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DoM JOÃO, por graça de beos Rei do Reino Unido 
de Portugal e do Brazil e Algarves, d'aquem e d'alem man 
.:em Africa Senhor de Guiné; ~te. Faço saber; que o Desem
bargador Manoel Fernandes Thomaz Me representou por sua 
Petição: Que elle tinha composto um Repertorio Geral das 
Lezs Extravagantes, publicadas desde as Ordenações Filippi
:rias; mostrando nelle por ordem alphabetica a Sentença e 
Disposição das mesmas Leis, em cada uma de suas diffe
rentes partes; e facilitando assim não só o estudo, mas ain
da e principalmente o uso prático, que 'dellas se podia e de-· 
via fazer. E porque esta Obra, por si mesma tão util ao Pú
blico, tinha custado ao Supplicante, além do trabalho de 
muitos annos, grandes despesas da Impressão, em qüe já se 
achava: Me pedia, que lhe fizesse lVlercê conceder Privile
gio exclusivo para ella, por tempo de dez annos. E visto seu 
Requerimento; a Informação , que se houve pelo Corregedor 
do Cível dà Cidade, José Firmino da Silva Giraldes; aRes..; 
posta do Procurador d~ . Minha Real Corôa; que Mandei ou.; 
vir; o merecimento da Obra, e uiilidade; que della Provêm ao 
Público Litterario; e o mais, que Me foi presente em Consul
ta da Mesa do Meu Desembargo do Paço: Hei por bem con
ceder ao Supplicante Privilegio exclusivo, para que por tem
po de dez annos ninguem possa i~primir, vender, ou mandar 
vir de fóra , sem sua licença , o dito Repertorio das Leis Ex.:: 
travagantes: Impondo aos tr~nsg-ressores deste privilegio a 
pe11a de duzentos cruzados pela primeira vez, além da perda 
dos Exemplares, que lhe forem achados, e a do dobro no caso 
de re1ncidencia, metade a favor do denunciante, e a outra 
metade a favor d0 Hospital Real de S. José; e Mando ás Justi.:. 
ças, a que perteBcer, que eurnprão e guardem esta Provisão; 
como n~ila se contém·, a qual vàlerá posto q u.e seu effeito ha·· 
ja de durar mais de um anno, sem ·embargo da Ordenação 
e.m contrario. Pagou de Novos Direitos quinhentos e quaren
ta réis., que se carre~á.rão aô Thesoureiro delles a foi. 372 do 
Li v. 25. de sua receita, P se registou o conheciment6 em fór..; 
ma a foi. 239 vers. do Liv. 86. do Reglstg g~ral. RIRei Nos· . 
so Senhor o Mandou, pGH' seu espeli!ial Mandado,. pelos Mi-



nist:t;o~, abai~o ;1ssignados, do seu· Co~selho , e seus Desembar.,.; 
gador~s do Paço. Joaquim Ferreira dos Santos a fez em Lisboa 
a 26 ·de Fevereiro de·l8l9 annos. Desta nov~ecentos e sessen· 
ta réis, e de assignaturas tres mil e duzentos réis. 

J oão ·da Silveira Zuzarte a fez escrever. 

Ltdz Freire da Fonseca Coutinho. 

Manoel Antonio da· Fonseca de Gouvéa. 

Manoel Nicoláo Esteves Negrão. 

Pagou quinhentos e quarenta réis, e aos Officiaes no .. 
vecentos oitenta e oito réis; e aó Chanceller Mór nada; por 
qúitar. Lisboa 11 de ·Março de 1819. 

D. Miguel José da Camara Maldonàdo, 

Registada na ·_..C,hance1laria Mór da Côrte e Reino no 
Li v. de Officios e Mercês a foi. 50 vers. Lisboa ll de Mar-

\ 

ço de 181,9, 
José Raymundo .Antonio de Sd. 

,. 

Nesta Secretaria do Registo Geral das Mercês fica re- · 
. g·istada .esta Provisão .. Lisboa 9. de L\1arço de 18 J 9; e pa-,. 
gou novecentos e sessenta re1s. · · · · 

.Estevão Pinto .de Moraes Sarmento e Oliveira. 

-
· Por lmmedz"atá Resolusão ·de Sua Magestade de 14 de 

Agosto de 1817 , em Consulta do Desemhargo do Paço. 

. Pg. mil e s-ei'scentos rs. ,de SeU o .. 
Lisb0a 26 de Fevereiro de 1-819·. 

