 
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que no Me'u Real Nome Oi! houverdes de enc~rregar: Sou Servido que 
.declareis que inconerão mo Meu Real desagrado· todos aguelles, que na 
execução das Ordens, que houverdes de tratismittir- lhes, procederem 
com negligencia, descuido, e omissão; reservando ao Meu Real 'arbi trio 
a comminação das graves penas, com que farei castigar severa, e exem
plannente lodos aquellt>s.; que esquecendo-se, ou prescindindo dos sen
timentos de honra, e 'desinteresse, que devf'm · caJ·acterizat· as Pessoas 
t'mpregad~s no Meu Rea l Serviço ; abusàrem da auhhoridade .dos seus 
em·pregos para conseguirem os seCJs illicitos, e t~eprov·ados fins. E -~ou 
Olllrosi rn ~ervido, que declareis no Meu Real Nome, que incorrerilv se
melhantemente no M.eu Real desagrado todas as Pessoas d~ gual~1 uer 
estado, dignidade, e condição qtJe sejão, que directa,' ouindirectamen
te obstarem á inteira, e .completa execuç.ão da importante Commisf'ào 
t1e que Sou servido encanegar"-vos. Escrita no Palacio de Qoéluz em 17 
de Agoslo de J 80 l. = Com ~ Assignatt:tra do Príncipe Regente Nossô 
Senhor. = P~ra 1 Diogo Igf!_aCib da Pina. Manique~ 

Imp1·. na Impressáo Re!Jia. 

Tendo sido informado .o 'l'ribunal do Seriàdo da Carnara, que algnmasl 
das pessoas, que Íi1bricão, e mandão fabricar Pão nesta Cidade, 1:' seu 
Termo para venderem por pezo ao Público, na forma do Edital promu !'~ 
1.!. ado em 17 de J olho do presente anno, tem procurado iliudir o ;;yste
~w do mesmo Edital, a fim de satisfazerem a sua ambi<~ão, gravanJo o 
Povo com Pão mal cozido 1 que pM isso acode mais ao pezo, alétil de 
pr·ejuclicar a saude; e por outra parte se tem d,esviado de o fabricarem, 
ou mandarem fabricar em t.ermos, que o mais pequeno Pão não tenha 
m enos de quatro onças, e o maior não excPda a dois arrates, pois quê 
senJo de menos a, resp·ai lo de hum, e de mais qua.oto a outro, he sus
ceptível de ser mal fabricado, e mal cozido .. E outrosiru os Fabricantes 
<..leste genero, Plll razão dos pt·oprios · interesses, fazendo-lhes conta o Pão 
~le maic r qu antidade -de pezo deixão de fabricàr o de menor. Pal'a ob-

' viar taes prejuiz~s que o ,P.úblieo ex~erimenta: Ordena o .mesmo ~ena
do que todo o Pao .que for achado nas Casas aonde se fabnca, nàs fen
d as, Casas de Pasto, Loja.s de Bebidas, e em toda a parté onde elle 
se vende, e tambem ahi Ínesmo se gaste; e ainda o que se ·encontrar 

./ 

'Jl qu·alqueL' sitio na acção de se conduiir pàra determinado consummo ' 
seja Público, ou , seja do Particu lat· , e tanto 'de dia, como de noi·te; · 
D<lo tPodo cada hum pão Jos mais pequenos de quatro onças para ci-
J.na , e dos maiores de dous arrates para bai~o ; st>ja todo esse pão 
rPtalhado em bocados , e assim déste modo entregue ao Dbno , ou 
C( nductm· delle , para o podel' vender ao PoJo a pezo , tendo pag·d 
8$000 réis de condemnaç5.o pela primeira vez, o dGbro pela seg1Jnda; 
e o t resdobro pela terc Pira vez , e esta mesma pena do tresdobro paga-

· ní. se houverem mais transgressões, e será. prezo por cada lHl!lla d el·las 
vinte dias: SPndo as multas ppcuniarias opplicadas para u Fazenda da 
Cidade, e além del las pagad tanto pelaprimeira vez, ']Uanto pelas mais 
3 .$ 200 por cacla huma para os Ofi1ciae8 da diligencia: bem entendido 
que a e11lrf'ga do Pão retallwdo, se praticará estando bem cozido; por
que seudo pelo contrario, além de pagar a mesma declarada condemna-
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çào pela prime.ira, e n1ais \•ezes, e a diligepciajá ígtiJalmente tl'ec!.a'rada-, per~ 
ôed loda· a quantidade do gen.ero que for achado, que i·mrnediatarnente se 
arp l icar~ aus prezas das cadêas desta Cidaue: Qllle todo o pão de qualqueil' 
quantidad e , ep<"zogue seja .eemlqualquerpar te, li'ahrica, ou Loja, em 
(1ue se ache para Venda Pública, ou aonde no ac·t0 de ser c0ndnziclo tan
to para o Pt1blieo corno para o parti·cular, que se ·verificar ser marl co
zido, será todo apprehe~·\lido 1 e logo cofta'do, e applicado para os re
feridos Prez0s; e CJ Dono, ou Cor1dnctor pague as mudtas assüna decla
J'adas pC<' Ia primeira, segunda:, tercei•ra, e mais vezes, e seja prezo pe
los mesmos viote dias em caso de reinci-deocia, e inhi,bide deste exer
cieio: Porém se cl eclura, que rai·a haver julgação clo pão 1.nal cozido em 
todos os casos apontados, e nos termos que ~e faça evidente a fra1rHi·e 7 
qlllf' origina o ntaior pezo ao J>à0 por ma l cozido, esta cireu1B1stanci:a será 
examin.ada, e declarada por duus Forneiros babeis hum. por parte do Se
ll ado·, e mttt·o pe la pessoa comr>l'ehendida; •e de outro modo não· terão 
lug·ar nem as a PJHf'hf'n sões, nerq ás nmlt.as. Que wd0 o Padeiro, . e qu:al
<jll t' l' F ahrica1de de p:1o será obrigadü a mandar fazer .para Venda Públi
(;a tan.ta qualidade dP] )e peq1uenu, como grande, e deste modo fornece
r~ as T et)das, e Lojas aonde Clt JPovo costuma comprar. E porque maverá 
di fficuldade ' em se liqu idar a· eo.ntravençã.o• de~ta ordem, e acontecen~ 
equivocação na imposiçêlo das penas que s'e devem comminar: Declara (} 
Senado, que qualquer 'rendeiro, ou outr-as pessoas que na fórma aba;i·xo 
dt.!c larada cosltJma.r sortir-se de pão para a revenda das Fabricas ond'e 
sP costuma t:azer; e· ('} li>adeit·o ,. ou Donü da Fabrica lhe recusar o sorti
mento do genero relativamente ao de ma:lor, ou de menor pezo, dar& 
parte dislo eHJ qualquer das Casa.s <.I' Almotaceria, e J!H'OVando-se o fac
to, será esse Padeiro , ou Dono da Fab1ica condemna rlo nas penas p>e
cuniarias, e pessoaes j.á declaradas neste 1o~.dital a respeÍ(C'> do pão que t-j .. 
11h a maior, ou menot' pezo ,. daqueJ.Je que se acha . estabelecido; e nas: 
m~stl1a s p.Pn as incotTcrá qualquer Fabricanle de fJão ou PadPiro, que· 
ve B·df'ndo-ó na sua Casa ou Fabri,ca por miudo ao Povo se pr0var que 
não q ui z veAder a qualquer pessoa o pà!:} de meno1• pezo 1 0u na fa lta des-: 
t f' partir o que fôr rnaior 1 a fim de se acud.ir á necessidade do Públ ico~ 
Q ue toda a Tenda,. ou pequPflas Lujas de Merce'arià, CJU€ até o presen_, 
t e costuma vão vender pão, fidio daql!li· em diante com a obrigaç:·à0 de o 
t erem para: a Venda PúbJi.ca, fazendo diaá a1nente sortimf'nte delle na: 
fórma declara:da, e . não o cumprindo assim, será: cada- hum· dos Trans
gressOI~es condemnado · em 2$-00Q rs. pela primeira vez para a Fazenda da 
Cidade, ,pela. sf>gunda ,em dobro,. al ém dos salarios aos Officiaes da di'"' 
ligeneia assima estabelecidos, e pl>la terceira o tresdobre>, e Í·nhibido de 
t er Loja ou Tenda. de Mercearia. E /para que o referido chegue ;\ noti-· 
cia de tod c1s f e se não possa all.egar ig-novancia, se affixat·ào Editaes 
Públicos do theor deste; e se remeLLer-ào os transt~mptos ás Casas d' A I"' 
mulacet'ia para a sua in telligenáa e e2<ecu1;ão, sf>ndo nas mesmas Casa:i:ll 
rt>gi !> tados . Lisboa J 9 de A gosto de 180 L · = Marco Anfonio ue Az.e~ 
vedo Couti.l'lho. de . Montaury. 

Impr. na Rc'gia T:ypografia SilvvanaJ. 

(' 
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1""endo c-onsideraç~o â qúe os Pannos d'e Linho são manufacturados den
tro de alguns Conventos dé ,Religiosas, e por pessoas muito pobres den~ 
it'o das casas de suas habitações, que pàra concorrer com o que ve·m dus 
I)aizes Estrangeiros.; sómenle tirão a sua ordinária sustentação: Sou ser..: 
vido ordetl r, que este genero 'seja livre dos tres por cenlo da Imposi~ 
ção esta elecida no AlVará de sete ele Março do presente anno, Cüm o 

se fosse nell e expressatnenle declarada esta isençfio, D. Rodrigo de Sou~ 
za Coutinho, Presidente- do Meu Real .brarlo, o tenha assim enlendí
,do, e faça execu tar dom os Despachos necessarios. Palacio de Qoéluz 
·ém 21 çle Agosto de 1801. = Coin a Ruhríca do Fl'inçipe Regente N~...; 
$0 Senho~ · 

Imjfr. na Impressão Regia. 

Eu O 'Pi:UNCIPE R,EGENTE FaÇo' saber abs q,ne este Alvará. corri · 
força de Lei virem: Q\.Je sendo-l\;'Ie pt•esente acharem-se na Admi nistr· 
çào das Provedorias do Reino, e dos Gaptivos, na Côrte, e Cidade de 
Lisboa mui los , bens vacantes, e fundos ' de h.eranças jacPrites, algUJnas 
ainda litigiosas, com manifesto perjuizo dos interessados pe,Ja df>t.f'riora-' 
ç<'ío, que em arrendament0s experimentão os Predibs, e não m~~ nos ria 
M'inba Real Fatendá, pela , falta de circulação dos prelíos, e das sizas 
nas vendas de semelhantes propriedades, l-Jara obviar aos referidos in~ 
convenienl es, Querendo em beneficio da causa pública, com utilidade 
de Meus Fieis Vassalloe, appli~ar os referidos bens para: as urgencias 
acluaes do Estado: Son servido ordenar a este respeito o' seguinte. 

I. Mando que todos os 'Predio~, e quaesquer outros bens \'acantes; 
ou hé1·an9as J~centes, ainda as litigiosas, que por falta .de senhores, ot.i t 

cle herdeiros certos pertencem a Captivos, e se achão, od de futuro en
trarem por este 1itu lo na arr'ecadação, e admii:tistra<(ãO das Provedorias _ 

·do Reino, ou dus Captivos, na Côrte, e Cjdade de Lisboa, sejão im-
mediatamente vendidos em hasta pública cóm' as soJemnidades legaes, e 
com a devida assistcmcia dos Promotores dos mesmos Juizos! Amplian..; 
do nesta fórma a Disposição da Carta de Lei de quatro de Dezembro 
de mi l setecentos setenta e cin.co no Paragrafo t11idecimo .: E confi-rman
do a • Doação a Cativos dos referidos bens vacantes, a qua l não he de 
modo algum da Minha Real in.tenção revogar, mas siin applicar1, na 
sustPntaç§.o das Armadas, aos rel igiosos, e sant.as fins, a: que os Senh o
rf's Rt>is Meus Prt>decessores as destinárao, na f{mna que se acha Pstab e
h•cido na Ordenação, Livw primeiro·, Titulo noventa, e na dita Carta 
de Lei Parag1·afo selimo. . 

li. Orde11o que o producto das mencionadas vendas seja remettido ao 
Meu Real Erario ·, metade em dinheiro metallico, e outra metade em 
papel; eff,~ituando-se com promptidão estas f(ltnessas ~ debaixo da~ pe
J1as declaradas na sobredita CaHa de Lei Paragrafu d.uodeP-imo; e na; 
Ordenaç[io, Livro , quinta 1 Titulo setenta ·e hum, e Titulo setenta e 

\ 
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quatro• E sómente depois 'de apresentados os Conhecimentos das enfré'_. 
gas no mesmo .Rea l .Erario poderão passar-se Cartas de arrem<;1tação, as 
(jU aes serão averbadas nos respectivos autos dos li'tigios que correrem. 

JH. E para que possa fiscaliza r-se a execução deste Alvará, 'combi
nando.se as Prop riedades, e bens, que se acharem nas circumstancias 
declaradas' coh1 as efl'ecüva·s remessas, prod l:l'Cto da v'end'a da:> mesmas . 
~Propriedades : Mando, aos Provedores nas Comarcas do Reino, e ao dos 
Resíduos , e Cativos, na Curte , e Cidade de Li ::; boa, que logo proce
dào a· exami·nar mui to escrupulosa!ment.e, e remettào .ao Erario Regio 
lielaçõt>s de iodos os bens, q.ue se acharem nos termos irldicados d ~ ve R"' 
tia na fórma desta Minha Beal Disposição 1 e que p::~~ra o futuw assim o 
pratiqu em a- r<,S JWÜo dos que nella possão ser colnprehtwdidos. · . 

I V. N~o querendo porém de m.odo algum perjurlicar aos herdeiros~ 
eu c1édort>s, que se Julgart"m legítimos, e se habj litarem para ·a succes
.são das heranças liügi'osas, ou para a cob.ran.ça das suns . dividas, lhes 
ficará salvo o regressu do preço, pé'lo qual bonverem si·do ve~didas a~· 
]Jropriedadc>s, e mais bens~ e de tudo o que hou~er entrado no Meti ' 
Heal Erario , cujos Capitaes vencerão juros de cinco por cento, conta~ 
(l os desriP a ' posse dada aos habilitandos em virtude das Sentenças, que 
uhtive>rem até o total, e eh'ectivo etliJbolso. E est-es pagamentos Dt>ter
mino se f:1ção por despachos do Presidente desfie Tribuual, e nei!P Meu: 
J~ugar 'Tenent(~ , Sf'm dependencia de novos D~cretos, logo que lhe fo
rem apreS'elltàdas as referidas' Sentenças de habilitação i!es herdeiros, ou 
crédores, e Precatarias· dúls Jlilizos, onde houverem si.d0 terminados os. 
li'ligios. · . . 
. Pel0 qee: Mando ao Presid·eAte do_ Meu Real Erarie, á; Meza do 

Dt>semha rgo do Paçó, Regedor d<:1 Casa da Supp.licaçi'lo ., . Conselhos da 
.Minba Hc·al Fazenda, e do Ultramar, Meza da Consciencia, e Ordens? 
Governador da Relação, eCasa do Porto, Provedores, e C9ntadores das 
Comarcas d~J Heiao 

1 
Provedur dos ~~siduos, e ,Cati.ves da Côrte, e Ci~ 

clad·e de .Ll~'bc.Ja, e a todos os M1n1st ros., e Officwes de Fazenda, a 
qul'm o c'onht'eimento deste Alvará. COUl força de Lei pertencer., que o r 

cumr.rAo , gunrden1, fação cumpriL· , e guardar como nelle se contém~ 
st·m dúviJa , ou' em,bargo algurn , não obstantes quaesq•uer Leis, Regi-. 
men tos , A I V<Hás, ou outras Disposições em contraria, porq.ue todas para 
este effeito sónwhle Hei por det·ogadas, como se deJJas fizesse especial e 
expressa menção. E ao Doutor José Alberto Leitão, do Meu Conselho., 
Desf'm bar t' ador do Paço , e Chancellér Mór do 1.1ein'o, Ordeno que o fa<(a 
publicar na Chancel·laria, e reg·istar em todos os Lugares, onde se cos• 
1.omão regi lat· semelhantes Alvarás, e o Origi·nal se guardará. no .IY.Ieu 
Ht'al A rchivo da Torve do Tombo. Dado no Pa lacio 1de Quéluz ém 2S 
df Agosto de 180 J. = Com a Assignatura do Príncipe .Regente Nóssa· 
SenhQr. 

Regist . . na Secretaria de Estado dos 1Ne9ocios da Fazen
da :uo Liv. I. das Cartas, e Alvarás. a fol. 9. vers,. 
e irnpr. na Impressão Reg~a. 

E'u' O PRINCJPE REGENTE Vaço saber aos que este Alva•·i CO!'lil 

fo rça de Lei virem: Qu,e 'fomanqo ern oonsidera,ção oimp~rt,ante objcc-
f 
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t~ . cl0 municianlento dos :~1eu!> E~~rcitqs, iat:~to ~m ten)pO ~e, pai, , como 
<.le guer. r~: Querendo melhora.r. o sys~ema deste ra,mo de Administração 

.,economiêa, e obviar aos .inconv ~nientes , que res4ltão d9 . metbodo, con1 

.qwe a liH!S01a actualmerite s.e pratiçà: Procurando dat·-l_he h,uma fórma' 
~ o,rg<~.oifação mais ajustadà nãq, só. para a prom~la exep~ç~o das Mi-
nha!! Reaes Ordens, para a segurança, . e economlé,\ da .Mwha Real Fa
zendá, i11as para o ma_ior commodo,e be.rn dos ,Meus . Fi~i~ Vassallos; 
(~tn .9ujo beneficio; Jiarlicularm.~nte do~ agricuitore~ ., hão ~e reverter os 
i.>fl'e ilos desta Minha P~tei'nal Provídencia • Sou servido determinar a es-' 
ie resp.eit? o seguinte.: ·• , . , . , . . i ,. , : . . 