N. 24. Sequeira Coutinho. 
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!. L A~ ninguem póde coiilpiar riá 
Guarda, Castello Branco, e Pinhel, mas 
deve ir á feira da Covilhãa ,. aonde os 
çriadores são obrigados a levala. A. I f. 
Agosto I759· §. 2. -Várias p.rovid~n
cias para o consumrno .e applicaç~o pa
ra as fabricas. Ib. - Preço, porque s~ 
deve vender. - Como se evitao os ex
travios' e, descáminhos. §§. 4· e )• 

(Declarou-se por A. 7· Novembro ii766. 
§§.1.-. e 3·, que os cr:oiadores podem-vender 
os !tías nas praças das vi/las dos seur 
d:estrictos; e qae as liiaJ itiferiores.Je po
dem ajusttJr por menor preço, ga.rtando
se em tecidos de baetas, ou e.stambres.) 

· ~· -- ~branca para . os ..fardamentos . 
só se -pód~ vender · nà Covílnaa. A.." 4· 
S~ternbro 1769. §. 1. - E qual lle a 
porç~o , que se deve recolher e. guardar 
para elles: ·§§. 2. e 3· · -

( Revog. pelo D. 25'. Janeiro 1781.) 
. 

( D~clarou-se, que não pagassem sisa, 
portagem, ·ou outro algum imposto, pre
sente, ou jNturo • . A. 4· Setembro 1769. 
§. 8., e Condiç. zo. de ~· 'Junha 1788.) 

( Pid. D. 2J. Fe7Jeretro I 802.) 

3· -:..... preta. A que eriadores he per..; 
mittído usar della. A. 4· Setembro 1769. 
§. 9· 

4· :.___ para a fabdca da Covilhãa. 
He livte o seu commercio no int:eri@r do 
Reino. D. _l)• Janeiro 1781. 

( Dec/ar9u-se tambem1 que esta liber
Tom. II. 

- ~. ' ' . 
}· 

f ~ • ' ' 

. ' 
dade se. entende. de poder a fahrita ·dá 
Ccvilh!ia e Fundão comprar ·as a/tosas 
no Reino, oti fóra, sem pagar direit_os, 
e que tod'as as láaJ ~ que vierem ·a vén ;. 
der a estas vi/las, , n4o paguem sisa, e 
sejão vendidas ásfabricas, oi! a parti
cularet; JCondiç. 2d; de 3· 'Jtitz'ho r18"8.) 

. .. ~ . 
5'· --· Portugú-eia, ou 'Hespãnliola, 

exportada para fora do Reino , paga nas 
alfandegas todos os direitos ,, fazendo-se 
a . avaliaçao pelo maior preÇo, que tives-

. sem tido no anno antecedente ; e isto pa..; 
ra cbmpens il r a isen~a.ó das sisas. D. 17; 

Feven;:iro, e Provis. ); Abril I8oi . 

. ''(j, LactiÜJS. As pessoas; que vão em 
coche~ e liteiras, só podem fazer--sé · acom..~ 
panhar por dous lacaios , a~ém do co
cheiçd·, sota:cocheiro, ôii liteireirbs : e as 
que àndao em sege por um , além do 
boleeito. L. 24. Maio 1749· Cap. n~ 

( Declar. pelo A. u. Abri! 17)1• ~. 
8. , que permittio, que tU seges ábofeitt 
possão ser -.acompanhadas por dous cria~ 
dos de pé, além do koleeiro , como se 
acha estabelecido a rüpeit() dai car-
ruagens de 'quatro rod-así)-1. . 

i· Laço1 nos chapeos, de es.ca'date· .é 
azul escuro ( côr da sua li h r~) forâo man- . 
dados trazer os Officiaes e Criados da Ca
sa Real, ~ os Officiaes e tropas. D .. 7. J a...: 
nei:ro 1796. 

8. Lãço branco tio braço direito fo~ 
l 
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. ~ermittido us~r aos que se tncorporára? ~ 
compozerâo o Exercito , que das provin
das do· Norte foi resgatar a Capital ; e · 
encarnado aos dà Exercito de Além-Te
jo e .Algarve. Portar. 20. Setembro 1 8o8. 

9· Ladrõ~s formigueiros. Devassa-se 
delles pelos Corregedores das comarcas, 
e dos bairros de Lisboa em correiçao. A. 
2). Dezembro I 6o8. §. 26. 

E nas Janeirinhas. pelos Juizes terri
toriaes no Reino e Ilhas. A. 12. Setem
bro 1750.- Podem ser sentenceados nas 
visitas. A. 3 i. MafÇO I 742. § · 7 • 

Providenciá~ sgbre os que infestavao 
Li~boa. r;>. p. D~zernbro 1643~ · 

- ' ·IO. Lad~~o notori~ ' de quatr~cento~ 
réis. 11e marcado'nas costas. A. 3 r, Mar
~ço ' 17 42. §. 8. 

( Vid. A. ·6. !Jezembr() r6u. §. 20.) 

fj 

I r. Ladrô~s , 'q~e commettem fprtos 
JJO AlgaFV~; A·lem-Téjo, ou comarj.:as de 

··santarem e Setuba1-, podem ser:. presos 
. por quaesquer Minist:ro$ nos destrietos 
·uns dos outros. A. 14. Agosto I75I· 

( Pid. D. 7· .Agosto 1751., que havia 
nomeàqo . urpa Commissfto para os sen-
'le.ncearr,) ~ ~ r, _ " 

t;·' ~~ ., ~ ! ~ . 

(Byctetzdi'Çio CJ todos_ os lugares do Rei
·n{}, . a'(}nde os Jn.drões e ~ss.assi'nos po
dem ur ,p1·eso-s ti.d pdos p€!vos; com . 
tanto que os' levem via rect a aos Ma
gistradM -mais vi-únhos com os roubos, 
que lhes forem achados, e as testemu-
11has, ·;/1. - ~0. Outubro I763. §. 8.) 

~<ilrao .mandados julgar em uma 
Cornmissão na Çasa da Supplicação. 
Portar. 26. Dezembro I 8 I 2. 

( Ampliad. pela Portar. 6. Fevereiro 
<r8I6.) . I 

. ' 

n. Lagare.t_ ele azeite, e vin·ho tem 
as Freiras do .Convento Novo no Re
guengo de Tavira, aonde os moradores 
são obrigados a levar sua azeitona , e 
'!Ji.yas. A. r. Junho ,1:.787. Cap. IO. 

( LVfanddrão-se ·conservar os que oi 
particulares tinhão Jeito no destricto da 
commenda da Sav.acheira da !Ylesa Me
St1'al da Ordem de Christo, jJreferindo 
estes para os que náo tiverem lagar 
proprio, achando-se bem prepa'rddos, e 
em parte, que não seja one1'osa aos la
vradores, tendo eJles outros proximos 
de particulares, em que poss/io traba .. 
lha/a com menor i17commodo e ae.rpesa. 
Resol. 15. Fevereiro I 7 94·) 

IJ· Lançadeiras volantes mandárão
se introduzir nas fabricas. C. R. 2 2. Mar~ 
ço !802. 

' L 

H· Lançad.otes da Deciro'a. NiJ~guem 
se pôde .escusar de_o ser. 1\egim. 9• Maio 
I654· T~t. r. ·§. 7· 

Os que não cumprem o seu dever, 
lançando mais"' ou menos ' como sab 
castigados . . Regim~ 9• Maio 165'4·· Tit. 
3· §. 3!. 

( Víd. Portar.- 1.6. F:_e11ertirtr I 8o3 l 
4rtt. u. e .t2. . - · 

Por guem são nomeados em Lisboa. 
Instrücç. r8. Outubro 1762. Provid. ·I • 

§§. I·. e 1. - E nas províncias. §. 36. 
( Vid. D. 3· Julho 1779.) · 

1·5'· Lançador aos bens deve dar o 
execcirado , serldo · citado para isso , nos , 
dias , qu~ rest~rem dos pregôes. C. L.· 
20.]unho I774· §. r8. 

I 6. Lançamentos da.r sisas fora o igua
lados por um Desembargador , que para 
isso correo as comarcas, alliviando umas 
terras , e carregandv a ol.Htas. Provi:::. 
I 6. Maio I 688. 

(Declarou-se, que pertencif{o ao Cor
regedor , e não ao Provedor da comar
ca. Avis. 20. Novembro r763.) 

17. :--não pode ser feito pelos Jui· 
xes pela Ordenação ; e, quando falta o 
Ministro Presidenre, são feitos pelos Cor
regedores na forma do Cap. 55'· do Re
gim. dos Encabeçamentos, ou pelos]uizes 
·de Fóra, servindo os seus lugares ; e não 
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pelos ]l:lízes do Crime, ·neni p-elos VÇ!.' '' ··consulta. C. L :n! Dezembro I.76z.'I'it~ 
readores. Provis. 28. Junho I769• l• §~ . 32. · " · 

· · t8~ Lan~amentos das sisàs~ N~o po_de 
S(?r feito pelos Juizes de Fóra dos Dona
tarios nas terras delles, mas pelos Pro.:. 
vedares. Provis. 17. Agosto ·I787• ., 

(Podem hoje faztlos; porque to'diJs os 
lugares estão igualados em jurisdicção 
ao.r da Corôa; 'e onde não ha, senão Júi
z~s Ordinarios, pertencem· ao Correge
dor da comarca. Resol. 19. Setembro 
1793• em p,.o'Vis~ 1 I. Maio I79)·) 

São feitos, e presididos sen:ipre por 
Ministros de letras, e porque. C; L. I 9· 
Janeiro 1776• 

Os que antes erâo feitos pelo _Corl
tador · da Fazen'da nos lugares do têrmo 
de Lisboa , ficárâo pertencendo aos Mi::
nistros Criminaes dos bairros; e os d' A· 
lhántlrii e Alverta sao feitos pelo Pro
vedor de Torres Vedras. c. L. I 9· Ja
neiro 1776. §. 2. 