1. M·ando crear huma .Hwta de Direccão Geral dos Provimentos de 
boca p~rp. o Exercito , com pl~na authorid.~de, intendenci'a ' · e disposiçã'o 
sob~e todas as op~raçõ~s ao dito o9Je~to r~lativa~; para a~ fazer executa1·', 
como âbaixo vai declarado, e <;onsultar-Me a respeito, de qu~esquer ín
llovações, qne julgar necessari~s a,o Wl'e,iJ .Real Se1·viço, spja ein tempo 
de paz 1 seja em tempo. de guena :. E. Hei por bem séparar este cuida
do dei e~pediente dos Tribunqet) ~ ~ quE( até .agora competia. . . 
. I L Esta, Junta ser.á présid.ida ,pelo Preêidente do Meu Real Erario: 
.serão D~puta.dos o . . Theso'llr~ir9 , M,ór ,delle, que servir~ de Vice-Presi_. 
dente; dous Coritado~es , ou , Ajudantes_ Contad~r~s ,do m~smo Erario; 
ou hum Contador, e hum Official dfl Faze~Hla, qual .Eu seJa servido no. 
i11ear, os quaes serão subs.tiluidos por o~tros cada dou;s ~nnos, excepto 
.se, Eu Mandar conservar em ex,ercicio os m~smos, : po~ . M,e parecer as
~im util aó Men Heal Servic(o; e tres N:eg~ciantes ,acreditados, ~los qu<!eS 
será mudado bum cada dous annos :, Vl:mcerão de C.a·denado cada hum 

..._ dos ditos Deputados seiscentos 1~11! réis. Servirá de ~Fiscal o 1Úesmo- da 
Juntà dos Tres .Esta,dosc6.m oorHeriado de Deputado; e assistirá ás Ses..; 
sões, asset:liandd~se logJ .(lepo1s do Vice-Presiden'te. E have!'á hum Secre..: 
iario , que. será fambem D~putado, vencendo de ordenado hum conto de 
Téis; com dous Officíaes P·ar?e li ,st~s . .; , qu~ .te~ão dç ofc~en~~o trezentos 
mil réiB cada hum: E-, este Secretario só dei .li:ará de ser conservado se-
JH1o cuniprir religius_amen te as suas o~rigaC(Ões '·o que espPrü' n·ão 1succe~ 
da. Todas estas nomeações baixarão poL· Decreto, dirigido ao Presidente 
<lo Meu Real Erario, para es~a primei'ra organizartão; o que .tarnbem se' 
seg.ufrá nas futuras substi luições i que hajão de ier lugar. As despeza~ 
<l a . Jun,ta serão j>agas pelé~s Folh~s, que a !Des.~a Juntáfarálavrar; .~ 
<jue baiXarão approvadas por Decreto i sendo-Me apresentadas pelo seu. 
I) residente. 
· Ü I. A J tinta se reunirá. ires veie's i>o~ .s~ma.na no 'Érario Regi o d~.o 
pois das, cinco horas dl ta.rde, e no sabbado p11tticularmente '· para ou· 
vir as Helações dos seus Deputados, a q,uem houver. dado: p~n~icu l ar~~ 
co'inmissões, ou incumbido de ~xaÓ.1és _relativos ao M~!l Real . Serviço, 
ou finalmente jJarâ lixar as brdens ,. eCommissões, que. se ~ajão .deex
J1edir ra'ra o Reino, ou Paizes estrangeiros: f.ll .ét es~e fim o .Pt·esidente 
ele lVIeu· ReaLErario dará as co'nvenientes ordens ·para estabelecer o lo
cal, e parâ a-s outras p'rovidencia.s, .que s)e re(l',tierererit, p~ua q'ue nad'a 
falte Jo_ que .ród_e exigir' o b'em do Meu Real Serviço, e de hum servi-. 
co tão importante. . 
' lV. A mesma junta <Üri gi~rá, ~ .ordenàn as c'ompças, d'entro, e fó'.. 
rá do Reino,;· terá suprema i~specção sobre o esl~do, arrecadação ma
nu tençào; clisll'i.buição, e consumo de todos os g:eneràs; mandando es
~ab e lec e r per. si: i ou pelas Á'dinio,istraÇõés prQvinciaes, q,ue lh e ficão sú ~ 
bol'.dinadas ,. húm Deposito central em cada h~ma .das Provincias des·(. 
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gnando para isso lugar não só o mais commodo para os transportes, e 
provÍ'Inentos diarios da Tropa em tempo de paz, por,ém com attenção á 
seguran~a, e melhor se1·viço em tempo de g-uerra; a cujo tirn se corres~ 
ponderá em tempo de paz, só e secretamente com o Ministro de Esta'"' 
clo dos Negacios da Guerra; porém no caso de sE> moverem as Tropas, 
t> de haver :lnspector Geral das Repartições civís do Exercito junto do 
General em Chefe; ou dos Generaes Commanclantes, tambem cem esLe 
se entenderá: primó sobre o estabE>l'ccimento dos Depositos, ou A r ma~ 
zens centraes: secundó sobre os Depositos de primeira, e segunda li
nha, que dppendão da posição, e movimentos do exercito, para sere-

.- guiar sempte com toda a exacção, e prump'tidão que se requer. 
V. T 'erá igualmente a seu cuidado fazer ptovimentos, que possão 

<'< tender-se ao consumo do Exercito em duas, ou t.res Campanhas; re
IJ(')vanrJo os Arrnazens anoualmente por meio de compras no tempo das 
colhPitas, e de vendas no das sementeiras: ficando na intplligencia de 
que não se julgarão culnj1ridos os fins, que Me proponho, sem que se 
forme, e subsista o referido sobrecellen te com as providencias convenien .. 
tcs para que não. sedeteriore, antes sirva desoccorro aos Meus Vassal
Jos agricultores; \"endendo-se-lhes em annos de escassez por preços ra
zoaveis, em que a Minha Real Fazenda não perca; e sustentando em 
se-u be>neficio os preços em arwos de g-rande abundancia, por meio de 
compras ft>itas com ordem, regularidade, e intelligencia. 

V 1. Em cada Província há verá hum a A dminislração particular subor
dinada á \Junta de Direr.ção Geral, ccirnpos{a de hum Superintendente 
Geral; de hum AdrninistradoT; dos Officiaes da C<Jntadoria, Feitores, 
Guarda-Arlllazens dos trigos, e mais generos; dos Feitores, Directores 
de ma oipulaç:l'o, e distribuição; e dos Oornrnissarios de compras. O Su
perintendente sen\ hum qos Ministros mais authorizados da Província; 
receberá os dinherros, e os de-positará em hum Cofre de tres chaves, 
das qnaes E>lle terá h·uma, o Administrador c>utra, e o primeire Escl'ip"' 
turario a terceira: este, fazendo as vezes de Thesoureiro, escriturará 
o li\ rode Entrada, e Sabida do dinheiro, com distincção de moeda me
talliea, e papel. 

V I I. O StJperrntend-ente Geral ·nscal·izará as compras· que fizer o .Ad· 
ministrador, assim como as vendas, de que se trata no §. V. Visitará 
em correição duas vezes no anno as Feitorias da Província , corn o fim 
11ào só de se informar do expediente dellas, de examinar a qualidade, 
e existencia dos generos 1 con-frontando-a com a escrituração; mns tam
bém df> conhece1· por meio de de v assas da conduct'a dos :Feitores de qual
·quer classe; e de averiguar se na t:!xecução das ordens dadas pela Jun
ta de Oirecção Geral houve falta, ou pr varicaçào contra a Real Fazen
da, procedendo logo a pronunciar os delinquentes, do que dará conta ,i 
m t sma .J o o la com as devassas, para se ret=netterem os Réos ao compe
te nte Juizo dos Feitos da Fazenda' onrle serão jolgaLios: e nomP; rá pa 
ra cada correição o Escrivão, que julgar mais pr'op ·io , ao f!llal arbitra
Til numa -g-ratificação proporcionàda aosenriço que fizer. o dito Superin
tendentf! Gt>ral de cada Província terá, além do seu lugar, mais trezen
tos mil réis por esta com missqo. 

Vllf. O Adr::lini·stratlor Provincial aJquirirá os mantimentos pt=>r· si, 
ou Sf' IJ FPilores: vigiará sobre a cons1' rvação, manipulação, e distr·ibui
ç i"i o dos g< neros; proporá os seus sGbdt>legados : entenclt>d ,i.mmediata
In i-' O{e sobrE' a conducla dos Jí'f'iton·s, e eseritu~8.c;ão dos Ltvros: cor
respunder ·se-ha com todos <Js Encarreg·ados por palavra, e pur e~crilo; 
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-e. airigirá debaixo' das ol'dêns; que se lhe cellDil1UiJÍéar~tn ; todas as ope· 
rações coocementes ào provimento da Tropa:' visil ará . tamoem ao . ni(~:.: -
·n.os quatro vezes iH> arwo, en1 époé'â~Jr cliffererites das que escolher· o Sú-
"J1t>dntenüente GPral pard as suas Correições às Feitorias de maríipt.ila.:. 
-çàb' e 'os depdsitos i bo éiri:nàzehs de sbb·r~ce1lt>n tes' exaininando se os 
genf:'tds ·se achào~ e·tn botil ~stiulo; se a escriturllção vai cohetetite ~ quan
to . fica ern ser de cada húm dos filesriios ·getwràs; e coi1tinbitrá em o 
't'Xefdcio oe todàS as Jiret·og·átÍ~as; e funções~ que até agorá J})e · com.: 
1lf'LÍrl:lo.; e que não implica rem com b áctual rf'gulam en to : d~vendo, no 
caso d~ rio h a .. cles perd.icios , ' fa·llas ; )ou pt_P V a ri c açõtss ' contra o· Real Ser
VÍ((O, dai· logo pat·te ao dito SuperinleiHieiite Geral; para qíie d<evasse 
de semelhàrlles cr.imes í e prbriu!1cje os Réos ~ na fórma estabelecida-no 
§. anLececleote; ~ando o,ut t·a igual ~)árte á Junta éle Direcção Geral.; ...-
para esta providé:>üci âr, no qt.lé Jhê toca _~ ao mesmd rti.:~péito: Os Admi..: 
JJistradorPS· terão os ?rdenados- seg·uintes.! d aâ Côrte, f' Província da: 
E:;trernadura, ht1111 cohto e doz~n tas mil' réis: o de A lérn -T~jo, 0 da 
lleira, e o do Porto; cot11 a Provi ncia do Miol,io ~ - oitocentos inil réis ca.: 
fia hum: o de Trás os Montes~ e o do Al lgarve ~ seiscentos mil reis ca-. 
da hum. . . , o 

IX~ . Além das visitas ,.que lLetâb.eleÇb ho~ iJúágrafos anteéedenles; 
haverá ou t ra visita annpal por hum Deputado da Junta' ou . por . outra 
qualquet· fH:ssoa habil, que ellà notn ear , par·a examin ~u em cada Provin· 
cia os Armaze10s da Fazenda; observat o estàdo dos genei·os, e maisef
feilos; a pblicia, e ·disciplina; que se PX:erce nrsFabdcas; e tudo oque 

~ póde il'lterPssar li boa Administração; e fará. depc~is ria mesma Juntare..; 
la((àO do que tivet achado: para o. que se lhe darc1 a ajuda de custo, oü. 
gra tiô .-;:ação que se julgar eonvenie.nte. E ná Cidade de Lisbbà hLm dos ' 
Deput ados Negociant~s seri encarregado de fazer todas as sPrilanas as 
mesmas visitas no~ Atmazens de uPposito, e nas Ff'itorias de man ipula
t;ãu; de cujo estadculàtá relação nó sal:ibado na iorma estabelecida em o 
paragra f o lercei ro. ~ . I •• , 

X. Sendo uecessarid es t;th~leciet á f6rriia qcie pai·a b futuro de~e se~· 
guir:.se na escolha dos Superinlendt>oles Geraes; dos Administradores; 
l•'eitores; e dos mais subâlti?rnos: OrdPnQ que aJunta Me consulte pe.; 
)o seu Presit!enter, os Supei:iutendenl.es GeraPs, e os Ad rníoist radores ; 
<]Ue ·julgar podem convir ao Meu Real Serviço; (iropondo-Me . sempre as 
p ess·oas que lhe parecerem ídon eas púa hurrl tão it?teressante fim: o que 
desde logo porá em execução, tanto que princip1àr no exercicio das sua~ 
fun<(Ões. 8 quanto aos subalternos, ficar-se-he:i praticando o syslenia actual 
de S~l'~lll propbstos rwlos Administradores' in fi>rrnados. pelas Su perin len
uentes Geraes, e cortfi.rmados tpela Junta de Dir~>cç.ãb Geral. 

XI. Et;n tempo de guerra o I nspector Gerlil d.às Re parti ções civis do 
Exercito iridie-a rá á J llrità de Direcçl)o G~>ral, e aos SuperintPndentes 
das PwvincJas, ond,( o Exercito haja de approvi l$ iunar-se, as drdens do 
General Comnwndanté para o estabelecimerltd dos Arn1azens, oli Depo..: 
sitos tnaiores; e ' pani bs que houv~rem de formar-se subsid iat'i a, e rel a
tivamente á-: posiçõ,,s, e rnovimel1 1os do mesmo Exercito. E pa~;a à prortJ- · 
pta expediqão, que. e.xige 9 sPP!·iÇo d.e Calllpanha; o dito Inspector Ge~ 
hil tf> fft .i~ suas ordens o número cdnvenÍNlt~ de. Commissados volan~les.; 
.arprovados pela J nnta' em corlsPquenCia de proposta d' Inspector Ge~ ' 
nd, para os mandar provt>r' os diversos Córpos de, Tropa, ou destaca~ 
tÍ1et1los qu p sab iretn; ficando· as Aclrninistrações Provínciaes obrigadás ~ 
execuLar todas as ordens) c1ue recebe(em do dito Iospt:clol' Geral, Jç 
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.que darão logo conta á J1,1A,ta, como t.ambem p dev.e fazer o mesmo ins

.p.ector Geral, para que tudo proceda de acordo, e não haja confusão . 
. XH. ·Estes Commissarios volantes, indo munidos de huma ordem ex

pressa do Inspector Geral das Repartições civís , pela qual hão de ser 
acreditados, darão em as Feitorias, ,,e Depositas ·os seus recibos dos man
timentos que tomarem; e recolhendo dos Com mandantes da Tr<:)pa que 
,acompanhão, ~ que vão provendo , os do.dumeotos precisos 'para compro
varem a sua despeza, os apresentarão na Junta de Direcçào Geral, on
de hão de dar as suas Contas, para ahi serem unidos ás livranças do 
respectivo ·Regimento, ou Corpo, quando estas forem remettidas pela 
Administração Provincial competente. 

Xllf. Não se procederá a embargos senão em urgente necessidade~ 
1ratando-se delles, Sou servido estabelecer em principio, e regra, que 
st'mpre se fa~ão sobre qoantidades certas, e defini tas de generos, e 
com preço declarado: e quaQdo a<!onteça, por q ualqueL' motivo que se
ja, não poderem os ditos generos ser Jugo rec«;>lhidos aos Armazens de 
IVJinha Real Fazenda, e de.ixarem-se assim embargados em poder dbs pro
J1rietarios, deverá convencionar-se com estes, que fiquem responsaveis 
a dar conta dos ditos generos em bom estado, e consistencia, mediante 
~uma ·estipolada gratifica<tão, {Jelo cuidado de os conservar, e pela oc-
cupação dos celleiros. · 

XIV. De todos os trigos , que se comprarem, e que ~erão sempre 
recebidos por medida, e p~zo, aJunta mandará fazer provas, e. experi~n
cias sobre a farinha, que se tira ; sobre a qualidade, e ' producção do 
pão; e sobre as economias ., que em· tal objecto possão introduzir-se, ain· 
qa por meio da mistura de oulras farinhas; sem com tudo se damnificar 
~ qualidade, p0is o bom sustento do soldado deve sempre ser o 'ponto pri~
cipal desta Administração, e gi:Je muito lhe recommendo. 

XV. Sendo a factura das farinhas hum dos principias, que mais in
fluem no bom effeito da manipulação do pão, e na maior, ou menor pro
ducção, que dá cada alqueire de trigo, a Junta estabelecerá a melhoL" 
policia neste a'rtigo: procurará que se repitão experiencias sobre o mo• 
do de melhorar os moinhos do paiz, tanto os Je agua, ..:orno os de ven
to; embaraçando tambem, que os moleiros viciem, oá troquem os trigos, 
que levão para re·duzir a farinha; e htJm, e outro genero devem ser .en-· 
treg-úes, e recebidos por medida, e pezo juntamente. 

XVI. E não devendo aMinba T ropa por casoalgum receber pãomal 
pezado, oa de má qualidade: Ordeno que além das p!'ovidencias até aqui 
praticadas, as · quaes ..Ma.ndo conservar, cada Coronel nomee todos os 
dias hum Official, que examine a qualidade do pão, e o se).! pezo; e to
mando ao acaso hum pão, o apresente ao dito Coronel; o qual, se achar 
falta no pezo, ou na qualidade, o deverá: log0 partieipar á Secretaria 
<le Estado dos Negocios da Guerra, e á Junta de Direcção Geral, pa
ra que sem a meno1· J1erda de tempo a mesma J unta dê logo as convenientes 
providencias, a fim de se examinar se a qoeixa he fendada, e de se repa
rar todo, e qualquer inconveniente, que se reconhecer, ov na qualidade 
das farinhas, ou na~ stla manifJulac;ão, ficando respJOnsa'\leis, e sujeitos ás 
penas dos que fraudão a Mwha Real Fazenda, e exclusos logo da Ad
ministração todos aquelles, 'que tiverem parte em semeJ'hantes abusos. 