19. -- dos subsidias, applicados · 
para o pagamento dos j11ros das apeli-

. ces , sao remettidos ao Erario ~ e como. 
A. F· Maio il8oo; §• 3· 

Os dos Quintos dos bens da .Cor&a 
fazem-se annualmente , como os da De
cima .. A~ 3I. NJaio 18oo. §. 6. 

20. Lançamehto dos Novos Impostos 
dura quatro annos. D. II, Maio I804• 

( Vid. Condiç. I7· conjirm. por A. 2. 

.l/gosto I ao2. ) 

2I. Lanços dos arrematantes das ren
das da Real Fazenda devem chegar ao 
preço, porque ellas andárao no contrato 

· antecedente. Regim~ I 7. Ou~ubro I 5 t 6. 
Cap. 6)., A. 'l3· Maio 1775• §• -16., 
D, í. Setembro I779• 

(O D. 14.· Novembro r8o3. dii, que 
basta chegar ao preço médio dos tres 
4-'HtJOI antecedentes.) · · 

Excedendo 400Q}--téis sobem.· p0r 

(' ' . 
-( Deciaróu-se, qüe ;i s! àe'Vi_ão con

sultar , excedendo cincoâzta contos de 
réis. D. r. Setem-bro 1779·) 

.h~ Lánços d'é pessoâs desconhecidas 
hão se admittem ,. senão for 1 ou tr:âzen.:. 
do· comsigo ' ou dando Í1a ,pra~a' outras, 
de ·que haja 'conheCimento , e que cont 
ellas assinem os · mesmos l~n~os. C. L. 
20~ Junho 1774· §. 6. 

I. 

i3. Lrin~+icíos fórao isentos de direitos 
de . entrada e sabida nos pó r tos do Reino, 
e Arrlerica ;· á excepçab dos pannos gros~ 
sos de Mincle, e ou~ros. DD~ 11. Mar; 
ço 1774·, e 19. Julho 1784. 

C Vid. D. zo: Março I770.) 

Us de França farão màndados ava
li-~r pára o pagamento dos 'direitos. D. 
I 2, Dezembro I 8or . 

24. Lapidàção dos dían:iastes. Provi· · 
dencias para melhorar o ensino del!a' e 
privilegio dos aprendizes e officiaes. Ord. 
4· Maio I8or. 

· ' ·2)• Lastros. Providepdas pàrã ~e e.vi
t?r , que sejao lançados no rio. Regiin. 
29. Dezembro 1753· Cap. 44· §. I .• e seg. 

Maridou-se distribuir pelo Superin;;; 
tei}dente das alfandegas do Norte a to"' 
dos os fabricantes de cal da cidade do 
Portb a pedra, que vinha ~m lastro nos 
navios Inglezes, entrados naquella· cidá.J 
de, taxando-lhe o preço. C. R. n. ]u..; 
lho I77 )o T I 

26~ Ltirangeirtis dii Chiha' rlâo se pq
dem embarcar para fóra do Reino. - A.-
30· Janeiro ,1671. 

I. 

27. Làran)adas. H e prohibido a:tiralasi 
e com que penas. A. 13. Fevereiro I 604. 

Providencias para àcautelar esta deso~ 
ordem. A. z.r. Dezembro I6o8.· §. 43· 

1 * 
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~· ~8 •. ·LaudtJ,!, de que falia a .Grdena
:çao, se 'hão de entender por t:neias . fo~ 
lhas escritas de ambas as bandas. Resol. 
3· Junho 16r). \) 

29. Laudemio de vintena se impoz aos 
·prazos , que se . .fizera o nas casas das Ca
pellas e Morgados de Lisboa, que os 
Administradores não quizerão reedificar, 
e forão J!lOr :isso adjudicadas a tercei:ros~ 
1;;.. _u. Maio 1758. §. 4• , ' 

: , r;' f 

30. Laudemios, pertencentes á Fazen
-da da U piversiclade, cGmo se arrecadao; 
devendo os EscrlV-âes~ ou Tabelliães, que 
lavrarem as escrituras de venda , ter pre
.lente o conhecimento da paga delles •. A. 
20. Agosto I77+ §§. I. e 2. 