X V 11. A J u1·1ta procurará ler as 1nedrdas ai:feridas de todas as Ter .. 
r as do Reino: occupar-se-ha da perfei'la reduc~ào da·s ditas medidas á 
vul gar do padrão de Lisboa, pela qual sempre se fárá a carga aos Fei .. 
tures das Fabrica~ 1 e Depo~itos; procurando tambem propôr-Me e>s me-
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áo·aos; que divisar mai's ., .. prol)dos ·, e con:imo:d~s pára· qm!' em fod.(i} o Rei~ 
no sé i.ntrodu'za lf'n(a, é su~cessiva~til en t'e o· uso d~ il'lJillá só m~dicla · , é· 

. debaixo de princip·i~s imü téraveis.; -qua~s · o~ que se ten'f ad·opta:du por 
·ú1tJilas. NtlÇÕes da Etiropa. A 1pplioâr:~se-ha igu:ahri·ente ·a fápilitar, e fa
zer ql!l f;l se· vr<~ti'quelfi com' se-g·t11'a'rrÇ:f- '<:fs :tG'nJ•u'cç·ões, de ; mod·o que se . 
acautE!Ie Fe . se ·evite a al't.eràçàn; iJiÚi de ~:rdifudio pá:d'écern os manti~ 
men hos na mão, e !)ode r aos -con:Ciüêtoil·es; õuvi'rrcd,<Y so:bré est:es object0s· 
BS .A'dtllini'stntções ProVi'niiiaes :.; é r~gtl!l; l :úid'o ~tepbh , O qile melho'r ' possa 
convir' para: se es'tab'elece1r hDni systen1a ,a"os inesmos fins · a'cé6rrfmocl'ado . 
. XVlli. Quanto á Etapa;oú ·ra"qões ·dev-ivetes, eil) Jtf:fda -ápa'rte onde 
vs houver,, ~ o soldéoo' p·uder provet:se . ~ seú arb'itr_i'o ,·'serão pagéfs, aos 
Quarteis Mes tres , ou e'ru seu lugar aos Furr-ieis, é Sa'rgentos das Com.:. 
panbias .a resj)eüo de trinta.· réls a: raçãe:l. E vode'ra ta-ml;ie·in -haver por 
conta da Mítlha Real Fazenda Arití~ÚIIHS listabelecidos dos teféridos. ge~ 
nPros de Etar>e nos lug:ares onde os nã.l:i' houver' de :Comimfr cianres p1artí
·culares, a fim de àerem vendidos áo soidádo a prt>Çoá'? em que a Fazen
.cJa não perca, e para este o achar sempre. de venda, no caso de iiã'o s~ 
lne darem em especie, ficando-lhe o arbit.tio de cbtnprar, ou não estes 
·geoeros segundo Jhe 'Cii.ll1 1/<Íer; rrltlS tJever1do haver O lllálOf CNÍdadb ecJi 
J) revenir a fraudé que po~sa introcluáit·-se de comprilrern outras pessoas 
·em nome dos suld<idos' pata cujo etn~ito ilàda se ' Jbes vendérá sem com.; 
.petent.>e · livran<(a, ou cautell'a 'de seês silperíores. E ·no cas0· c!J'U.e Eu jul~ 
gue conveni en te a lterar este sistema da Etape-; à ·Juntacl everá cohfor..! 
mar-se ~-ís Minhas Reaes Ordens, que lhe setào partícipatl..às1 pelá Secre~ 
ta ria de Estado Ja Guerra, .e que ril andará inahetávelmente obsei• var~ 

XlX. D etermino fi11almen te, <JUB se estab~leçá huma- cotripta.bilida..t 
de, e escripturação E>lil cadà huma das Admillistr';:tÇões Provinc.iaes, de 
tal modo cwmbioacia, que aléin do que nesta parte se acha disposto pelô 
Decreto do primeiro de Julho de mil s.etecentos sessenta e rlbus, no que 
toca ao methoclo, e legalisa<(àd tios di ffe rentes documentos, possa prestar 
conhecimento das quap tidades rxistentes · de generbs de 'quálquet das es~ 
J>ecies, que o muaiciamento comprehende; do preÇo, eíri que estão á 
Faz·enda; do consumo, que se tem feito em hum espaço de tempo dado, 
e íi n alme~ te · das dívidas activa·s; e passivàs da Adm.inistrãção: e isto 
ni'io sómente no fim cle cada' mez, mas sempre que a Junt-a de Direcção 
Geral. o determinar; para cujo effeíto Autherizo a Junta, para que exa-
1-rlin:rndo quaes si1o os livros da actt~al cornptabilidade, augmente, ou di
minua dos mesmos os que ju lgar convenientes; e fixe o inalterave], e 
si.fnples systema, que · parà o futuro se deverá se-guir em todas âs ' Admi
nist rações Provinciaes, como mais especifica-mente o Determino no se~ 

. guínte p<Il'agrafo. 
XX. E susc itando nesta parte a disposição do referido Decreto, Sou 

otltrnsím serviJo estabelecer, que em cada huma das Administrações 
rrovinciaes' além dos LivFG)S de que a<ctua1lm ~nte se úsa? e dos auxili
ares. que forem precisos, se escriture em boa fórma hum Diario, e Li· 
vro de Razão~ no qual se abrão Contas por Del>ho, e Credito a cada 
hum dos difff.rt-'11 tes' generos em geral, e a cada huin dos Fei fores, e mais 
pe:>ssoas, tom qu em as ditas Administrações estiverem em relação, pa1·a. 
que possão pontualmente ex trahir-se os M'appas; ou Bala·nços, que de
vt>m vir á Ju.nt.a, e baver-se promp·~ameilte por meio delles o cbnhecÍ· 
mento necessari.9 á boa direcçáo dos n~g-ocios, estabelecendo·se livro se~ 
parado para a H.eceita, e Oes pPza de dinheiro c~m a dist inqão das es-' 
pecies, como ass.i.J:na Tenho disposto Jloo· paragrafo sexto. 

1 



742 l80t 

XXI. Em ultimo lugar a Junta de Direcção Geral rrianda•·á fotmli
lisar em resumo a Conta do custo, applicação, e diiitribuição dos' provi--
mt>ntqs f0rneciclos ao Exercito em cada hum an.no, para subir á. Minhm 
Real Presença; e igualmente fará subir- no principio de cada anno a Coa- 1 

ta geral i e · particulat· dos mantimentos que se acharem nos Deposito9 
~eraes, e particulares das Províncias: assim como o orçamento do que 
ha de ser necessario para a despe~a do armo seguinte na fórma das Mi
Jlhas Reaes Ordens. , ~ ue lhe serão pal'ti~ipadas pela: Secretaria de Esta'"' 
do d9- Guerra sobte e número de soldados, e tropa que se houver de con~ 
serva1· em pé, e em serviço vivo; e sobre a posi·ção, ou quarteis d'~ mes
ma tropa; incluindo os acampamentos, 'l·ue Eu p0ssa orcleuar, e convier 
ao Melll Real Serviço que se estabeleção. , 

Pelo que: Mando ao: Pr.esidente clo MeM Real Erario, á Meza do 
Desernbargo do Paço, Regedor da Casa da Suppl.cação, Junta dos Tres 
Estados; Conselhos da Minha Real Fazenda, e do Ulh•amar, Meza da 
Conscíen,ci.a, e Ordens; Senado da Camara; Governade!}r da Relação, e 

' Çasa do Porto; Real< Jtmta do Comrnereio, Agricultura, Fahrieas, e 
Navegal_(ào des.te Reinos, e sens Domi-níos; e a todos os outros 'fribu ... 
JJaes; Ministros; e Otficiaes õe Justi~a, e de Fazenàa,, e mais pessoas',; 
a quem o , conhecimento des-te Alvará com fo:rça d'e Lei pertencer, que () 
cwruprâo, e gt~ardem; e fação inviolavehnente' eampri.r, e guardar,. como 
n·elJe s.e contérn, sem dúvida, ou embargo algum, não obstarltes' qt:~aes
quer Leis; Regimentos, Alvarás 1 Dispos~ções, Decretos, oa estilos 
contrarias, que todas s e todos pa1·a este etfei·to sómente Hei por deroga .. 
dos, como se todos, e de cada hum udles fizesse espe€ia·l e expressar 
1nenção, ficand.o aliá~ sempre em tndo o mais em seu úgor. E ao Dou
tor José Alberto .Leitão, do Meu CoNselho; .Desembargader do Paço·, e 
Ohan~ellér Mér do Reino-, OrdeRo €J·Ue o fa~a pl!lblicar l'la Chanee~Jaáa, e 
ref;!'istar em todos os Ll:lgares,. em que se costumão registar semelhantes 
Alvarás, e o Original se rf'm.:'Heri para o Meu Real A rchivo da Torr-a 
do Tombo, para nelle ser guardado .. Dado no Pal'acio ele Quéluz , ef1:1 2~ 
de A gosto de 180 l., = C(inn a A ssi gnatura do Pr.i.nçi pe Reg~ente N ossoi 
SeFJhor. 

Regist. na 'Secretaria de Estado dos Negados da Fazen
da uo L~·v. I. das Cartas, e Alvarás. a fol. 10. > e 
impr. na Impressão Regia. 

*-*<Co*--* 

Pelo Expediente · do Real Era-ria representou· o Correge(for cio Roci~ 1-
Pedro Duarte da Silva, a dúvida, em qu·e estava de fa:zer, ou não Lan
f(amentos da De~ima EccJesi.astica ás Corporações ,• a que se ti11ba acc i
tado as quantias annuaes, que offerecêrã'O a ütu·lo daguella Collt:>cta, as
sim come> era a da· Congregação do Ora·t01tio. E- se·ndo o ref--erido presen
te ao Principe Regente Nosso' Senhor, foi o mesHJO Senhor se·rvido re
solver, qoe os Lan.çamentos naq,uelles ca·sos não se fazião necessarios; e 
que havendo occu·rrencia de dúvida, <]:Ue pela• sué,\ impm·tancia se faça 
digna de particular Providctncia, devem os Superintendentes represeu
talla a V. m. para e.;pôr no Real Eral'io o q~ou~ fô1· ~C!nveniente. 0' que. 

' . 
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pârLiciqo a \T m., para qrie nesta confot·midàtÍe expeça ás Ordens ue~ 
céssarias aos referidos Superintendentes 

Deos guarde a V. m. Pala-cio de Quéluz em .31 de Agosto de 
IGOI. =~ D; .Rugrigo de . So.usà Coutinho. Senhdr José Antonio de Sá~ 

lhipr; na Rlg.ia Typograjia Silvia na. 

'Eu O PRINCIPE REGENTE P~áço saheraosqueeste Álvarávirem: 
Que setl~~~:Me preserite em Consulta da .Me.za do Desernbargo do Paço; 
subre ofh.c.H> do DesembargádoL' Pnmuràdor da Côroa: Que ficando e:x;..o 
ti netos, e a1t11ortizaclus os Pàdr<)es dê.~ Ju~os Reaes, pela sua incorpora~ 
~ào na Coroa; selii exeep~ào dos que pertencem ás Cavei las della, as 
<Juaes se achão abolidas, e por jsso os·. bens. respectivos inteirament~ Ji .. 
~·res de encargos, e "Vínculos~ tla conf~~rmirJade do Alvará: de vinte de 
Maio de mil Seúl."centos noventa e éeis; r.ião devia continuar Q absurdG 
ti e pagar o Reàl Erarib 1.1 uro~ de hliniS PadtÕes assÍln extindtos, .e amor.; 
t izudos, COOlO fa~ia em qwámto era sÜíilp1es' e verdadeiro DPvedor' an
tes exigi.a a. causa Püblhia, que dn tempo de tantas drgencias, e des
]~ezas extraordinarias '$e evitasse protilptamente 'esta, que eu t<ão abusi.o 
'\'a, como p·erjudicial. E Gonfurmandoi.:Me tiom CC! parecer da dita Consul~ 
1a: Sou sNvido hav~r po.r extinctos; e àmortiiados todos os Pâdrões de 
Ju'ros Reaes; que po1r qualquer modo se achaTem jncorp.otados, 0u da
t1ui em diawt~ se incorporarem na Côroa, e não tivet•etn aclui:tlmente 
])onatarios; e que a am,ortização dos que os te lU se verifique logo que 
c•llt>s fort>m morrendo, de sorte que nas Doações dos Bens da CBroa, e 
\lidas, que para o futuro se concPnerl:'m, ou nàs que se hotJverém r\í" ve
rifiear, fiqu~m ·exclui dos os merH;:iúnad·os Padrões, parido-se as vetbàs me.-. 
cessarias, para que não tenhão effeito àlg·um: .. . 

Pelü q o e: Mando á di la Meza do Des·embargo do l'âÇo' Presíden..J 
te do Real Erario, Reg·elilor da Casa da Su pplicação, Çonselhos da Fa
IZE nela, () do Ultr·amar, Real J tlr.tta do Coli'HnerC'i0, Agticulturã., Fa
lHicas, e Navegaqão destes Reinos, e seus Dbminios, e à todos os Tri-

,. :bunaes, e lu ga res, a qttem o conhecimento, e execüção cleste Alvará 
Comr~'>!Ír, O cumprão, e gua.de.:J..p, e f:ü;ào CUl'l!lprir, e g·uardar iào in vi..; 
olavelmente cot~lo neHe se contérr.l, sem d"Óvida, oü émbargo algum, 
t1ualquer que elle sPja, e não obstantes quaesquer Leis, ou Disposisões 7 
... 1uP. se enLenr,li'í.o, bü possão set· contraria~, as qoaPs todas HC:d por de~ 
l'o;:a das .para este eff~ilo sómente , ficando aliàs sempre em seu vigor. E 
a.c) Doutur .José Aiberto Leitão, do Meu CO'mH:!,Jhb', Desembárgad0r do 
]>aço, e Ohanceller Mór destes Reinos, Ordt'tio' que o faça publicar na 
Cmancellaría, tc>gis~ndo-se em todos os lug2ires, onde se coslumão re...: 

.gistar se!'nefhantes Alvarfts, e guardando-se o Origiqal no Real Archivo 
tia Torr'e lílo Tombo. Dado em Lisboa aos -2 de SeteJiflbro de 1801. -
l.:om a Assíg'naturâ do Priocrpe Regente ~osso Senho.r. , ' 

' • . '1, 

R'egúi. na ChancellaTia Mór d-a Corte e Revno no Li-
vro dlu Léis a foZ. 17 3. ) e ímpr. na [impressão R e~ 
gt'a. 
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Eu O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará de 
Ampliação, e Dec1aração lvirem : Que havendo-se ordenado por outro 
Alvará de vinte e sete de 8etembro de mil setecentos noventa e sete, 
hum Emprestimo de cento e cincúenta mil cruzados por conta da Minha 
Real Fazenda; a Juro de cinco por cenlo, a fim de se estabelecer em 
beneficio p11b1ico do Estado, hum Hospital da .Marinha Real com labo
l'atoriQ Chyrrlico? e Dispensatorfo Farmaceutico em o Hospi~io, que fó
ra dos,denominados Jesuítas, no sitio do Paraíso da Cidade de Lisboa; . 
destinando-se para pag·arnento do Juro, e Capital a quantia' de quinze 
mil cruzados de annual renda n.a Alfandega da mesma Cidade; e nomean
do-se pa1·a Recebedmes, e Depositarias, e para Recebedores, e Clavi
cularios do referido Emprest~mo? e da di ta som ma annualmen te destina
da para pagamei'JLO do· Juro.,, e Capital, os seis Negociantes da Praça, 
d.esignados na Relação, que com di Lo Alvará baixára assignada por D~ 
Rodrigo de Sousa Coutinho, Meu Conselbeiro de Estado, a esse tempo 
M 1nistro, e Secretario de. Estado dos N egocios ·da M arinba, e Domínios 
.Ultr·amari·nos; não só o progresso da Obra do referido' Hospital, subio a 
fazer evidcnt:e, que aquelle Capital não bastava á sua Despeza, antes 
carecia de ampliar-se; mas tambem' (em razão de se haverem accumu .. 
lado é\ alguns dos Recebedores en.~ norneados, occupações, que imJ)e
dem o poderem continuar no mesmo exerci'cio) cumpria á F~ pública, 
que Eu declarasse os que no di to e:x:ercicio deverião continuar, e pro
seguir : E-m consideração ao referido , Sou servido Determinar o se.:. 
guinte: . 

l. Ampliando o referido Emprestimo, Ordeno: Que no computo de 
cento e cíncoenta mil cruzados declarado no referido Alvará de vinle!l 
sete de Setemqro de mil setecentos novenla e sete, fiqu-e subrogado o 
.de duzentos e quinze mil cruzados com a mesma isenção de Decima, e · 
debaixo da mesma Hypl:>theca de todas as rendas da Corôa na mesma. 
estricta .fórma al'li declarada. E por quanto crescendo a divida, pede1u 
toáas as razões, q.oe tambem cresça o pagarnen to: Sou servido accres
ceoLar á prjmei-ra Co·nsignação mais tres contos ele réis annl!laes na rnesc 
ma Alfandega <la Ci·dade de Lisboa; a qual Cunsigoa>ção no primPiro 
Semestre de ca·da anoo- o Administrador Geral de lia fará entregar· aos 
Recebedores, que ficào permao·ecendo; guardando-se a' respeito de sua. 
descarga a· mesma formalidacle, que se acha disposta no referido Al-. 
vará. 

li. Outrosim Ordeno: Que todas as Caut'elas d'as S b1bscripções, e 
ma~s aotus a!li ex-pressos, tP.nhão todo o vigor, e for<(a de legitimidade? 
sendo assignadas pelos cinco Negoctanrtes Ja RelaC(ão, que cCJrn este Al
va·v á nuV 'I m~n le ~aixa assignada· por · D.· Rodtigo de Sousa Coutinho? 
Meu Conselheiro de Estado, Ministro·, e Secretario de Estado da 1le
partir;ão .da Fazen·~a; da qqal Relação fica excuso Mar~oel ~oaquim Jo~~ 
ge, por JUstos ltJOÜvos, q.ue Me represen~uu, c se fizerao d1gnos da Ml
uba Re.a~ A Hen<(ão. · 

E esLe se eumprirá- tão inteir.a1nente, como neHe se contém: Pe
Jo que Mando ao Presidente do .M eu Heal Erario, e nelle Meu Lugar 
Tenetlle; Meza do Desembargo do Paço; Conselhos de Minha Real Fa-

\ 
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zenâ11, e ' do Ull1·ainár; C'onselho do Almarantado; Real Junta da Fa-t 
zf:> flga da Marinha;. Heal Junta do Commercio, Agricu·ltura, Fabricas· 
e Navegação destes Reinos, e seus Dorninios; e a todos os demais Tri~ 
bunaes, ·Magistrados; e Pessoas' que o cumprão , e guardem, e façãO' 
cumprir, e guaL·dar ,; sem dúvidà , du embargo algil·m, não obstantes 
.fJuaesquet· · Leis, Alvarás, Regimentos, Drspósic;ões, Ordens, au Esti~ 
los em contra'rio, que tddos, e todas Hei por derogadas para esle effei
to sómente, .ficando aliás sempre em seu vig;or: E valerá como Carta. 
passada pela Chancellaria, posto que pot· ella 'não passe, e ainda que o 
seu effeito haja de durar niais de bom? e muitos annos, não obstantes· 
as (i)rdenaçôes · em contrario: E se registará em to·dos os lugares, onde 
se custumão registar semelhantes A.lvat'ás, remeltenclo-se o Original pa--. 
ra a Torre do Tombo. Dado no Palacio de Quéluz a 2 de Setembro de 
1801. = Com a Assi,gnaturá do Príncipe Regente Nosso Senhor. · 

Regist. na Seeretarüi d'i' Est(ldo dos Ne9oc·ios da Fazen
da no Liv. 1 de Cartas, e A.lvartis a fal. 12 vers; 
e ímpr. na Impressão Régif!· 

Relação d~s Negociantes, que Sua Alteza: Real He servido nomear pa-I 
ra Recebedores, e Depositarios do ·Enip·restimo enunciàdo pelo Alva~ 
rá de Declaração, e Amp'liação , ~ da data desta ao outro Alvará de 
27 de Setembro dé 1797, e para Recebedores, e C!avicularios da som-' 

' ma ·destinada ,para o Pagamento do Jüto; e CapiBal clà mesmo E·m~ 
prestimo. •· -

Jacintd Fernandes ·Bandeira. 
José Pinheiro Salgado. 
José Caetario Monteiro: 
Joào Antonio de -Amorim Vianna~ 
Miguel Lourenço Peres. 

Palacio de Quéluz em 2 de Setembro de 18'01.' = D. Rodriga 
.cle Sousa Coutinho. 