. 3 I. Pagão-se à a venda, ou da permuta
~ão dos prazos. A. 20. Agosto I774· §. 1. 

. E da parte delles, que se adjudica 
para ~ construcçâo de alguma obra pú
blica, como no caso qo Alv. 13. Dezem
·bro ;r788. §. II. 

3 2. -- ou sisa n~io pagão as tornas 
1:0mpensativas dos bens emphyteutieos, 
f~itas pelos co~erqeiros em partilhas~ A. 
I 4· Dezembro I 77 5 • §• 9· 

3 3• Láude~io ~ão se 'pag~ , senão do 
verdadeiro pre~ , por que · s@ faz ·éi ven
·P.a do prazo, e nunca do ·excesso da ter
ça p~rte, que se dá ao senhor-do delle 
e~~ c.ompensação da coacçâG, que se lhe 
faz.- Prov.is. 30. ]ul110 I776. 

' 34· La'Vottra não dá nobreza a quem 
a não tem de origem , para se habilitar 
para os. J1abitos das Orde!:!s Militares. C. 
~· 25. Outubro I62l. 

Na sua conservação interessa o bem 
público. D. I). Junho 17'56, e A. I . 

~bril I751· -

' · He honesta e louvavel a ambição 
d~. conseguir por ella grandes riquezas. 
D1~e_ct. cqnfirm. por A. I7· i\..gÇJsto I7)8. 

LA 
Deve animar~se com favores e pti· 

vilegios. C. L. 4• Fevereiro I773· · .. · 

35'· La7Jradorer ;das ~eziras. Seus pri
vilegies, obrigaçóe,s., etc. Regün. 4· Fe~ 
vereiro I)J7., Provis. 14. }unho 158.2 , 
e A. 3.- Outubro I 696. _ 

Mas não gozao delles , senão nos 
casos, que tot:âo ás lavouras, , vallas , e 
direitos Reaes, e .não nos crimes. AA. 
3· Dezembro I6o3., e I 3· Julho I 6os. 

Nem nas materias de alrüotaçaria. 
L. 23. Outubro I6o4. 

l . 

3 6. -- dos Desembargadores não 
são isentos de pagar coimas, A. I 8. Se
tembro I 6 ~.o. 

( Pid. L. 27.~ Setemhro It)q.) , 

' 
os· dos Mosteiros nao gozão dos 

seus privilegies, .s.en?o vivendo conti
nuadament~ ,em ,sua$ qu:intqs. A. 9· Ju-
lho I 642. . . 

( Vid. A. 9· Julho I 64r.) 

37· -- O seu estado he o rnais im
portante ela Republiea ; e delJe depende , 
nãd sómente a abund~ncia. dos frutos , 
mas a maior parte das rendas Reaes. Re
gim. ) . Setembro .I 671., §. 37· 

I •· 

3 8. -- de canna do Brazil. Foi pro
hibido arrematar as suas fazendas. A. 30. 

·Abril 1713. · 

39· -- e seareiros não são obriga:
dos a ter medidas proprias. L. I 9• Ja
neiro '!-7)6. 

' 40. -- de vinhos gozao no paga· 
mento dos direitos das mesmas esperas , 
concedidas aos Despachantes da . alfande
ga. A. 26. Outubro I76). §. I8. 

·, ' 
4I. ' -- da Ilha de Porto Santo. Só 

elles podem servir nos cargos do CollCe
lho. A. 13· Outubro 1770. §. 2. 
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42. Lavradores , que tem alambiques 

proprios, ou emprestados, podem nelles 
queimar fJS seus vinhos arruinados , ou 
bórras no destricto das tres províncias; 
ou nos da demarcação da Companhia do 
Douro. A. ro. Abril 1773· §. 4· 

( Vid. AA. 16. DezembrQ 1760. §. z~) 

E como podem transportar estas 
aguasardentes para fóra do continente do 
Reino. §. )• 

43· -- da provincia de Alem-Tejo. 
Casos , em que devem conservar as her
dades da Casa de Bragança , Commen• 
das, e Ordens. A. 20. Junho 1774· 

(Declarou-se, que, qumzdo lav1·iio as 
htrdades das provincias do Alem-T-ejo , 
fJU Beira, podem tirar coutada para o 
gado, co11jormando-se com QJ' posturas 
das proprias terras , ou das mais visi· 
vhas. A. 27. Novembro 1804. §. 6.) 

44· -- ou sejão arrendatarios , ou 
proprietarios, deveJ:!l pagar o dizimo do 
que lavrarem, sem excepção de pessoa, 
nem ainda da Coroa, quando mandar ar
recadar por sua conta. A. I ~L Fevereiro 
1778. ( Declar. pelo A. 23. Março 1782.) 