'' 

EU O PRINCIPE REGENTE Faço saber ads quê este Álvará coni 
força de Lei virem : Que sendo de ht:una parte n~cessario, e indíspe~
savé'l a b~neficio dos Meus Reaes Direitos, e Preroga:tiVas, e para en
t ar a vexacão dos Meus Póvos por Juizes, e J urisdicções 'Ecclesiasticas, 
~elar, e m~nter illéso o Poder do Juizo daCorôa na adniissão dos recur~ 
:sos, que para o mesmo se interpõem; e da out.ra pat·te evitar; que- do 
mesmo Sagrado Direito de Protecção insepar.avel da SobPranili, e hurri 
dos mais essenciaes dos Direitos Mageslatieos se não sirvão impropria- ' 
wetOJ.te os que 'pcrtendem por hum tal nie·io subtrahi•·-se .ao poder, e t•xer
cicio das legitimas Jurisdicçàes ~xeroidas~ qentro. dos sei.ls justos limites: 
Sou servido Ordenar, e Declarar o seguinte. 

I. Tendo sido pelo Paragrafo treze do Alvará de do.us de Junho de 
mil Si'te('.entos sdeuta e guatro delegada á Meza da Cbnsciencia e Or
dens toda a Juris<.licrt<lo, lauto \'oluntaria., como conlenciol3a a respeito 
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de Administraqão ,. e Arreeadação dP$ Ben·s' àfcls Ordens, e outros ren'
dimentos aiÜ €SfHH~Í'fi€ados i f' sendo mui lo Í.mproprio, que d'epois de nu
{Oa semelhante Real Disposição se interpon-ha Fecu·rso sobre taes @bjec~ 
tos da Me~a. das Ordens par.a o Juizo da Corôa·: Sou servido Ordenar" 
que daqui e1n diante o-Jui;eo da Corôa fique o a intelhgen.cia d:e que tat's 
:recursos devem ser repeli-idos in li'mine, e de 1nudo algum se d,eve to
mar deJ.Ies· eonhecimento, rec·onhecendo-se oJui.zo da Co'fÔa inhil}ido de 
poder usar ~e semelhantes procedÍ'lJJt:>otos em taes casos. . 

11. Achando-se er1carregados os Prelados destes Reinos do lan~tamen-
1.o da Deci.ma, dos Benrtldos, e outros Bens Ecolesiasticos; e sendo-lhes 
esta Jurisdicção por Mim delegada p,:ara o sobredito efl'ei.to; tetn occor
rido, que algm1s dps Contribuen.tPs para seÍ!lf'ntarem dojusto pagamen-
to, que lhes era arbitrado pelos sobrec}itos Prelados, :bnteFpuz·erão recur
HJS para o J·uizo da Corôa nas respectivas Rela€(Ões., de que resultárão· 
delongas muito nocivas á Min.ha Real' Fazenda; por tante: Sou. servid~ 
inbibir aos Juizes da C(Jrôa o t'0mar d:e medo algum conhecimento de·. 
semelhan-tes Causas; deixando iws mesmos Contribuentes Ji.vre o imme
dJato recurso á Minha. Real Presença pela Repa-rtição do Meu Real Era
rio, rw caso de se julgarem vexados 7 eepprimidos, paraer.1lã0 lhesman-
dar deferir como fOr justo. ,. 

I 11. Para evitar. que destas Minhas Reaes Disposições se p0ssa de
~uzir pertençào alguma. contra o Meu Sagrado Direi.te de Protecção a 
rt:>speito· do exercício de J urisdicções Ecclesiasticas, tão· louvavelmente 
~xereido pelo J wiz0 da C0rôa: S0u ser v i·do Declarar, que o mesmo· J ui
U> ficará pratica.ndo 0 que até aqui tem EJbservadb, á excepção do que 
nos Artigos deste Alvará fica 'dilierentet:m·eote (Üspos to. .. 

l)e.lo que: Mand0 á Meza do Dt~sembargo d0 Paço j' Presidente 
do l\1eu. Keal Erario; Hegt>dor da Casa da SuppJ.icação; Junta dos Tres 
EstaJos; Conselhos !!la Minha Rea.), Fazem.da, e <ll0 Ul-tramar; M~:>za da. 
Coosciencia e Ordens.; Governador da, Rela:çã:o, e Casa ~o Porto; e a. 
todos os outras T-ribl!lnéJesy Ministros, e Officiaes de Justiça., e ele Fa· 
zenda, e mais Pessoas, a quem 0 c0nbe€im ento ~ cleste Alvará: com for
Cfa de Lei pertent!ler, que 0 eumprã,o, e guard~rn, e fa((ão inviolavelmen
te cmnpril·, e guardar, como nelle se contém, sem dúvida, ou embar
ho algum, não obstantes qua~:>sguer Leis, Reginwntos, Alvarás, Djspo ... 
sições 1 Decretos, ou Estilos eoa~tra·ri os, que todas, e todos para este 
eBeito sÓ n>J ente Hei por derogados, como se todos, e de cada hum rlel
J'es ~zesse espe€ial, e expressa m~nção; ficando aliás sempre em tudo o. 
mais em seu vigr1 r. E ao· Douto:r José Alberto Leitão, dn Meu Conse:.. 
Hw 1 e D~ernbargador €lo Páço, ChanePHér Mór d0 Rei•no, OrderJO íJ Je' 
u faça pubLicar na Cham;eJlari·a, e n'gis taT em tod-os os Lngares, em 
fJ.UC se eostumão regista•r semelha.ntt>s Alval'is; e o Ül'igioal se remet
terá pau o Meu Real Archive .da Torre do Tombo, para nelle ser g uar-· 
Jado. Dado 00 Palacio de Qlléluz aos I:? de· SetembriD de ).8.QJ.. =Com. 
~ Assigaa lurl). do Príncipe iügente Nosso SenhC!lL'. 

·Regist. na Secretaria de Estad'o dhs Negocias da Fazen-· 
da ug L1·v. 1. das Cartas , e A lvarás. afol. lO. , e 
irnpr. 1.1,a l1~P.,ressao Regi!)·. 
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Ú P'RJNC'fP·E REG~FJN:rE Ndss6 Se.nlior, tendo Gon'sideraÇão á0 que 
V: m: ' reprf'St'H lou rHi s1~a Con·ta de 23 do antecedente mez de St't!-'m-· 
hi:ô: He séryid<i Otdérl~H qoe nas Certidões de Corrente, que pelo Keàt 
Erar'io se passatein aos. Bachareis encarregados da a'ITecadação da Fazen..: 

.. (la Real , se - cor.ayi'rehend<{ e.xpres~a:me"nte haverem curnprido ils Or.;. 
de1?s, feito os :Lat'i'çamé>ntos, e cGmra,nqa com entrega üas Rendas àppli
·cai:las a0s no~os Juros, mostra'n~(!j que assitn o execu't<hàô po1· CertitlõPs 
dn dm1ta da A.dni ini!'ll.ração dàs mesmas Rendas, que seràb primeirore.; 
gistadas nt>ssa SuperintentleNcia GeraL ' O que pârticipo a V. m. de Or_. 
clem de Sua Alteia. lha] , para que as.sim o êum,p1·à pela parte que Ih~ 
toca; e nes.Ui €onfcniJ:tid;-.H.le haj'a està. P.rovid'encia co1li0 pa rte da que a; 

respeito- das outras Rendas ~eaes se 111e par:ticipou em Aviso' de 20 ~e· 
A óosto cle J 799 : . . 

~ Deos guarde a V. m. Paç<> de Quéi1:1z érn i de Oütubrô de I 801 ~ 
= Q . . Rodrigo ,de· Souza CO'I!ltinho. Senhor José Antonio de Sá. 

· Imdr~ na . Regia Typografia Silvianil; 
I -

·' 
., 

I llóstrr~simo ; e ExüellerHissimo Senhor. 'Levei á Real Presença do Prin.à 
c.i 1j p Regente Nassq' Senhor o Officio de Vossa Excelle'ncia na data de 
27 de Agosto, que fuá p<'>UC.O foi remettido ~ est•a Secretari'a tle Estado 
pelo Senhor Visconde de ·l.iàlsemf.lo; e tendo sld'{l presente :1 Sua. Alte~' 
za Re~ l a objecção que fizerão aos Juizes, a que se distribuio o aggra-' 
' 'o iotetp0sto pot moli.vo de haver o Juiz dá Vi11a da Feira recuzadô en
tre gar buma A ppella<(fiO â Parte appela"nte? que a F~queria' fundando.: 
se t>sta objPc(,l il.o no artig·o 16." dos addíccionaes ao Regulamenta do Cor..; 
reio Geral do I: ôe Ab ril de 1799; (J) me Orden!ll o Principe Regen~ 
h~ . Nosso Senhor, que participe a Vossa Excellencia:, que a dis-posição' 
do dito a1·tigo J6.0 dos addicciot?aes a:o Regulamento do Correio Geral 
11ão pode de modo algum invali rht _a dispbsictão da Ordenação do, Reino~ 
do Livro 3. 0 Titu lo '70. §. 5., que Sua A ltda Real Manda que se cum..; 
pra, e guarde em toda a sua l~m;a ~ e -vigor, assi·m a respt>ito . deste in~ 
cidt'nte ~ cowo a respeilo de todos os mais, a que fôr app licavel a dispo..; 

'si,Jio da citada Ordena~~ão do Reino do Livro 3.0 Titulo 70. §~ 5. Deos 
guarde a Vüss a Excellencia. Palaeio de Quéluz em 7.., de Outubro de 
1801. = D. lloã<:> de Almeida de Mello e Casüo.. Senhor Pedro de 
Mello BreJ ner; 

Regút. no Liv . . i i. da Relaf~O do Pd~to, foZ. 79. '/Jers. 
confonne se 'encontm nos manuscritos de J~ de lvlel
lo .Freire• 

,;....__~_._, ___ ._,_ .... ___ ._. ---·- · -·--·-~-· _. _ .. _. ---~ 
p) Deveria t•tlvez ler-se== Jlo Artigo ~3 das lns truçções de 6 de Junho de 1:799.; 
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Ü Administrador da F~zenda da Alfandega das Sete Casas tenha en• 
t~ndido, que em Consulta deste Tribuní:ll, sobre o Requerimento, que 
immerllatamenle fizerão a Sua Alteza os Negociantes Estrangeiros Ex
portadores dos Vinhos, queixando-se de que os Rendeiros das Sizas dos 
Districtos; e1n que compravão os Vinhos, os obrigavão éÍ satisf<1ção de}., 
Jas anlrs de passltdo o Bienio determinado pelo Alvará de 4 de Julho de 
}789, requerendo para isso Executivos, e procedPndo com elles a Pe
nhoras t>m saus Bens movéis, os quaes fazião conduzir ao Deposito Ge
ral, sem que se contemplasse qualquer Abonador por mais seguro, que 
se devesse considerar, pedindo as provjdencias necessarias, que os livras
sem de semelhantes vexames: Fôi Sua Alteza Servido por Sua Real Re-1 
wLução de 16 de Setembro proximo passado, Conformando-se com o Pa
recer deste Tribunal, Resolvoer que os Exportadores dos Vinhos se qua· 
ljfiguern como taes i.la Meza dos Vinhos, ficand9 porisso livres de serem 
111quielq.dos dentro do Bienio; com tanto porém que fação registar nas 
Camaras dos Destdc10s respectivos a sua QualificaÇão; incorrendo os 
Rendeiros, qoe os inyuieU~rem aotPs de findar o Prazo na pEma do per
dimento de outro tanto quanto (>~ecutarem.; tudo a favor do Executado. 
Que quanto à exigir-se J1rô·vas tla identidade dos Vinhos (sendo impossí
vel satisfazer-se a semelhante pertenção por serem comprados em diffe
rentes sitios, erecolhidos nos Armazensde Deposito 1 onde ·se Jotãohuns,. 
e outros) se dê por satisfeila a responsabilidade dos Negociantes com a 
Apresentação do Certificado,. que áttesta o Embarque, sem embargo 
de qualquer sentencta, pela qual se julgasse o contrario; e que havendo 
algum descuido da parte do Negociante não seja ~unido como Desca-· 
minl1o com pena de Dobro, porém quando mereça alguma pena, nunca 
e! la excfldei'Ú á clecirna parte da Siza singella. E \:mtrosim que dos sobre
ditos Negodanles, que se quali'ficarern peranbe elle, e C'JUe devem ser 
clarificados em legitimas Exportadores, remetla a este Tribunal até o 
ultimo de Dezembro proxirno fulL~ro huma Rela~ão, e consequeotemen
ie (e seis em seis mezes o Andicoionarnento, que deve ter a mesma Re
lação, e os nomes dos que della devem ser exclui dos por factos, e cir
qumslancias, que de novo occonão, ou que possào occoner; dando pro
viden·cia para que se faqão effeet11ar os registos nas respectivas Cama-
ra ', e aonde mais convier, ficando estabelecido em regra, que ninguém 
poderá usar do referido Benetlcio, sem qne se tenha habilitado como le
gitiwo E"portador. E ~uanclo elle Admioistrauor da Fazenda encontre 
alguma dúv~da, que prudentemenle obste ·á execução deste Plano ( dEl 

flUe df've quanto antes formar hu~n Regu la mento concebido nos termos da. . 
stla Jnformação, que deo sob1·e e:!lte mesmo assumpto, que fará presen_, 
1e oeste Conselho) deverá düigir-s~ a elle para lhe dissolver qualquer 
f'mbaraço. O que assim cumprirá. Lisboa 20 de Ül:ll.ubro de 1801. = 
Com cinco Rubrícas dos Conselhei·ros da Ii'azenda.· 

Publicado em Êcl'1'tal do Ad1ninístrador das Sete Casas· 
de ~4 de Outubro de;;te anuo; e ill1zw. na Regia Ty 
pograplda Silviana. 
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H a vendo cre~âo hum Íntendente áeral das Minas' e Metaes do Rei..: 
110, ao qual encarreg·ueí a i~11tnediata direcção de todos os objedos rela
tivos a este ramo d ' Administrat;ão; e eol:l•stando-:-Me a necessidade de' 
}JUm Escrivão, e ~ecretãrio para o expediente deste emprego; A tlen
dendo a ser o Bacharel João Cbrisostoino da Silva Valle Lobo Advoga..: 
do cl,a Casa da Siuppl·i~ação, e co.rh(!), t_ál muita prático no Foro: Hei por 
'brm fa'lev Men~ê ao cl1lo Bachià!rel do Officio de Eserivão, e Secretario 
àt-sla n{)va lrüerndencia Gera,~ diaiâ J.\.1ir.1as. e Metaes do Reino,. -clo que 
ha·verá além do seu <1rden:IDdo. ahiHtal mt€_] qwatro.ce11tos inilréis q~1e lf.ie será. 
J)ilgo peJ.o Met~ '. Real J~val'io; todos. oi tll~ .aá.s eitwluinentos; pro.es, e pre..: 
ealsos, na fór.n1a eslábelecidà coni Íi.ls Bs.crivàes da Minha Real Fazen• 
da: Declarando qtNa1 o iln<esmb ~)ludena.cd10\ S.ó terá vencimento da clata des~ 
te em d~a a.,!e . D; Hodrigo de ~oilza Coutin~o 1 Inspedor Geràl das Mi4 
11as e Metaes. do Reino, .Presídeo•ije di:J .Meu R,~al Euario, o ienha assim. 
e·i'l tefJ dido, e o fâ l~á executar OOlliJ.Il os DeSípac·hos iilecessarims' sem em.bar~ 
go '~e quaesql!l·er, L~~~s, RE>gi'fbentos., bil Oispos4çõ<ils em cofiltrario. Pa~ 
}acio de 1\'JafJ:ô\ em 2·4 de Outubto. Ô·e 1'801'; = Com ~ Assignatura de) 
J\iucipe Reg•enne Nqsso Senha~. · · 

R e.q ist. no Cm:lsélA·o· ~a Fa<Zénda 1w t~·v. 5.0 dos Decre-
tos e Avíso'S , a fol. ll' 3; vers; 

.t. . ,• • 
w-*'-0111-- -lli 

F oi servido o Todo Fod·eros6 de ~·~rhünar 0 EspiriLo ~e lJili.ão' e dê 
l~ut~eordia sobre a Miilha <Côi'Oa, e a Républica Franceza, e de ins1p'irai! 
ü d~'s1gnio d·~ fazer succeder as cloçuras da Pa~ ás ca~Jramidallles da Guer~ 
r:l; cons1ummando a sua iutcor.mprehensivel Providenciw esta gramcle Obra 
pelo 1\1'\·ei@ de hum 'rra!a~do de Pa,z, e Amizrede entre a Mrnha Côroa; 
e a f{é pubtiea Franceza. E po·rque pelo sobredi,to .Tratacl0, e suas Ra~ 
tificacõ~·s sP acha. estah t" leGida homn si•ncera e constante A miza:de entre 
Mitw: e a. dita L~ér.ubl'ica: O ~nnundo ass-in) ao Senado 9a Ca•ina.ra para 
qne do dia· da pu blicação des_le em diante, cle•pois de se haver rendido á 
:Deos Nt>sso .Sel tlior as graças por tão predoso beneficio, todas as pessoas 
de qu alquer estado, profissão, e condição que sejãGI ; nã0 só se abstenhão 
de wrlo o acto de hostilidade, e de tud(l) 0 qu.e podet· pârecer animosida
d e cQnti'a as f> essons, bens, e effeitos da sob

1

red.ita L1épu•l?lica, e seus 
Subdibos, mas anles cuÍlivetn com elles .h(llr,na aberta C01ilHnuQicação, e 
l1uma ilincera ami'la·de, e recipi'oci:l . correspon.~encia; evitando_ CO{D cni
flado tudo o f]Uf' porler all<>rar no foturo a Uma0, q11e se acaba de esta
belecer; sobpt>'flél de que h·a,'e!l'do qnern p:·a·~iqile o contrario .,, iüc0rrerá 
nas j> en3 s estabPiecidas con lra os Perturbadores• dq seci:'g:o Público. O 
ilH~s mo Senado da Camara o tenlta àssii11 entendid0, e r'aç<l executar 
llJandando aflhar t>Slt> por Editaes para que chegue ~ poticia de todos, 
e pura que se observe o nclle urdenado, não obs~ante que~quer ante13eol 

\-

) 
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dentes Ordens, ol.l Disposiç.ões que sejão em conb-ario. Palacio de Ma-
fra em 28 de Outubro de ISOJ. = Com a Rubríca do Príncipe Re-
g-ente Nosso Senhor. ' 

r L 

Pubb'cado em Edital do Senado de 30 deste mez e an ... 
no ; e ~mpresso avulso. 

*-l/Er..ool/E--·· 

Continuando os Directores, Administradores, e Mestres das diversas 
Fabricas deste Reino a representar-Me os incommodos, que ainda lhes 
resultão da fórma estabelecida, e declarada para a arrecadação do Novo 
lmposlo dos tres por cenlo, sobr~ .. as suas manufacturas: E sendo da Mí-· 
nba Real Intenção conciliar qu2nto fôr possível o interesse geral do Es
tado, com o cómmodo parlicular dos Meus Fieis Vassa llos: Sou Servido 
ampliar por este Decreto o PJethodo da dita arrecada<;ão, revogando pa
ra e te efl'eito o que em · contrario se acha determinado nos A lvarás de 
seLe de Março, e trinta de Julho do presente anno, os qu~es em tudo o 
m nis ficarão em seu inteiro vigor. A todo o Fabricante de qualquer esta
b elecimento que seja, e cujas manufacturas admittirem se llo, s~trá livre 
(azellas sella1·, ou 'nas suas respectiVas Fabricas, nas visitas mensaes dos· 
Superintendentes, ou nas casas destes ·, como no segundo daquelles A.l ... 
varás se acha disposto, ou em quaiLJUer das Minhas Alfand egas, se mais 
faciJ 'f e córnmodo lhe for, acompanhando-as porém, neste ultimo caso 7 

ou hum a Guia do respectiv.o Superintendente, ou hum a declaração do 
competente Director, de que es te por duplicado remetterá ao me mo 
Supesinteudente , ambas com juramento da quantidade, qualidade, e 
valor das manufactu 1as, e por este valvr jurado, e não pelo das Pautas 7 

:;e cobrará o Nuvo Imposto, nesse lugar em que as dilas manufacturas 
forem sel ladas. Os Directores declararao coro o m esmo juramento nas res
p~clivas Superintendeucias , todas as tàzeodas de qualquer qual id ade, 
que tenbão fabricado, e vendido desde o primeiro de .: ulho do presente 
anoo, e pagariio .dellas o dito Imposto, e as q ue fabricadas antes do di
to dia conservarem em ser, far ilo sellar em qualquer das sobreditas Es
~ações dentro em lwm mez, con tada, da da ta do dia, em que cada A 1-
fand ega, ou Supe rintendente rect>ber o competente sello uniforme, bem 
que destas não deverão pagar Direito 1 pena de se renutarPID pos terior ... 
ru e1 te fabricadas; e esta mesma prov id Pocia se pratieará com as mailll
fí:lcluras, que esliverPm fóra das Fabricas, expostas á venda nas casas 
dos N egociantes, e Mercadores . Os SelJos das ::Supt·rintendencias, e das 
Al f<l nd cgas, serão unjformes, usando estas do mf' smo, t.jUe p ;tra aqu t' l
l as se ac.ha determinado: E para evi ta r todo o extravio, os S npf'rinte n
d.en t •· s c~<•minarfio [las visitas mensaes os Livros da s Fabricas , e das lJlliHJ 

ti d ades, qualidades, e preços das fazendas diri g- ida's ;.ís Alfand egas , re 
m dlenw a estas, e ao Meu Real Entt·i·o, rela.l(Ões exactas , pelas qúaes 
Sf' c om binem os paga~nentos do sobredito N uvo Impos to. E porque frt~ 
qu e nle menle acontece, que ?S fazeJJdas de estan1pa ria s<'io de tercPiros , 
e m qu ê as Fabricas só iniPrvem eom o trabalho da estampa, nao poden
do con eq uentemPnle (fS Directore'>, ou Ereclorf's jurar os preços , nes-
1.il s cleclaran1o ~> lles nas ft' 1-i pectivas G uias, as pessoas, a qu em per ll~ II 
Ct'Ill , c sem j ur ame~Ho des Las , quanto ao di lo pre'io ) nã o po d~rão s ei! ~~~ 
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se. E finalm:en{ê, quant0 ás Fabricas de manufacturas stlscepliveis dê 
fa cturas nos transportes, se praticará o que por oLJtro Decreto da dat a 
des te, Fui Ser~ ido 1declarar a respeito da Fabrica de Vidros de Lei ri a·~ 
O Conse lho da Fazericla o t enha assitíl entendido, e faça executar, par
t. icipa>lil~ O-o á S uperinteodeocia Geral da Decima da Côrte, e Reino, e 
t a mbem ás Alfandeg·as competentes, para que assim s~ cumpra. Mafra 
t';llrl 3 ,de Novembro de 180 I. = Com a Rubríca do Princi11e Rrgente 
Nosso Senhon 

Impr. na Regia Typogra.fia Silviana. 

A tt.endt>ndo ào que Me . represehtárão Guilherme,; e biogo Stephens ; 
Pr~prietarios da I• abrica de Vidros' estabelecida no sitio da Marinha' 
sobre os Direitos de tres por cento, que em conformidade do Alvará de 
'7 de ,Março do presente aoho, devei'b pag~r os -rroductosda dita Fabri~ 
ca, requerendo~Me algum abatimento nos ruesmos, não só por cauza dos 
empates, refl1gos, e outros riscos, mas principalmente pelas quebras ini
vitaveis nos transportes; e Querendo favorecer hum estabelecimento de 
tanta ut ilidade: H ei por bem, ~ue para se fazer o lançamento do Novo 
hnposto, re lativo áquella ' Fabl'ica, ou de outra do in esmo genero de Vi
ciro , ou Lou~a, e 'Porcelana, que haja., ou possa estabelecer-se, se aba ... 
ta se mpre a quiuta parte do valor do vidro fabricado; o q ue co ns t ará 
Jlt.J as li stas men; at>s determinadas no dito Alvari paragrafo dPcÍ mei , e 
110 Alvará de 30 de Julho do mesmo á.nno; defc~ rindo-se juraménto aos 
l)ro prit~ l~rios , ou Administradores, para por elles , e segundo suas de~ 
clarações da qllao li dad e , e valores dos generos, qué s:1hirem da Fabri .. 
ca, fazerem o pagamento dos Direitos, sem pará esse e[ei to n ecescita
rem de G uias dos respeçtivos Superin tende ntes, aos q uaes só m andarão 
h uma relação da quantidade, preço, e valot• dos Direi to , ficando suj ei ... 
t os a qual quer ex ame que o Superintendf! nte da Deci rn a do .respf' ctivo 
dest rido julgar n t·cessa ri o fazer-se nas re lações seman áes , ou nos li vros, 
que a Fabrica deve ter para este ·fim sempre escripturados com toda a 
c larl:' za, e ordem preciza. O Concelho da Fazenda o tenb a assim enten..j 
di do, e o faça exeeutar com os despachos necessarios ~ sem ernbargÇJ das 
sobrc.ditas Leis, que H ei por bem declarar nes t a forma, ou de qoaes..; 
tju er outras Disposiço"'S em contrario. Mafra em 3 de Novembro de 1801 ~ 
= Com a Rubríca do 

1
Principe [\egente Nosso Senhor. . 

Impr . na Regia Typografia Silviana .. 

T endo Mandado pelo Meu Real Decreto de oi to de Março de mil 
se !e r:e n tos nov f' nta e nove arrecadar tod os os Dire itos da Cha ncellaria .; 
l:jU e se de vessem atraz ados; procf'deod 0-se para 'és te fim à huma ava li a 
ção provis ional a res peito dos qll e nãCI se acbasst>m liqu idados; c úja arreca
cJ ação ~ e avaliação F ui se rvido declarar pelo outro Real Oecrf'to de vin
te e :sele de . Abril do mesmo anno, per tence r ao Su perin tenJen te dvs 

··' 
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N ovos Direitos; e porque c·o·m estas Provide~'das não se' acha · ~I.Í'nd'a pr.e.,. 
veni uo o íün, não só do augmento da Minha Real Fazenda, . mas da igual
dade com que deve ser arrecadado o sobredito imposto dos Direitos da: 
Chancellaria..; por acontecer, que alguns Lugares, Empregos, e· Offi
cios sf'io de rendimento muitlo superior ás q:uantias em que estão liq•uida
dos nas antigas a·valiações, em quanto se achã0 di·minl'lidos os ditos R:en-' 
tlimeotos em outros; seguinde-se daqui• a me·ncionada desig~:~aldade clO' 
pagamento, e pe rcepçào d-este Irn posto ; além de outros incon ven:ientes ,1 
e abusos que Quero remed'iar: Sou servid'o mandar o seguinte: 

I. Que se proceda a nov'as A vali ações Ger·aes de todos os Lugares, 
Em pregos, Offi cios, Bens da Corôa, Capei!as, cujas A vali ações exce
derem a vi nte annos de antiguidade; deverrdo repelir-se em igual perio-
do , para se alterarem segundo fôr conveniente: e commetto provisio
na l mente as mesmas A.valiaç.ões ao Superintendente dos Novos Direitos,. 
a rupJ.ia ndo a Dlsposi <fão do dito Decre to de vinte e sete de· Abril de miL 
selecentos noventa e nove; as ~uaes- Ava·l'iações devem fazer-se ( quan
to a gene ros ) 5legundo a Tarifa qu e baixa assinada pelo Presirde.A.te do• 
Meu Real Era rio, por serem· muito diminutos os preços dos generos que 
tem se rvido de reg ra até agora para o mesmo fim, tirados das Instruc-' 
'iÕes de dezoito de Outubro cle mil setecentos sessenta e âous para a co.; 
'~:~ ran ça do Subsidi0 Mrlita.r. 

1 r. Que os Correged ores, e Provt>dores da's Comarcas, e o das Li
zi rias· não corJsintão q11e Donatario algum da Real Corôa se conser ve· 

. em posse, e uso cl-e Deações de bens de Jurisrli cçt1es, · cll" Regalias, 
e rle Pri vilegias, sem gue tenh i'io Carlas, ou Confirmações das referi
das Doações , registadas nas mesmas Correições, ou Provedorias; e se· 
pérg tm tará por isto nas Resi'denCÍ'as dos ditos Magi strados. 

lll. Q ue se execute, e ponrha em' todo o seu devido rigor a Orde
Jlaçào Liv ro· segundo, tí~ulo trigeú mooita·vo, parag rafo primeiro, pa1·a. 
qone todos os successores d-e mercês em vi das, ou de Juro, e H erdade , 
ti rem infallivBlmente as suas Coufirmaç·ões dentro~·os seis mezes depois 
ti a morte dos Pais, na fó Fma- prescripta na mesma Ordenaç.ão. 

IV. Q ue igualmente se ponha- em execução l11do o que dispõe o· Re~ 
gi rne nto dos Novos Direitos, para q r:.1·e de R eparti·ção alguma se não ex
pessa Ca·r lar , Alvará , Ol:t Provi.são 'f sem que se passe Bilhete ao prov i
do , ou agr-aeiado, em que se decla re a mercê , ou graça pa-r· a pagar os· 
eompetentee Direitos na Chaneella-ria , onde nin guem será ise!ltO de os 
~Jaga r, sem que mos tre Alvará: , Decreto, Ol!l Aviso pa1•a serisento, dis
pensando-se expressamente o paragraío ce11to e oi t o d-o referi cio Regi· 
mPnto. . 

V. E q.uerendo f;.q::ilitar ~ anpcadaç,ão Jas dividas antigas dos Direi
tos da Cha nceTl aria: Sou servidó OL1trosim O rrl enar: Q ue as dividas qu e 
•·•xce derem de ce m mil reis sej ão pagas por Consig.na ç;io de dez por cen
lo; as de vinte mil reis ate cPm mil reis , por Consi·gnação de vi·nte e 
sinco pnr cen to; as que não exced erem ci'e \? Ínle mil reis, por Consi<S na
çào J e sioroenta por cento, faz end o-se porém adiant ados os paga men
tos das ditas Consign ações: e aq u·e ll as pessuas que q11 ize rem a prov eitar
se desta· Gr·aça de pagamento& por Con sig na ção , c~e v t> r ã:n requ erella· den
tro do praso de hurn anno , e.xecutnn do-se em seus• bens impre t. eri velm eu
tP aq uellt>s qu e a nào obtiv e-rf:'m. E a mes ma gra (( a só se .entct1de1'á p a~ 
ra os act lHlt'S devedores; de of'nllUm modo poré m a r r:>spe llo dos que OO> 

futmo contrab irf' m seme lhant<>s di vid as. Assim o Ma neio paTli cipar ao Chan
cdlel· Mór pela parte que lhe toea. A Junta dos 'f rtl$ Es t~dos o te nli.a 
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assim entendido, e o faça executar pelo que lhe perteiwe, passando al';'l 
.mais Ordens t~ne forem necessarias. Mafra em 17 de Novembro de 1801. 
= Com a Hubríca do Principe Regente Nosso Senhor. 

Impr. na Impressáo Regia. 
. T ... ~ ' .., 

I . - l 

Tarifa dos ·pnÇCJs, porque devern jazer-se as AvaZiaç6es dos Generos ·, na 
L conforrnidade do Real Decreto de de.zeseie de ;No-vembro de mil o·i.:. 

tocentos e .hum. : t • 

- )~ ;-. 

TERMO ~DE LISBOA, 

•' 
'fd go, ou Farinhá: alqueil·e - - - .: -" .).. / .: - - -
Ceva da , M i I bo' , e tT)ais segundas: afqueir.e - - 1

- - -

Azeite: ca 11 taro .:.. ..: - "" - - ·~ · .:. - - 1- - - -

PROVINC.IA DA ESTREMADURA~ 

$40Õ 
$20<1 
1,430~. 

. , ' 
'fngo. .:. - - .L - - - ' · ·• ..1 - .:. - - : -

Milho, ~ todos os mais Legumes·, e semet'11tê-s ; - - - - -
' $320 
- ··· $20(j 

Azeite. - - .,. - - - "" - ..! ·- - . • J. - - - - - - - lgG'06(.l 
' J' ' 

PROVINCIA D A BEIRA, E TRAS DOS 
1\ti O N T B S. 

1l'rigo. - - - - - - - .:. ' ..: , _ ..1 - - ~ 
Centeio. - - - - - - - - - - -
M ilho , Feijão, e maís Legumes. - - - - - - - -

M i N 1i O , É P A R 'i' I DO b O P O R To. 

Trigo. - - - - ..:. .l; - - - '"-
- ,: _~ ·.:.. ' ..!." \ ..:. 

M ilho, e todas as mais segtindas. .:. - ~ • - - - í ~ .. 
PRO V iN C I A DE A L E M~T E 'J O } ·~ 

'flligo. - - - - - - . - ..: ' .: ..: •..::: . - .:. -.. 
Todas as mais segundas. - - - - .1.: - - - -· '::. .:. 

' Az·eite. - - - - - - - - - - · - ::.. ·· -. .:: .:. - -
REINO DO 

, I 

ALGA R: V E.· . ~l 

·r . n go. - ..:. - - - - - ~ "' 
'}' . d I odas as ma ts seg·un as. 
Azeite. "' ~ . ~ .:;. ..;. - - ..: - - -

$260 
$130 
$200 

/4811 
,$24!1 

$26~ 
$130 

·l,$0'60 

~'480 
$260 
$ 800 

' 1 --

Mafra em ]7 de Noven1bro de lSOJ. ·= Dom Rodrigo de Souza. 
Coutinho. = Marquez de Penalva .. 

Ccccc 

•• J 



'1801 

Por quf~nl~ tendo-sé manife~tado na Minha Real presença a utilidade 
que t.ern resultado para- o prompto expediente do importante Cargo de 
Intendente Gera•l Q,a ~olicia da Côrte e Reioo, o estabelecimento de 
hum a Secretaria pro,pri.a ~ .e -tendo eerta informação de que os Officiaes 
JJella empregados, tem servido c,Qm ~ssi.duid.ade, fidelidade, e segredo, 
fazendo-se dignos da Minha ReaL Consi.deração: Hei por bem Appro~ 
vando o Estaeelecim:ento da Secretari:a d·a lnteo.denci.a Geral da Poli
cia da Côrte e Reino, Confirmar, e Roborar as nomeações, que tiver· 
feito, e houver d'e fa.ztn o Intendente Geral d·a Policia dos Officiaes que 
devem servir na dita Secretaria:· E CoosidPran·d·o q~:~e os Ordenados, 
que actualmente percebem, não!en~ a devída proporção como trabalho,. 
e assidujda.de., com ·qu:e se r-eqYer sejão desempenhadas as obrigattões 
dos seus respectiv.os lugares: Suu Servido, que do primei·ro da corrente 
llleZ em . di>mte haja o .()fficia.! Maior .setecentos mi·l -réis; os quatro Of~ 
ficiaes quatrocentos mil réis cada hum; o Official supranume~ario duzen
tos mi·l réis. ; e o Po'l'l~itê cet'llo e vinte mil réis, pagos aos qlilarteis pelo 
C ofre da Inspecção da limpf'za e calçadas, por onde tem si'do pagos os 
Ordenados que percebião. O Iote(,ldente Geral da Pol~cía da Côrte e 
Reino· o .tellha as~im - eniend·i'd'o, e o fuça e:x:Rcutar com os Despachos ne
cessari-os· P.alacin .de Mafra em lS de Novembro de 180 I. = Com a Ru~ 
bríca do Principe Regente Nosso Senhor. · 

-
Regist. na Secretaria da Polida· no Li v I. 0 àos· De-

cretos c Alvarás afol. 26; e ~mpr .. na O!Jicina de 
·L F. M. de Campos ... 

llf-llf<e>*--• 

S~ndo .constantes os contínuos rou.bos; e assas-ines, que ia-fel~smenfe á 
te_mpos .para c.i se estão per.petr.ando, tànto n~sta Capital, e seus Su
burbios, como em tedo o Reino·, que tern posto em susto e· consterna<tão 
todos os seus hãbitan·tes; e· q·uereado prover rlo neccssar.io remedto, e 
obstar como convem, a q·u·e se co-nti·n·u-em : Hei por bem determinar, 
",fne o Alvará- p-romulgado em iguaes ~CÍ'rctH~ls!ancias na data de 20 ·d~ 
Out11bro de 1.:<'63- teoh:a o -se{J in-teiro- vigor., e se ex~·cute e1n toda-s as 
uas paJ·tes, corllo Dt>He se cont.f'm.., não .ebs.tarHe -quaesqut>r aHerações, 

ou orrlens , que possa ter havido posteri-ormente em contrario. O Conclo 
R ege<for da Casa ela S.uppl;ca.ção o tenha assim entendido, e o fa<(a i·n
t eJr am ente executar. Palacto de Mafra em 19 de Novemb-ro de JBOL = 
Colll a Rubríca d.o Príncipe .Regente Nosso .Senhor.-

Ncs, n~an-usGn·uu de J. d7 Abreu Bacellar. 



I8oi 
. I 

(J uere11do obviar por~ todo·s os meios possiveis os roubos e asassinos ' 
que se eslão praticando frequentemente, e sendo hum d'elle~ o mai~ 
eficaz, a justa punição dos crimes, com que os aggressores ve~ ocas
tig·o, que lhes está determinado: Sou servido; q'ue na Relação se ju!..
guem , e .sem lenceiem os Reos de m.aiores crimes, a fim .de serem promp
tarnente executados; os que o deverem ser; e de serem logo remettidos 
para os degredos, os que forem a isso sentenciados. O Conde Regedor 
cla Casa da Supplisaçfío, e do Meu Conselho de Estado o tenha assim 
entendido 1 e o faça executar. Palaci'o de Mafra em 19 de Novembro de 
1801. = Com a Rubríca do Príncipe,... ~egedor Nosso Senhor. 