4.5'. Lazareto do Porto foi mandado 
concluil'. C. R. I9· Novembro 1678. 

Foi prohibido tirar fazenda delle de
pois da quarentena, sem assistencia do 
Guarda do porto deBelem. Resol. 31. 
Janeiro I7)2. 

Foi mandado estabelecer um em 
Lisboa para se fazer quareotena, e co
mo. A. 4·, e D. Novembro 18oo. 

E outro no Rio de Janeiro, e em 
todos os pórtos do Brazil , aonde se re
cebem negros. A. 22. Janeiro r8ro. §§• 
J:. e 22 . 

46. Lealdamentos das fazendas na al
fandega c.omo se fazem. For. I 5. Outu
bro. 1587. Cap. 89. e seg., e Cap. 122. 

e seg., e Regim. 2. Junho 1703. Cap. 
77· e seg. 

E dos homeas de negoeio.. Insdt 
conjirm. por A. 7· Junho 1;755• §. 42• 

. 47· Lealdamentos da louça amarela 
Ingleza , e dos vidrQs são prohibidos. A. 
e i;'au~. 10. Dezembro 1783. 

( Vid. A. II. Dezembro 1780.) 

48. -- forao prohibidõs por um an
no. A. 7· Junho 18o9. §. 11., Port. 2 • 
Agosto 1810. §. IO. 

49· Legada. Os D~sembargadores da 
Supplicação não podem s~r Juizes della. 
D. 21. Outubro I 673. 

)O. -- Varias providencias sobre os 
recursos para ella interpostos : salarios de 
seus officios. O Promotor della deve ser 
nacional , como sempre se practicou ; e 
os Ministros pessoas dignas. .f\yis. 141 
Junho 1744. 

)I. LegadoJ' pios não cumpridos per
tencem á Misericordia, e Hospital de 
todos os Santos de Lisboa ; e consistem 
nos encargos; pios , e esmolas de missas 
e ofEcios , que se não çumprern, depois 
dos defuntos os mandarem fazer , op 
nos testamentos, ou nas instituições das 
Capellas e morgados. AA. I 5. Março 
r6q. e 22. Outubro 1642. 

52. -- a que estão sujeitas as rert
das dos Hospitaes annexos ás Miserico~ 
dias, se se não cumprem , como procede 
o Provedor. A. 13. Janeiro I6r;. 

5'3· -- Na execução dos que per
tencem ao Hospital <!e todos os Santos 
não se podem passar cartas substatorias ; 
e as s.entenças , dadas sobre testamentos 
e ultimas vontades, «;!Xecutão-se, passa
do~ seis mezes. D. 22. Maio 1693. 

5'4· -- não cympridos. Permittio-se 
á Misericordia do P<mo applicalos para 
o Hospital. A. 31. Julho IP93· 
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. · r;~ Legados pios ·dos vínculos. 'Man .. 

'4ou-se tomar ·conta delles annualmenfe. 
Proviss. 3· e_>. Outubro I7)2~ 

;6 . . --tem trato successive ptda uiti- • 
ina vontade do testador, e por isso não de
vem suspender-se. C. R. li 9· Janeiro. I7)9· 

;7. -- dos Religiosos de S. Fran
cisco da provincia do Algarve cobrãcí-se 
executivamente • . Provis. Reg. 30. Mar-
ço I760. .. 

58. -- ou bens d'alma. Ninguem 
pede deixalos , senâo até á tr.rça da ter
ça. C. L. 9· Setembro I 769. §. 6. · 

(Dectar.pelo A. ji. Janeiro ~775., 
e Jtup. pelo D. I7· Julho rn8.) 

5'9· ----- deixados as M·i~ericordias, 
Hospitaes , e Escholas , ou Semin:uios 
de . educação , at~ que quantia são váli
dos. C. L. 9· Setembro I769 .. §. 8. 

( Declar. pelo A. 31. Ja11eiro I775·, 
e SUip. pelo D. 17. Julho 1778.) 

6o. -- e encargos das Capellas, per-
1encentes a cativos, devem-se cumprir. 
E como se arrecadão os que lhes perten
<cem. L. 4· Dezembro I77'i• §§• 6. e I I. 