' Nos manuscritos de J. d' Abreu Bacellar ~ 
I 

Eu b Í'RJNCIPE REGÉN.'rE Fa.ço saber àos que éste Ai~ará com 
força de Lei vir'em: Que tendo subido á Minha Real Presença represenc' 
1aqões dos g·ravissimos, , e mtil frequentes del1ctos de roubos, ferimeotos 11 -

e mortes, que se tem commettido nestes ultimos tempos, assim na Ca
pilal, como em múitas das Cidades, Vi llas, eLugares dos Meus- Reinos, 
crescendo a ousadia, e atrocidade dos M:t lfeitores á proporção da impu
nidade, e da extremosa moderação, cDtn que se tem procedido na apt:Jre ... 
J~ensã.o, e castigo de semelhantes delinquentes, em not.avel detrimente1 -
da segurança~ e tranquilidade pública dos Meus Fieis Vassal!os, e conl 
.escandalosa infl'acqão das sábias, e providentes DisposiÇões das Lei-s des~ 
tes Reinos, com que se tem procurado cohibil; tão graves, e escandalo
sos delictos. Querendo que os Meus Fieis Vassallos hajão de gozar· sem 
interrup<(ào dos Beneficios, J'esultanles da Minha Real Protecção , e da 
1\linha índefectivel Justiça: Sou servido Ordena1·, (jUe se observem im-' 
pretr>rivelmeJite as Disposições do Alvát•á de viote de Outu'br<!l do aono 
de mil setecentos sessenta e tres, e do de vinte e burn do mesmo mez, 
e anno, em que se· deoladrão os limites da Jdrisdicção CiviL e Militar' 
11as Cansas Crimes; e Cíveis dos Officiaes de G~1erra, e So.l?ados das 
Minhas Tropas, querendo que as Disposições dos citados Alva1·as se cum; 
j)ri'io tão inleiramet1te, como aelles se eontém, não obstante quaesquer 
onlras Leis, Qrdena<;ões, Extravagantes; Alvarás , .Decretos. em con..; 
tra rio, que todas, e todos Hei por deroga~os ' 1 .eom~ se delles fizesse es-" 
pecial menção; sem embargo ria Ordeoa(;ão Livro .I I. §. 34. . . N 

E out.rosim e}Jlcitando, decli:trando , e amph~ndo as DISposJçoes 
elo Alvad de vinte e huri1 de OLitubro do anno ele md setecentos sessen..; 
ta e tres, Mando, e Ordeno, qae todos, e cada hum dos Solda,dos, e 
Officiaes InfPribres, gne resistirer.o ás J11!>Liças, oti seus 011ici-aes, otl 

com as Armas Militares~ ou ainda com P{ws' Oll com, Pedradas' ou por 
qualquer outro meio; qu.e caracl~rize ~·esiste~1?Í~; que todos .os que càm
metl.erem qualquer acto de . vlOIP~Ciá, .drngJdo ou a t1r~r:m Pre
:6os das Mãos das Justi~~IS) ou a lll1!Jedue(l)_ quaesquer pnsoes' qne 

Ccccc 2 · 



( 

756 1801 

os Officiaes dos Magistrados Cívís pertenderem fazer; e finalmente que 
todos, e cada hum dos cumplices, que cooperarem para qualquet· dos 
referidos delictos , sejão presos, e tratados como Rebeldes ás Minhas 
Leis, como Inimigos, e perturbadores do socego público , e profanado"' 
res do Decóro, e honra Militar; e que como taes sejão irremissivelmenl~ 
condemnados na pena de morte natural, pela comprehensiva Disposição 
do I. e XV. dos Arti,g-os de Guerra, insertos no Regulamento Militar. 

Semelhantemente Mando, e Ordeno, qU'e todos, e cada hum dos 
~oldados da Côrte , e Província da Exlremadura, que furem achados nas 
Ruas de Lisboa, e seus suburbios, ou nas de Belem, ,e seus subut·bios 
com Espingardas, ou · Bayonetas, ou Chifarotes, ou Traçados, ou Fa
cas de ponta, ou Pistolas, ou quaesquer outras armas, ou brancas, Oll 

de fogo, não indo em acção do Real Serviço, sejão prezas, degradados 
das honras Militares, tirando-se-lhes todes os Fardamentos, e Insígnias 
dus Regimentos, a qu€! pertencer~Jll, como ind ignos de-lias, e successi
vamente rem e ttidos ao Arsenal Heal, para nelle ficarem trabalhando com 
braga por tempo de seis annos; e attendendo a que da prompla admi
nistra ç::to da Justiça, e da i rumediata execução das Sentenças resulta 
hum dos mais eflicazes meios ,de cohibir a frequencia dos delictos, Man
do, e Ordeno, qu.e o Processo dos referidos C1·imes, tão cortrarios ao 
socego, e tranquillirlade pública, como destructivos da Reputação , e 
Decóro, que convém aos que tem a honra de Me servirem no Meu Real 
Exercito, sejão findos no espaço do mesmo dia natural, em que forem 
principiados, sem prorogal(ão de tPm po. 

Pelo que: Mando á Meza do Desemhargo do . Paço; Regedor da 
Casa . da Supplicação; Conselho de Guerra ; Pn,sidente do .Meu Real 
Erario; Marechal dos Meus Exerci tos; Conselhos da Minha Real -Fazen
da, e do Ultramar; Meza da Consciencia, eürdens; Senado daCama
Jia; Junta do Commercio destes Reinos, e seus bominíos ; Desembar
gadores, Conegedores, Juizes, Justiçq.s, e Officíaes pe Justiça; e Guer~· 
ra, a quem o conhecimento deste pertencer, que assim o cumprão , e 
guardem, e lhe fação dat· a mais stricta, e ióteira observancia; e vale
rá como Carta, posto que o seu effeito haja de durar mais de hum an
no, não obstantes as Ordenações em contrario. E Mando ao Chancellér 
Mór destes Reinos, e Senhorios o fa<;a publicar na Chancellaria , e en -' 
vie os Exemplares d~lle aos Corregedores das Comarcas; registando-se 
este A !vará nos Livros da Meza do Desembar.g-o do Paço, Casa da Su p
pli cação, e Rela<:ão do Porto; remetten çlo-se o propriu para a Torre do 
Tombo. Dado no Paço do Pinheiro aos 2'6 do mez de Novembro ue J .8Q I. 
= Com a Assignatura do Prinçipe Regente Nosso Senh~r. 

Regist. na Secretaria de Estado dos Negocias Estran
,qeíros, e da Guerra do Livro I. de Cru·tas , Leis, 
e Alvarás, a fol. 35. vers. 1 e únpr . na Impresb·áo 
Regia. 

·--liE<C->*--• 

Eu O PRfNCIPE REGENTE Faço saber aos que estf! Alva1·á vi .. 
r em : Que em Consulta do Conselho UJ lramarino Me foi prt>sente, g·ue 
nâq se achan~o po,r modo algum provido nos Regimenlos dado.s á~:r ReJa ... 
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ções do Bràzil en:i >Sete de iVlarço de mil seisce.~tos e nove, ·ê tr~ze d'e 
Outubro de mil sete'Cerntos sin•coenta e hum., sobre atsuspens·ã-o d? Exe~ 
tuc;ões das Sentenças, que vem dellas por Aggravo ordinario á Casa da 
Supplic.açã:o, fisárão està's compt·ehendidQs na reg·ra. geral da Ordenação 
I..ivro terceiro; Tifli lo setenta e lres, paragrafo primeir0, e Titulo oi
tenta e quatro, paragratu qnatorze: Substando-se nas ditas Execuctões 
pelo limitado tempo ele seis rn·ez·es, sótnetH-e conside1·ado para os recur"' 
sos dos Magistrados do Reino, que nella se com~emplárào: E qu~ sendo 
incomparavelmente maiores as distancias das Relações Ultramarinas a· 
.este Rei nGJ, do que a . que na 'vt'fdctde h-a tlen tro nel.Jte do destricto da 
Re lação do Porto, e dos ou-!_ros Mini·strós; dos quaes pela s'Ua maior di
grJidade se n,ão appella, vinha .a ser incoherente, damliloso, e d~ muitas 
consequencias oppressivas a0s meus fieis Vassàllm~ do Brazil o limitado 
termo daql!l-e llas suspensões, a que E9 tle'v.ia occoneL' com Paternal Pro• 
vi~lencia, amplia nclo a disposiçã® da ~ta Ordenação eni seu beneficio. 
1~ conformando-me com o parecer da dita Consl!llta: Héi por bem, e 
1M ando, ql!l·e da datél! deste Alvará e1n diante, interpondo-se Aggravos 
(í)rdi1~arios para a Casa da Supplicação de Sentenças proferidas nas Re· 
J.a~õ.es do Brazil ~ se suspenda na execut;ão Gl.ellas por tempo de d o r~s an
n~:~s, contl\d0s da sahida dos primeiros Navios dos Pórtos d~ Cidade do 
Rio de Janeiro, e ' da Cidade daB.ahia: Ampliando assim oterrilo decla• 
radp na dita Ordenaçã0 1 pat·agTafo quatG.rze, a qual ficará em seu vigor 

. no mais g'ue nella se disp-õe a bem da sPg!Jrança dos crédores, 
. Pel·o-que: Maado á Meza do Deseinbargo do Pa~0; Conselho UI· 
tramarino ; ' R,egedor da Casa da Supplicação; Vice-Rei Capitão General 
cle !Mar e TP-rra dG Estado do Bt·azil; e màis Govg1·nadures; e Capi,tães 
Generaes; 0f'sembargadores das ditas Relações ; Ministros, ' e Officiaes 
de Justiça; o~ Fazenda; e qoaesqaer o~trol> '~ribunaes l ou Pessoas, .. a 
que · o conhecJrnen~o de lle · pertencer; .o cumprao, e guardem, e façao 
cumprir' e guarrlar' como nel le se con tém inteiramente' s~tn di~vida' 
ou embargo algum, nã9 obstantes as ditas Leis, que Hei por àmplia.das 
para este effeito sómente. E ao Doutor José Alberto Leitão, do meu 
Conselho, Desembargador do Paço, .e Chancellér Mór destes Reinos, 
Ordeno, que o faça publicar na Chancellari.a; ·registando~se em todos os 
lugares, eiil ,qtfe se costumão registar semelhantes Alvarás ; e guardaq"' ' 
do-se. o Original no Real Archivo da Torre do Tombo. Dado em em Lis
boa a 5 ,de Oezern bro de ~ 80 L = Conl. a Assignatura do Princíp~ R e .. 
genle Nosso Senhor. 

Regist. na Chancellaria .Mdr da . Corte e Réinà no Li
vro das Le-is ajdl. '183. vers. , e impr. na Impressáo 
R~~ . 

I llust.rissimo e Excellent.issi'mo Senhor. o Príncipe Re·gente Noss~ se .. 
nhor; he Servido' de(errninar que ·as Execuções dos Réos se fação como 
de antes nos dias immediatos aos Embargos excepto, a qde <: está proxi
ma ·a fazer-se, pois que por ser dia da Coneeição deve traltHerit·~sc pa~ 
r a o. dia seguinte. O que partecipq a Vossa Exoellenaia para que assim 

• 
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se execute. Deos Guarde a Vossa Excellen'cia· Paço !'!ffi 6 de Dezembro 
de 1801. = Visconde de Balsemão. = Senhor Conde Regedor. 

Regist. no L·iv. 22 da Suppl~'carão a fol. 209'. 

Q I 

uerendo animar o Estabelecimento da Impressão Regià, ,creada por 
Alvará de vinte e quatro de Dezembro de milsetecentossessen.ta eoi,bo; 
e desejando pronJoveL· os· uteis fins, a que a mesma he destinada, para 
a elevar com vantagPm pública ao maior gráo de prosperidade, que pos.,. 
sa conseguir-se fazendo pqblicar a€}ueilas Obras, que mais contábuão ái 
instrucç.ào, e gloria da Nação, fo~;,~nando Artistas habeis, que se re.rpe"" 
tuem em cada h uma das Classe-S, que compõf'm o mesmo Estabelecimen
to; e procul'ando conseguir es1es fins com a mais severa economia: Sou 
servi do De t~rminar , que se r10nha em axacta, e rigorosa obsérvancia tu
do quanto dispõe o sobredito . Alvará de vinte e quatro de· Dezembro d.e· 
mil setecent o8"'" sessenta e oito, e:&cepto naquillo que vai :tqui alterado 
pe.la fórma seginte. , J. A Direcção encarregada do rf'gimen, e adminis
traçfio da Impressão Regia, quant0· á par te eco'?omica, e adnJinis<trati
va, será co!I)posta das seguintes Pessoas; de h11lll Director Geral, para 
cujo lugar nomeio o Desembargador Don1ingos Monteiro de Albuquerque 
e Amaral, e de qous segundos Directores; que serão Jofio ç:J-uilher
rne Christiano Mul·ler, e Alexandre Antonio das Neves,. sendo o Hono-

. rario do Di rector Geral ~uatrocPntos mi.l reis, e (I de cada hum dos se~ 
gundos de duzentos mil reis; do pi'Ítneiro Guarda :Livros; do Adminis
trador, para cujo lugar sou servido nomear o Impressor Simão 'fhaddeO' 
com o Honorario do seu predecessor;· e do 'fhesoureiro, para cujo lu· 
gar nomeio Marcos Aurelio R0drigu es com trezentos mil reis cle Hono
rario, os q~:~aes todos reunidos em Junta h uma. ~ez cada se ~nan&, a que 
presidirá quando pud'e•· o Presidente do Real Erario, cc:>mo lnspecllor . 
Geral· , decidirão de 1udos os Negocias Economicos, e Administrativos 
da mesana Impressão Regia; e no caso que haja neeessj.eiad·e de providcn-: 
cia, em que deve intP.rdr no~a Rea-l ReSO'luçfío Minha, c:> Ptesi'denLe do 
Erario porá tudo na Minl1a Re<d Prezenc;a , para que E1:1 !'esolva o· q.l!le 
melhor convenha ao Meu Real Servi ço, praticando o que· se Qi'd t>n á fiO 

mencionado Alvará, Paragrafo quinto a respeito das Disposições int~ri · 
nas, fjO e devem ser da·das pelo dito Di'redor Geral, e execulad.:~s sem 
·lwrda- de tempo. E sta mesma Juntaunr·d a eom do l!ls Professores Hegios ., 
Custodio J osé de Oliveira, Joaguim ,Joséda Costa e Sá ,· o BacharelHip ... 
po l) lo José .da Costa, e Fr. José NJa,-i ano da Csnceição Velos0 ,. que no·• 
mei o para Directores Literarios, cleci·di rá das d.<1s Obras que dev em im~ 
pn lli Ír·se , da bel leza da 'l'ypogral1a i' e os HJesmos Di rectores Literal'Í'os 
fi c.a rào f'IJcarregados da traducr.ão das Obras c1ue hajão de publi car·se 
d · ~ d "í ' ? a rev1sao as mesm as, e terão o~:; dous •Pro fess ores Ht> gios por es te tr a-
balho d uzentos mil re is em c;~da anno, ~~ ao Bacharel Hippolito ,J osé d·a 
Cm1 ta se lhe Fi cará conservapcko pt>lo E l'ariu á Pensão ,de qt1e goza depois 
da vJagf'm quP fl"~ aos Estados U nidos da Ameri ca. li. A todos os Me m
b ros da m_~s a f1 Di rec<(àO ~· ecumllll'nd o a mnis exncta- f•bst> rvanci a do que• 
se acha d1.s p0s lo no IDPnc1on ado AI ~ ará, tl evendo vi·giar n~o sómente pe-< 
la pruspendade do~ Et:>l<lbelecinJenlo~, que O'O me:nm) Al\r ará lhe ijãO com-: 

w·~-~--
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mettidos, mas lambem fazendo continuar a impressão dos Livros, e Obras~ 
de que se acbava erlcãm>gac!a a Cas:á I..:i.te'j':,lria.do .1\:rco. do ~go, e par..; 
ticula rmente das Obras Botanieâ~ de Fr. J9sé Ma~iano da Conceição Ve
)oso, assim cumo fará concluir todas as Obras, que se acbão alli princi
piadas, e que deverão cp:neluit-se, ' }i's~ün éomo executar-se as dutras' 
lJUe po~são ser uteis á instrucção dos Meus Vassallos, e extensão dos 
oonhe.cin1 en.Lo ; dt> qu e. tànlo . de..peJJde a. sua- fel.icidade, procuran€lo tam
bem que para auxiliar tãoJou.va~eis fiRs ,- se-realiie a-venda dos Livros, 
que te m .. sido publicados. na sobredita Casa Lüe~ari-a . E ~:la ilJeSlilla sorte 
Me proporá peJo lns.pector .GeraL deste. Estabelecimentl:.i, Presidente do 
M eu Real Enu·io.., as LLlais q.tJe Julg·ar conve-niente. qtJ.e se p.ublhllJÍ.lelm' e 
tudo que acha.r uiil ao Meu Real S.ervi.ço, e. b~m -públicb sobre..:este ob
ject.o. IJl . Hey por sup.primid.a a.. dita .Casa l.it.eta.ria do- Arco d~:~ CL:ego; 
a qua.l Mando .incorporar cotTL todas as suas Officinas , -e pertences na Im
pressão Regia·, _para cujo effeito a Dir.~~ção tomará conta do 9ue ames
Rla tem produztdo, e do que se ficha em ser das despezas fe1Las, e de 
quaesquer divitl as que possa haver; para ser.em pagas pelo Cufre da Im
pressão Regia; e particularmeQt'e terá cuidado na consef·vação dos Ar
tistas alli occupados, para que não se percà'o, antes se habilitem mais, 
e se tornPtn uLeis aos fins, que inhmto proníover. O Presidente do Meu 
Rf'al Erario, lnspector Geral da Impressão Regia, o tenha assim entenJ 
< icto, e o faça executai: com 'as Ordens necessârias, FJão obst-antes quaes_. 
quer Leis, ou Disposições em cotltra.rio. Palacio. de Q.ueluz em 7 de 
Deze.mbro de 1801. - Com a Rubrica do P..rin.Cipe Reg~nte Nosso Se~ 
nhor . - .. .. 

lm.pr ~ na 1mpr.essáo Reg1'a. 

- li!-. - *'-0*--* 
Sendo multo conveniente, não só para a segurança, e tranquilidade 
<la Cidade de Lisboa, Capit ai dos mens vastos Domínios, mas para que 
Jla mesma a ordem _da -Policia rece h•• hti llna llM'a consolidação, que á 
huita.ção das outras grandes Capitaes se estabeleça hum Corpo perma
Jleute., o <Juàl vigie na conservação da oi·dpm, e iranquillidade pública, 
e que ob.edeça, uo q.ue toca i disciplina Militar, ao G eneral das Armas 
ria Província, e o.o que toca ao exe,r(l!icio das suas funções , ao Intenden
te Geral da Polici..a: Hei .por bem crear hrt~ula Guarda Real da Policia 
de .Li.sbu.a, de pé, e de cav~llo; para vigi~r .na Cidade de Lisboa, e 
para guardar pela fórrna, e maneira, que se regula no Plano, que bai
~a ~om este, assinado pelo Ministro, e Conselheiro de Estado D. Ro~ 
dri go de Sousa Coutinho, a quem Fui servido encilm>gar de levar á Mí-, 
nba Real Prt>sença os Negocias concernentes á Inspecção da Policia da ' 
Corte e Reino; o qual Plano em toda a su-a e~leoção, e patticularida
t.l es se P. ntenderá furm ar parte deste Decreto. Assith o Mando partici
J~ar ao ConGelbeiro de Estatlo, Ministro, e Sec.rPÜrio de- EsJado d0-S Ne
gocias ela G ut'rra, e ao Conselho de Guert'.a para se fazer exf;'cutar em 
t•ada Hepartiçno pt> la parte que lhe toca. O mesmo Ministro, e Conse
lh iro de Estado O. Rodrigo de Sousa Coutinl10, Pies.ideLJte.. do.MP u Beal 
E ra rio , o t e nha assim eo.tendido, e fCtç.a f'Xf'c.utar. -Pa,Jacio de Q~J élm> 
em 1 o d~:> De:-z embro de 1801. (J) = Cou1" a· Rub'ica do Principe Regen .. 
t e Nosso Seuhor. 

Impresso avulso. 
-------· ----~-------------

(1) ViJ. o Decreto de 9l4l de Maio. de l80~ 
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Regulação da Guarda Real da Poli'cia de Lúboa ; Composz·~ •1 

çáo , e fórmação da Guarda. · ' · 
• I I ' 

ESTADO MA10R. J. ·~ ' 

l .. 

Capitão Comma11dante. ·- - - - - I 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
l 

.Ajudante Major. - - - - - , -
Ajudantes. - - - "" ·.-

- .. - -
-.lo - .! .,_. 

Quartel Mestre. - - - -
Secretario. - - - -· - - - -
Cirul'gião M®r. • - - -
AJ vei ta r. - - - - - - - - -
Tambor Mór. - -1 • -

1 
.. 

- ... ' - .. .. 

Infantaria .. 

P1:imeira Companhia. 
I 

Tenente Commandante. 

]O' 
I' 

. I 

- • - _, 1 
Sargentos. - - - - .J - --- --- 2' 
Fut·riel. - - - .. - - - - ... - - ... ... 1 
Cabos. - - - "' - - - ------ ---4: 
Anspessadas. 
Tambor. 
Soldados. 

____ ... ____ 4 

---- --- l 

' 

Seguflda Comp·anhia. 
Terceira Companhia. 
Quarta Comp·anhia. 
Quinta Companhia. 
Sexta Companhia. 
Setima Companhia. 
Oitava Com·panhia. 

Cavallm·ia. 

l)rimeira Companhia. 

Tenente Comm!).ndante - "" -
Sargentos. - -

- - - I 

- - - 2 
Furri el. - - - - - - -
Cabos. ~ - -
A uspl~ssadas. 
Trombe ta. 
::lo! dados. 

( 

:"" - -
.,; - ..& 

l 
J. - 3 

3' 
- - - l 

- - 40 

51 

- - - 4tl 

- · 
53 

- I' - - ' - - - 53 
- _, - 53 

53 
- - - 53 

• - - - 53 
' I 

53' 
_ ... - - ... 53 

r424 

Terá dous Cavallos. 

1 

~,. 

' i 
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1
Seg·unda ' .Coinpanhia. - . - - -
Terceira Companhia. 
Quarta Companhia; ..:. ~ - -

';. 5Í 

- :> t 
- 51 

204 

I. O .CoUilfnaociaote dà Guàt·da será subordinado ao Genera1 das Ar
mas da Provincia, ,de queni r~ceberá todos os d'ias o SatHo; e ao Inten-. 
dente Geral da PoliCia, para executar todas as suas Ordens, e Requi.; 
sições; devendo dcâr a hum e outro parte do que houver acontecido no 
dia, e ·noite precedente; além da qlie ha de dar tartibern diariamente ao 
Ministt·o de Estado, Encarregado dat,W,o}icia, que actual.mente he o Pre.:. 
sidente do Heal Erario. ' 

Jl. A Guarda Heal da ÍJolicia de LisBoa será formada dos melhores ~ 
Soldados, e escolhidos em todo o Exercito i não só os miüs robustos, for,.;, 

_tes, solteiros, e até 30 annos de idade ; por serem as funqões a que 
são destinados mais penosas ainda que as da Guerra; mas tambem de 
boa morigeraç~o, e conducta. Os Curone]s de ~odos os Regimentos com 
0 mais exado est:rupulo procederão a fiscolht:>r corn as referidas qiialida..; 
des ·os Soldados, e üffieiaes inferiort>s ~ que foreni necessarios para esta 
primeira formação, c~ ~nforme as OrdPns que se hão de.expedir pelo Con .. 
. selheiro d8 Estado, Ministro, e St>cretario de Estado dos NegoCias dà 
Guerra; devendo cadéL Regimf"nto dé Cavallari3 (ornecer 16 hCi>mens, ' 
inclusos hum Sargento, hum Ca.bo, e hum Anspessada; e cada Regi-' 
,rnento de lnfanteria ·32 homens,, inclusos tatübem hum Sargento, hunt 
,Cabo, e !~um Anspessada; os quaPs deixando o Arn1am·erHo nos respec:.< 
ti vos Ht>gimentos de que sahirem, h~o de trazer os· st>us uniformes, pa~ 
Ta serem restitui dos logo que o novo Corpo estiver fardado. E para que 
SP.IllJWe se cofilserve est.e Corpo ~ composto dos melhores Soldados, os 
inesmos Coroneis no futtFo remf'ttPrão sernpre o 'número que lhes fôr 
rPquerido pelo Marechal dos Exercltos, participando as i:nestnas Requi.: 
1>ições aos respeclivos Governadoi·es das Armas da~ Províncias. 

Do Uniforme, 

O uniforme será huma Casaca cmtà a·zuJ; abotoada ern todo d 
seu' compriment~, forrada da mesn~a côr, com ban~as, gol la, e c,anhõe.T 
encarnado.s; botors amarellos, e o1to casas de ga lao amal'ello, somente " 
adiante; Cal:~as de çaragoça para inverno, e h ; ancas para estio i meias 

-botàs ;· barrete de coiro n<~gro encera1lo; coill sua liga, e seu oleado pa
ra se abaixar em tempo de chllva; o mesmo ba rrete assigllalado com o 
número da Companhia, e .,ornado em cima co(h é} Letra Inicial J. o ca
pote serti tambem azul. Não haverá differença n<;> unifurme para a Cavai• 
laria, mais que nas Camisolas para o serviço das Cav allariças. 

Do Arrnarnent.J, 

As Armas do Soldado de Cavallarià sPrão h unia dlavin~ i dnas 
Pistolas; e h uma Espada. As do SoJd~do ele I nfanteria sprfío humíl Es
piog:-~rda cu r la, com sua hayll_nPta, huma espada; cujo boldrie terá hum 
bolso para guardar huma Pistola. 
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Os Officiaes, Furrieis, e Sargentos, tanto de Cavalfaria, como 
de Infanteria, terão sómente. as suas espa·das, e pistolas. · 

r 
Do Soldo. 

O Soldo será regulado na fórma do Mappa seguinte; e será for~e .. 
c ido, assim como o Pão, da mesma ~o r te, e pelas Repartições, que tem 
o mesmo cuidado para todo o Exercito; pqrém será annual'mente iein~ 
tegrada a Real Fazenda das som mas, que houver avançado ' para este 
fim, pela nova tinta, ou ' imposição, que se houver de estabelecer para 
a Guarda Real da Policia de Lisboa. 

SOLDO·. 

:x oOG~~~<OG-oG~~<&G<OG:~~~~~~.e~-o~~~~-o~-e~-o~.O~..oG~-e\)~<9{)-o~~ 
f i 
f .!· f P O S T O S. Por Por Por anno. Total. i r dia. mez. i 
f _____ ...:_..._ _________ ~---- -- t 
f i f . r 1 Commandnnte. • ~ 50$000 600$ 000 _t 
f.s 1 Ajudante Major - ~8 $000 3~lG$000 1l i 
!ff~ I 3 Ajudantes.· - \20$000 720$ 00o· .t. 

~~o'"' í I Quartel Mestre M$000 !íZ88$000 ~:496 ll'OOO f 
~.., 1 Secretario. - - 18$000 ~H~$000 ,. íP -f 
~ <1l 1 Cirurgião. - - - - - - 10 !!I' QQO ao i'QOO I ~ 
f~ . 1 Alveitar. - - - - - - 10jooo H2ojooo I ! 
f l 1 Tambor M6r.- - 8$000 96$000 J _t 

f i 
f f 4 Command'antes de Dívi&to. !íJ'!2 $000 ] :006$000 l' 1i 
f~ 8 Sargentos.- 3'!20 9,$'600 ~J \2 1 $600 , ~ 
,-~ 4! F\Jrrieis. !250 7$500 360$000 ~ 
!ff~ ~ Hl Cabos. - - 150 4$ [>00 , 648~'000 t U :510J400 ..o •· 
;e'r ~ · I 1\2 Anspessadas. - - - - - 140 4$'200 601·,4800 I 1t 
1í O ' 4 Trombetas. • • • 300 9$000 4Jil12 ~'000 · i 
~ ll60 Soldados de Ca\lallo. 130 3$900 7:4·88~'000 ) _! 
'- ·r A 
~~ .oi 

' \ i !ff f ~ Commandantes de Divisã0. ~0 $000 l 9W$000 1 I. 
'/'.; 16SargenLos.·----- 310 9$:JOO 1.785JG00 ,. .0'. 
~ ·~ ~ Furrieis.. - - - - - - !240 7$ 0200 691 $~00 j 
"~-{ ~·~ Cabos. - - - - - - · - 1<W 4$!200 1 6 1 !2 ~ nco 1- ~1 :676 $800 ~ 
; ~ ,. 3! A nspessad'as, • - 130 3 $ HOO . 1:497.$600 I ). 
,;;...:; 8 . Ta mbores.- - ~ - - - 1\20 R$600 345$ (100 j.· 
~ l 3\20 Soldados. ~ - - - - - I P.!O I 3$600 13:8!24,$000 _; _____ :~ 