6r. -- e en~argos não cumpridos, 
que deixâo de ser satisfeitos por q_uaes
quer executores testamentarios, adminis
tt'adores de Vinculas , Capellas, A !ber·ga
rias, ou quaesquer outros no Reino, Con
quistas, e Dominios forâo applicados á 
Miserkordia de Lisboa para sustento dos 
enfermos, pobres peregrinos, e expostos : 
com declaração porém , que não se com
prehendem os encargos e legados não 
'Ctunpridos daquelles 'bispados, em que 
. de novo se estabeleceu esta obrigação , 
sendo de Capellas, que pelas suas insti
tui-çÕ'es tem certo e determinado lugar e 
.igreja , e de certas e determinadas pes
soas, ou certo e determinado altsr; ne_m 
as Capellas, que os instituidores fundá
'táo nas igrejas, em que se achao sepul
.tad_Qs ; pertencendo duas partes ao Hos
pital Real de S. José, e h uma aos Hos-

LE 
· p~taés. exi~tentes_ .nos' tefritorios ~os atce.;;_ 
·bispados do Remo. AA. 5· Setembre1 

. 1786., e 26. Janeiro 1788. · 

( Declarou-se por A. 9· Março 17'87.; 
que daquella.s duas parte.r foNe soccor.- . 
rido, quanto coubesse na-po.ssihilidade, 
o Hospital dos inválidos da Senhora do 
Amparo , por uma, que ficava ao Hospi
tal. de S. 'José; e que pela outra , qtté' 
ficava ao dos Expostos, fosse soccorfido 
o de Santa Amia, ou dos in;uraveis.) 

(Pelo Breve: Pastoris reterbi v ices, e · 
Beneplacito Regia em Alv. 3· Novembr.9 
1803 se revogarão todas aquel/as exce
pçóes de certas e determinadas pessoa.r, 
igrejas e altares 1 ou lugares, em que se 
houvessem de cumprir os encargos ; sal- . 
'ilando-se só as capei/as , que se ·achfío 
constituídas em patrimonio a beneficio 
dos possuidores actttaes. E as que daqui 
em diantt se conJtituirem em patrimo"" 
nio, em quanto , este subsistir.) . 

(Tinha-se declarado por ·A. 19. Jànei
ro ri82, que 11a commut(lção dos legados 
não entrão as (ongruas dos capellães, ou 
nomeados pelos Instituidores, ou que nel
las tem o seu patrimonio , ou Ofltros , 
que Je achem em iguaes circunstancias.) 

62. Legados pios não cumpridos. A 
SlJa execu~ão só compete ao Provedor 
das Capellas, e não ao Enfermeiro Mó.r 
do Hospital d~ S. José, nerh ao Juiz dos 

. Feitos da Misericordia. Provis. 2. Maio 
I8o6. (Vid. AA. I). MarçQ J6I4., e 
22. Outubro I 642.) 

63. -- querendo demandalos os lega
tarios, h a de ser per.ante o Juiz , a quem 
pertence a conta do Testamento. Contrar. 
confirm. por A. 3· Novembro I622. 

Os que sao deixados á .Religião, 
em testamento feito pelo Religioso na 
India a rogo do Testador, são nu!Ios • 
A. 26. Março I634· 

, ( Mandou-se observar neste Reino a 
mesma disposifão. A. 2. Maio 1647.) 

( Vid. C. L. ':l). Ju-nho 1766., .rilsp. 
pelo D. :t7. Ju/hQ 1778.) · · 
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64. Legàdos pios , já cumpridos ao 

tempo da Lei de 9· de Setembro de 1769, 
não são rom rehendidos nellà , nem se 
rest ' tuem , a indague se annulle o testá
mento, s~tilio pagos com j'urisdicção e 
boa f.' .• Assentt. 5'· Dez~mbro 1770, e 
-: I. Julho 1701 

( Vid. As/ 9· A!J~il 1772.) 

6). Lesado annual deixado para ca
satnento. aintia com preferencia aos pa
rentes , não aproveita aos já cas~dos. 
Ass. 9• Abril. ·177"· ·· 

66. --~ e prestações annuaes. As suas 
obrigações entendem-se renoyadas em ca
da anno, e tem a sua execução de futuro. 
Ass. 2. Mar~o 1786; 

67. Legados , ou pensóes ; deixadas 
para supprimento de despez.as de estudos, 
como se arrecadão. A. 7· Julho 1787. §. 4· 

68. --,das igrejas já arruinadas em 
Lisboa. Foi prohibido ao Provedor dos 
R esiduos tornar conta delles até á sua 
inteira restaura~ão. Avis. r9. Julho 1792. 

69. Legatarios riao pódein no Brazii 
receber· o legado sem pagamento do sello 
competente. A. 17. Junho r8o9. §~ 8. 

• 
70. Legião de tropas Ligeiras. Sua 

criação; e plano da sua organísa~ão. D. 
7· ~gosto 1796. 