f . 35: €83$l'200 i :-,.. 
~~~~o-~eo~»»~,.»»~o-~})o.~Ot~Oo~~~eo~o-»~o-»~c-~o-~ç.OO.~Go»~~~~~ ~'{ ( ~ .. 

------~~----------------------~--------------~--~~-----\)·~------~ 
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Da Poli'Cia ínterim"; e DúlJipihta; 

Í. Todas as Compa~nhias serão à'qUat·teladas separadamente; e serãtl 
prefetidos para este tim os Bairros da Cidade, onde não houver Tropas 
de linha; e mesrho poderão dividir~se as Cornpánhias de Cavallaria em 
cl.ous Quat•teis; sl!lpposta a difficuldade de achar Cavallariças para 52 
Cava},los . 
. IL Cada Companhia cle Jnfantcria terá tres Corpos de Guarda nosed 
("]istri,cto; e dará corísequentemente · tres Patrulhas todas as noites; e à 
Cavallaria dará oito, \•incle a ser 32 Patrulhas por todo o Corpo. 
' llf. Os Officiaes assistirão o ' mais perto, que puder ser, das suas 
Companhias, para manter nas mesmas a boa ordem; principalmente os 
de Cavallaria, que devem v!giar ~sc-~'tpulosa~lente no trato~. _e su.stent~ 
c1os seus Cavallos; sobre CUJO . obJed-~ ·'a mais pequena negligencia sera 
castigada com severidade. , . · 

IV. Os Cavallos devt'm ser limpos ex.actainenté todos os dias à.o nas.J 
cer do Sol, e levados ao Chiifariz mais prl> ximo, distribuindo-se depois 
as rações convenientes; e rept>tiodo-se o mesl'i:10 huma hora antes do pôr 
do SoL A limpeza e üato sempre sPrá presidida por hum Oilicial infe
rior, que 'ficnrá responsavt>l do m12smo, como do asseio das Cavallariças; 
para cujo elfeito deixará nellas dous homens de guarda, tanto de dia, 
como dP noite. 

V. Todos os Soldados , tanto de Cavallaria, como de Infante da 7 
serão obrigados a comer em ran:m, , Íàzendo-se t:L·Ps r•anchos poL' Compa
nhia; sob11e o que devem os üfficiaes tP.r grande vig·ilancia, para que d 
Soldado ache bom sustPnto, e a horas regulat·Ps: e se mandará mesmo a 
ra<(ào respectiva aos :Soldados, 'qlle estiverem de guarda; excepto se fôr 
em grande proximidadP; ~-'m cujo caso se deverá dar licença a cada hum 
altt>J'oativamente p,ara irem comf't' ao rancho. 

V L As revistas se 1fa rão de m:whã, e á' noite, sendo castigados to.; 
dos os qne faltarem. Niirn SE' consentirá que Officipl inferior, ou Solda
da algum pernoil~ fóra dos Q.uarteis; á porta dos quaes haverá sempre 
huma. sentinella. 

v II •, Montat·-se-ha a Guarda to()os os dias, de VE'J'ãO ás seis horas da 
manhã; e de inverno ás oito, defronte da Porta do Quastel. Cadâ Com• 

. panbia de fnfanteria terá tres Postos, ou Corpos de Guarda no seu des..; 
t.ricto ; e dará todos os di as tres Officiàf's inferiores, e treze Soldados de 
Gl:arda, os quaf'S Corpos de Guard~ terão todas as noites hum a Patru
lha, que deve sahir hum a hora.dPpois do Sol posto; e será substitui da .~ 
quando se recolher, por aquella, que tiver tlcádo: a primeira será com- · 
maridada pelo Cabo de Esquadra; e a seg·unda por hum Anspessada , 
ou pPlo mais an ligo Soldado. · ' 

VIII. Por meio desta di stribuição de Compahhias, e de Corpos de 
Guarda se conhecerá qual d(>llas H~m melho1· cumprido a sua obrigação, 
fazendo-se-lhes de alg·urn modo cargo de qualquer desordem, que não fàr 
e vitada, ou reprimida den tro do seu dPsl ricto. 

IX. A asst•mblea da Guarda, e da retirada sed ~empre indicada pe
Jo toque dos tambores, e das Trombetas á. porta dos Quarteis; e a re-
vista Se fará 111 oja hora df'j10ÍS das retiradaS. . 

,X. A Cavallaria dará todos os di~as tres Patrulhas por Companhia, 
com mandadas por Officiaes inferiores Hum a de.llas andará de dia uas Ruas 
que lhe forem disignadas, sempre a passo, com a espada na mão, para. 
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prevenir as desordens, dissipar os , ajuntamentos inuteis , remediar aos · 
embaraços occasioQ-adõs pe) l '~s C~Lrrilagens nas Ruas · estreitas, e traves .. 
sas; em fim vigiar sobre tudo o que respe ita á boa ordem, e i segu
,rança plibhca . . Estas Patrúlhas se revezarão de duas em duas horas; e 
da mesma sorte de noite; além de duas Patru lhas que andarãq continua
damente de noite até ao nascet do Sol. As Patrulhas de dia sahirào hu
ma hora depois da ração da fillanh<l, e as de noite á hora da retirada. 

XI. Hum. dos ?ffi?iaes de Cavalla.ri.a , e ·dou~ df\ lnfanteri a serão ~o
meados todos os clJas a OrdPm' para v·JsJLar de l.'ha os Postos; e de n01te 
ve:·ificar se as Patrulhas . fazem o setJ dever, e os Postos Vigilantes, ten .. 
do cada hum dos ditos Ofticiaes bum Soldado de Ordens. 

XII. .Em ' todas as feiras até á distancia de ' duas leguas da Cidade 
haverá hum OestacamP.nto de Cavallaria de 12 homens, commandados 
pnr hum Sargento, e hum Cabo 1Qf Esquadra, para o fim de manterem 
a ordem. •.' · 

XI li. As Patru lhas embaraçarão qualquer ajuntamento.de noite; p!ien~ 
ele rã o toda a .Pessoa sospei~a; devenctu-se consiuerar tal qualquer que não 
obedp.cer á voz da Patrulha, e quP náo pa rar , sendo advertida de que se 
1he atira; no que deve com tudo haver discrição, e prudencia da parte 
do Chefe da Patrulha, para atirar com etfeitu, se a, Pessoa suspeita con
tinuar a fugir. 

Xl V. Havendo hum a hora determinada' para se fc•charem as Tendas; 
Casas de Café; de Bilhares, e outros lugares públicos, as Patrulhas to-< 
marão o nome da Pessoa que infringir a l.rdem, as indicações da Casa, 
e da Rua, do que darão conta ao Ajudante , que fôr encarregado de to
mar Hel-açAo dos acontecimentos da norte; o qual em hum Mappa expo-( 
rá as f{pJações dadas peJas differentt>s Patrulhas; doAde serão extrahido~ 
os qne vssima ficão ordenados no Artigo· primeiro. 

X V. Toda a Patru lha que de dra, ou de noite prender pessoa suspei-
1as, Ladrões, ou Assasinos ,. os conduz irá Jogo a Casa do Ministro do. 
Hairro o mais vezinho, o C)Ual lhe dará hum recibo . 

.XVI. Todo o Ministro de Justiça, e de Polícia qne pedir auxilio á. 
Gnarda da .Polieia, SPr<:.Í: obedl~cido no ITH:'bmo instante, e acompanhado 
pelo nutDPro df' soldados de Cavall aria, om de Fnfanteria que pedir. Pa
ra Pste fim existirão sempre nos Quarteis metade dos Sol ~ados, que nito• 
estiverem de Guarda; e oi(,o, ou dez Cavallos sempre sellados nas Caval
lariças, promptos para f]Ualquer precisão. 

XVH. As Patrt~l'has fie lnfaut.-ri'a, de noite. não anclarão cont.inua
damente, porém ele espaço a espaço se emboscarà'o, gnardando o maior 

·. r:tencio para t>scutarem qualquer bulha 1 e cahirem raprdamente sobre n 
~ ugar dDnde a ouvirem. A Cav aliaria deve da mesma sorte parar em dif
ferentc->s Bairros; conhecer bem as suas Travessas, . e Ruas adjacentes, 
para- pod'er cortar 0 caminb·o a hum de linq:uenle, que se possa snppoll 
haver es<·apado a outra Patrul'ha. _ 

XVIII. Em Caso de incendiO', 011 sPja de dia, üt:l sr>ja. de noite., 
como a-s Tropas de linha devem acudir, as Companh ias, e Postos da 
Goarda Real dP Lisboa ficFtr[io jnutas diante dPs Quarleis, e d<1S Col'• , 
pos rle Gnarda para mantt>rem a ordem; e entfi0 se deverão reforl(ar 
as Patrul'ba·s, principa-lmente as de Cavalla'ria. ' 

XIX. Tanto dA dia, eomo dP noitP renderão as b0nras devidas, ao' 
San Li~::; imo Saera-mf'nto; mas flão (t>ixarão os seus Postos. 

Os C'orpt!S dê G o arda se fM ·'i.<l em A r ma~;: p:1ra qualquer Corpo d-e 
Tropa armada, que fJaa:sar ao st:u alcance .. As sentinellas farãa aa . hoD"' 
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].'as devidas a todo o Official vestido com o seu un·itorme; e apresenta-I 
ri\ o as . A r mas aos Officiaes Genetaes, para os quaes sahirem as Guar~ 
das . ·- .. 

XX. Em concnrrenéiá é~rn qualquer outro Corpo de 'Í'ropas.; terá o 
lugar de honra a Guarda Rea:J da Policia de Lisboà, conforme a anti..; 
tpui.dacle da Suà b.rea:~ãeJ <· Nr 

1 

&asÚgo$. 

I. Todo b Coll]minidante de Patrul·ba , _que, podendo, não prender 
hum Laclrão' ou AssassirHD ;. ou o deixar escapa'f, será demettido, e pos"' 
to em Conselho de Guerra. , · . , · . 
' li Todo o Soldado; qi.N3 falt&r" ao se ti dever .j e ào respeito a .seu or..: 
ficia l ; que não v.igiar ao ~edot ~o s~e~~ . Ppsto? ô~ não avisar a. tempo, ~ 
que .faltai' :í ~(:'Vlsl _a, sera castJgaã\rf',e lq. ,rrtmeua ve.z ~om 01.to dias d.e 
11 erv1ço effect1vo lld Q.uarlel; pe la segu"nda v~z com qúwze dias de ptJ.;o """"" 
:tão· e rPineiclindo sr.rá expulsovergonhosamênte, paraser .posto emCon-t 
sell;o de Guerra; e juJg·ado seg-undo o ri'g.or das Le.is Militares. · . 

111. Todo o Officia l infêr:ior, ou SoldaUo; que fôr convencido de ha· 
ver rf'Ccbjdd dinh!?iro para d~ixat' es.càpát huin culpado, será prezo, e 
julgado f'lll Co nsP,Ib n de GuNra . . , . . . 

J V. Todo o Soldil.do que se embriagar , estando de Guarda, ser<i 
(·astiga do com hun) Dlt'Z dt prÍzào: o l!' e~mo castigo terá qu03lqufir quê 
falte ao t·espeiLo a: todo 6 Mínist~o da Pólicia. 

' 
Reconpensas: 

< i Por todo o Ma'tador, hO -Ladrão conhecido que prendeiení os S~t .. · 
(lados da Guarda Real da Policia d(p Lisboa,. terão 4$sOO réis de re..i 
com pensa'. ' ~ ' . 

J li, O mesmo terãu, prendendo quàlquer Conírabanilistà 1 além da 
parte que lhes perteúc~r COliJO' tooúidures, se app~ehénderem os Contra..: 
bandos. 

Todo (J Súld 'ado que se incapacitar no serVÍ(;(O' térá a sua réfór
rna com a pa'l'te do soldo competente, segundo á qualidade dos seus' 
serv1ços. 

Patrulhá$ dos Regimentos ~ 

Além elas providen c ia~ que'ficti.o estabelecidas para a Guarda Reai 
(la Policia de Li·sboa, o GenPral das A:rmas da Corte, e Pro~inci'a \ 
:Es!rf'madura: j ouvind? o CoiTlmandantP. da tljesma Guarda; fixar~ a quan- ..... · 
tidad e de Patrulhas de Roúda, que carla h·um do~ Regimentos de Ca
va llaria, e Jnfante ria, aguartelados na Cidade de Lisboa, ha deéonser~ 
v ar permanentes tooas as noites; e ern consE>quencià dará logo as or
dPOS.; parà que as Patrulhas , assim que sahi'rén1· dos Qu:irteis, se re..: 
puteni subordinadHs <lO dito Coml'nandaote da Guarda Real da Policia 
c' lt~ Lisboa, para' concorrerern ao i'I'nportante fim da seO'urànÇéi da mes-
ina Cidade , e obrarem em· eonforn1idade dó q·ue pel~ dito Comman-
dante fàr dispos to. • •· 1 

. 

Palacio .de Quéluz em 10 de .Oezemhro de rio( = D. Rotlri.go' 
de Som-s~ Coutmho. ::::::.:: Manoel Tra assas da Costâ Ara·ujo. 

Impr. na Impres·sáo Regia. 
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;A tt~nde~d~ a q;1~ pelo Tratado da Paz, que tenho cone] ui do com a 
Républica Franceza, ficão admitt.idas a Despacho todas as Producções, 
e Manufacturas da França do mesmo modo, e pagando os mesmos Di~ 
rei tos, que as que são admittidas, e pertencem . ás Nações mais favore
cidas: Hei por ben1, que assim se execute nas respectivas Alfandegas, 
sem .embarga de quaesquer Ordens, ou Disposições em contratrio: E 
tendo outrosim coosideraçfl.o a que os Lanificius da Fran~a, erão até o 
present.e próhibidGis ·, e · se -não achão 11as Pautas compett>nles: Sou igual
mente Servido -, que .se proceda lofto á sua avaliação pelos preços , por 
que actualmeote se vendPrem, pat'~"~ nPssa propor~ão se pagarem os Di~ 

_ rei tos, na conformidad e do que se acha disposto nos Regimf'ntos das mes.: 
mas Alfandegas, baven~o todo o cuidado na exac<;-ão das avaliações. O 
Conselho da Fazenda assim o tenha entendido, e passe em consequencia 
as Or.dens, e Despachds necessarios. Palacio de Quéluz em 12 de De
zer;nbro de de !80!. ::::; Com a Rubríca db Príncipe Regente Nosso Se-: · 
nhor. 

lmpr. na Re'g~·a Typogra.fia Silviana. 

Achando-se nas Cadêas públicas muitos· Réos cond~mnados por Senten..: 
ças definitivas, a pena de mortf', e a outras que podem comrnutar-se enl' 
Galés prepetuas, ou temporarias, sPm quA por huma parte se offenda 
com esta Commutação ·a gravidade dos d .... Jictos; a'htes com taes castigos. 
continuadamente presentes aos Olhos do Público~ se consiga o fim prin-· · 
cipal do exemplo, a que são destinados; e por outra parte podendo ti
rar-se pal'tido da mesma lastirnavel condição dos Deliquentes, empre
gando-os nos trabalhos publicas mais pt>niv ... is , quaf'S o de limpar e de-' 
sentupir de lamas, e lixos os Canos da Cidade, que o necessitem; o . 
devarrer e de Jimpar diariamente as Ruas; e outros semelhantes, a que 
destinem c.om vantagem da Sociedade: Suu Servido, que na Casa da 
~upplica'ião revendo-se os Prosseços de todos os Prezos, que se acharem 

) '.as indicadas circumstancias, sejão commutadas em Galés perpetuas, 
ôu temporarias (segundo a grandeza dos Crimes) para os trabalhos pú
blicos da Cidade de Lisboa, as penéls em que estive1·em condemnados 
por Sentenças definitivas: Mando outrosim, que nesta conf,rmidade se 
senlencêem os Prosseços daguelles lHos que ainda não estiverem jnlga
clos a final; e todos os Jitos Réos serão remettidos ás Galés da Rib f' ir a: 
das Náos á disposição do Iot~ndente Geral da Policia para os indi cados 
tt'abalhos na fórma das Provirlencias que lhe tenho ordenado; Excepluo 
porém desta generaJütade os Réos de crimes enormíssimos nos quars de• 
Ve SPIIJrre ter J11ga: a eX€C'U<(ÜO da pPna ultima Í 3SSÍlll COilJO !ambem nfio 
h~ da Mioha Real t:intenç~o, que deixe dt> embarcar-se o n!Ímero nec cs~ 
~m rio dos donfiPmondos a Galés par~ ' a Nao da Jndia que c..leve sahir no 
p roximo annn: O Cond ., Regf'do1· o tinha assim e ntendido, e fa ça ex E'k 

cu Lar, não obstante quaesquer Leis, e Ordenações que es1tabdecem pe-
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·- n.as differentes , ou de outras Disposições ·que possão in tender-se contra~ 
r1as, que todas Hei por derogadas para este effeito. Palacio de Quéluz 
e_m J2 ~e D('zembro de J80l. = . Com a Rubríca do Príncipe Regente 
N usso Senhor~ · 

' 
Regist. no Livro 22 da Rela'çflo. a fol 203. 

Por ser o ProvimPnto das Munições de boca do Exercito hum objecto 
ctJjo cuidado pelo Alvará• de vinte e nove d' Agosto do presente anna 
Mandei . separal' da J LJnta dos Tres Estados, Encarregando o seu Fiscal 
de servir tarnbPm <;ma nova Junta, á qual Fui Servido commetter o mes
mo cuidado: Hei por bem Declarar -4ss.t ao dito -Fiscal compete assistir 
ao Despacho de qua<>squer Feitos, ql;}.,-l ~ propuzerem na Meza da Co-
rôa e Fazenda, e que dis~erem respeilo ao Provimento das ,M unições.>"cfe .... . _ 
bôca do Exercito e a Adminislraçào da Fa;~;enda Comettida á Junta d~ 
Direcção Geral do refer~do Provimento, corn:.o 'antes lhe competia, quando 
este Provimeoto era Administrado pela Junta dosTres Estados. O Con"' 
de Regedor Ó tenha assim entendido e faça executar, sem embargo de 
q uaesq UN Leis ou Disposições em contrario. Pala cio de Qnéluz em 1 ~ 
ue Dt'zembro de I80L = Com a .Rubríca do Príncipe Regente Nossa 
~enhor. 

Reg·ist. no Livro 22 da Supplicaçáo a foZ. 209. 
. I 

I, 

~ 

D iogo 1gnàcio de Pi~a Maniqt.te, elo Conselho do PRIN'CIPE n EG EN'J 
TE Nosso Senhor, Fidalgo Cavalleir·o da Sua Real Casa , Commenda"' 
dor dP. Nossa 8enbora d;\ Orada oa Orcit>m de Cnristo; Alcaide lVIór da 
Cidade de Puttalt'gre, St!qhor Donatario, e do Sal<' I' da Villa de Mani.o 
quP do Irüendente, Padroeiro da Igreja Matriz de S. Pedro da mesma 
V I! la 1 e das Collegiadas da mesma Igreja , e da do Espirito Sa'nto de 
Castello de Vide, com apresentação do Priorado, e ,Benefieio"S dellas, 
DesNn bargador do Paço, I ntendd1denl.e Geral da Policia da Côrte e 
H.eino, Administrador Geral da AlfandPga Grande desta Cidade, e Fei-· ' 
t.or lVIór df' todas as nnis do R P-ino, &. Faço saber a todas as Pessoas, 
a qut>m se hou\'erem de commetter Furtos, Roubos, e Fe!'imentos, que·, \ 
dev(•m lngo ir declarar perante o Min.istl'o do Ba•irro ,. onde se hollv~rem 
]Wrpf·Lrado estes deliclos, especific.amio-lbe t. das as circumstancias, com 
que elles :Gm1o praticados, e se os Réus farão por elles conhecidos, cuja 
clt>lalação de vento fa~er, ainda que n:'to queirão sel' , Partes aos rnesmos 
H.éos, ou accusallos: e n'o ca ~o não espPrado, que alguns dáquelles, a 
quem forem perpetrados os referi'dos insrl ltos, não cumprào com o que· 
lhes ordt>no~ procederei contra elles, eserã.o, tratados coma Impostores;. 
Jlor tt>rem dito; e espa lhado haverem sof:l'rido os sphreditos Furtos, Rou
bos, e Ferrimentos, ni1o tendo alias. acontecido o:s HH'Smos Maleficios ~ 
E para que chegue:.> á noticia de todas, mandei fixar o presente 11os Lu..
garf's Públicos desta Cidade, e sPu Termo. Dado eti1 ~isboa aos 17 dias-
do mez de Dezembro de 1130 I. = .C wgo Ignacio -de Pina Manique. 

Impresso na O.fficina de Antonio Rodrigues Ga lharrJa. 

·"il 
'r 

o 

·-



I 

-.~------------------------------~--------------~~--~~·~------~-

i/ 

iBOl 

DoM. JOÃO por Graça de Deos Príncipe R.egente de Port.l:lgal , ,e clos 
Algarves, d';aqlilém ~ ,e. d'a·lém .M<lL, em _Africa de Guiné, &. Faço sa
b(•r a Vós Superintendente\ das Alfandegas do Partido do Porto: Qu~ 
Representando-me o Bispo dessa Oúlad.e , .q.ue competindo á Sua Cathe
clral por Ooacções Régias a redizima dos Direitos da AlfanJega, e g·o
zando assim estes rendimentos em posse pacifica por mais de sete secr~
}-98, se via pertl:lrbado d.ell·a desde a promu lgiição da Lei de 4 de Feve
reiro d,e 1773, quea~ivia.raalg.uns generos doPaiz dos Direitos, queaté 
e,nlão p9gavào nessa Cíd~~e, pois ml!litos Negociantes, com o fundamen
to d;;t dita L i, se r~cuzavão j:l pagar-lhe o mesmo Dirt>ito, pertendendo, 
que esle fosse .tamhem inçl.wjdo n;\1\.~\,ferída isernpçito, a pezar de ser hJm 
Dir.ei.to privativo daqm•.Jia c,atQ.t:ó,~ .. J, .e por este motivo ficára prejudica-

•. ~ <1 o .dito -seu Patrj,J~}o~úo ,em ,a quancia de onze mil Cruzados só pela 
parte respect.iva ao~ Dir.:>Ho~ po Pão, q.oe ao menos quanto a estes lhe 
pare.cia ser injl)slic;<l_ mar(ifes,f'a o recl)za-los, qnando não fôsse fructo do 
Paiz? oe.m ,conduzido em Embarc<H(Ões Naeironaes. Pelo que Me pedia. 
E~,~ fÔíSS!i! Servido dedé;lrar, que a dila Lei nào comprehendia a redizima 
perwn.cente ao P3Lrimonio d,a Sua Sé, ou que, quando houvesse por bem 
reso)ver o contrario ,· lhe f,ll<H).da;;se c.ornp,•nsar o rendiment'b annuaJ de <;m
ze mil Cru~r~dos, como praticára o Senhor Rei D. Juão 5. 0

, pelos Di
rei los respe.etivos ao Tªbaoo. E s.end o-Me todo este 0\'gDcio presente I 

em Consulta do Conselho da Minha Fazenda; em que forão ouvidos os 
Desembargadores Procuradores da Corôa, e Fazenda , e consta,ndo-me 
por ella, que este mesmo objeclo já se açhava pleuamente decidido pe
Jo Assento da Casa da Supplicaçào de ú de Abril de 1788, que qtJ~n
clo assim não fôsse, era regra geral, que toda a Merc~, ou Doação, por 
qualquer titulo, que fOsse feita, ainda que por 

1tilu lo oneroso, sempre 
h~vava tacitarp e nl~ ínherente <l condição, que E.Ó ~everia du rar em quan
to fôsse GOIP.l~fllive) CI}ID p utilidade do Público, e bern .do Estaclo, o que 
não p.opia revogar ~ di ~ posiC(ãQ do Fora) do Senhor Rei D. Manoel, com 
que taç~o s~ &lle>gava ~ pvis sen;"ío devia applioar para o caso em que as 
isernpç9el' rrliq ern beneficio do Público, e do ESJ tado ;, e só sirn quando 
~e concede i'ª~ll)pçlio a fl;lvor de .algu1p particular. Em consideração poi's 
a tod9 o referido, Fui Ser.vido, pot· ~inha Resolução de !8 de Outubru 
deste anno esouz~r tal rfqverjmento, appFOvando tambem o sólido fun
damento d:.) falta elas devidas Contimll.lt(Õt:'S' de que se faz meoçiio na. 

\ a~lla Consulta, de que não di~pensoo JHHn podia di :i pF> nsar o F oral, que 
- J ·;

1if've ditferente objecto, de q1.1e só por E!feilos de Minha Dc•voçáo, e Pie~ 
dacle, não m<1-ndava já revertf'r á Corô~ os Direitos, de que se tractava; 
e Orderw, que não torne mais aenlrar em dúvida a inlelligencia da L ei 
qa isempção dos Direitos já 6x&d~ por Assento~:~ confirma·da, o que tudo 
~ssirn ficareis enfendendo, e ficareis na intelligencia, df' qut> nunra ma i~ 
df'veentrarem dúvidasemelhanlecaso. Cump·l'io as ,; im. O Pr·incipP Regente 
Nosso Senhor o mandou por seu especial Mandado polus Ministros aba ixo 
a signado do Sel'.l Con·~elho, e ,. da Slua l\eal Fazenda. José Alberto Lou-
ren~o de Andravd~t~f~z f'!ll Lisboa a 1,9 de O~zemh :·o d~ 1801 . = L uit. 
de Sovsa Brandao .l fez escrever.· -- Constantmo Ant0010 Al·ves do Val
le. = D. Fernándo de Lima. ll 

Nos rn.anuscritas de J. de 111~llo P1·eire, 

,, ' 
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Sendo fPiizmentt terminada a Guerra, e tendo chegado a Epoca f'm 
que deve C P~sar o Direito dos tres por cento de Comboy, estabelecido 
p elo Alvará de d ezesete de Março de mil e oitocentos: Hei por bem 
.Mandar, que do prim c>iro de Julho do anno de mil oitocentos e dous e1n 
diante~ cesse com effeiU.> o rf!ferido Di1·eito, para que mais nã(J se co
bre, assim nas Alfandt' gas das Colonias, . e Domínios Portuguezes, 
como fll;lS · deste Reino; cobrando-se poréril ~té aquel'la Epoca em razão 
<lf' que até ess e tempo poderão chegar os ultimas Comboys, e poderá 
recolher-se a Esquadra; q~e Mando retirar das paragens do Brazil'; onde 
com grande utilidat.l~ de Meus Vass,· 11 .JS, tem sPrvido a proteger o seu 
Commercio. Com tudo para que ab(, i .do-se o t·efferido Direito de Com-

. boy, nao se entendão abolidos o~ l.JireiLos de ires pos- cento, que ,'<'t3'> 

Alvar,_ de se te de Mae~o do corrente anno, Fui servido impô1· ás l\1a
nufaduras do l{eino em geral; e que se -levem aplicar ao pagamento 
dos juros do emprestimo, pelo mesmo Alvad estabelecido; os quê:IPS ju~ ., ," 
ros Quero gue se satisfação tão religiosamf'nte ·, como as outras obriga
f(Ões, a que se acha ligada a Minha Real Côroa :. Ht=>i p11r bem declarar, que 
os Direitos d13 tres por cento impostos nas Manufaeturas do Reino, de-
vem subsistir, e cobrar-se na fórma determinada pelo mesmo A I vará, 
e pelas Disposiçõ~s posteriores ao mesmo · respeito. O Conselho da Fa
zenua o te.nha assim entt> 1dido, e o faça f'Xecular com os DespacHos 
necessarios. Palacio de Quéluz em 19 de Dezembro de 1801. = Coni 
a Rubríca do Princire Regente Nosso Senhor. 

lmpr. na Régia Typogra.fia Silviana. 
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