Augmenro · do soldo dos Officiaes 
inferiores e soldados de Arti!heria a ca
vallo. D. 20. Fevereiro I799· 

Novo destricto para o seu recruta
mento. A. 2 2. Fevereiro I 799· 

A sua artilheria a ca:vallo foi incor
pbrada na anilheria da Córte. D. 13. Ju

, nho 1803~ 

Não entra na linha de mistura eorn 
outros corpos; quando por qualquer mo
tivo concorrer a ella; tomará o lug\lr, 

' 

LE 
que lhe for desünado pelo General Cgr:ii., 
marndant~. D. 19·· Maio í:8o6. §. 9• 

. ') -

JÍ. Legiões p.ára defesã da· Capital. 
Plano de seu estabelecimento, e:Xercicios, 
etc. D. 23. Dezembro 1808, e Edit . .30. 
Janeiro 1809 • 

., .. .1 !.-) 1 

; I 

.. -
73· Legitimações. Nunca se entende» 

que prejudiquem a terceiro J por mais 
amplas qite sejão suas dadsulas. Resol. 
i6. Dezembro ··1798, em Provis. r8. Ja-
neiro 1799• · 

7 4; -....:.. Não se tostuniâo óoriceder 
no R'eirio em prejuízo dos herdeiros legí
timos , porque, não tendo a qualidade de 
restituição plenaria, mas de uma méra 
dispensa' só poderrr aproveitar para os 
effeitos e fins 1 que às leis do Reino 
prescrevem, mas nunéa · para despojar um 
terceiro do domínio ' posse ' e direito 
adquirido, e menos a respeito dos Mor· 
gados ahtigos; especialmente· daquelles, 
em que se verifica a exclusão de bastar
dos. R.esol. r 6. DezemBro 1798. , eni 
Provis. I 8. J,;in€iro r 799· 

75. -- da Policia como se devem 
fazer. Regulaç. 6. Mar~o :t 8 IO. Tit. -2. 
§. 21. 

76~ Legitimar se devem os vagabun
dos. D. 8. Fevereiro 17.5'8~ 

77· -- se devem em qua1quer Juizo 
as pessoas, que nelle requerem. C. L. :u. 
Dezembro 1761. Tit. 3· §§. u. e 14-

78. Legitimas são devidas por direito 
Commum, geralmente recebido. D. 17• 
Julho 1778. 
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79• Legitima·s e dotes das fil~as , das · 

tasas , que. tem foro de Mo!o. F1dalgo, 
'OU dahi para cima , como se regulão. L. 
lJ. Agosto, IJ6I. §. · r. e seg. 

( Susp .. pelo D. ·17.· 'Julho I778 .) . 
I ' 

·:g~, LegitÚnidade das ·pessoa~, o~ de 
sua illegitimidade somente se conhece no 
Juizo das Justificações, e não do titu
lo, com GUe requerem. A. 14. Outubro 
1766. §. 5· 

" . 
81. Legumes não ·pagão direitos em 

tisboa , ou seja dos "}Ue vem ·de · Riba
Téjo, ou dos que eatrâo pela Foz. A. r. 
Abril I757· 

(~id. A. u. 'Junho I7)0.) 

(O D. 28. Janeir.o 1758. declarou-os 
.isentes de todas as despesas de marcas, 
-taras, ou quaesquer emolumentos.) 

82. Lei sumptuaria foi manda.da ob
servar. 'Próvis. I 8. Novembro I 6o3. 

83. ---. Ninguem tem autoridade 
de a interpretar, ou' mudar a substancia 
.della , se.nâo o Rei. CC. RR. 6, Setem
bro -Iêi6 ., e 26. Abril -r6p • 

. 84., Leis geçaes ; feita~ pelos, Pr~ncipes 
s~culares em ordem ao be:m publiCO , e 
defensão do Reiao, obrigão os ecclesias
ticos·. A. I. Fever-eiro I 642. § .. I 6. · . 

85. --· geraes não podem ser em
b~rgadas na Chancellaria. D. I 6. e R e
sol. 17. Fevereiro 1642. 

f36. -- nâo refreâo os deli~os, po
rém só mente a execuçâo dellas. D. 25. 
Janeiro 1679. 

87. -- Mandou-se fazer huma Go1-
lec.ção delias , desde a ultima refor.ma
ção, e por quem, D. 13. Julho 1679• 

( Vid. D. 14. Maio 168o.) 

~38. Lei prohíbitiva aanulla o açto fei-

LE 
.to contra a sua disposi~ão. A. I 5'. se .. 
temhro I 6.96. 

. 89.- !Lei. ·O esliilo .qualif::qfio ,da Rela-
,.J ,J J • 

~ao s~rve ·nao so para a mrerpreün ; mas 
para a revogar. Ass. 27. Novembro 171 h 

' 

(Este As.r.' foi tomado at'tes da C. L. 
r8. Agosto 1769, que diz o contrario.) 

' ' . ~ .... \ 

9C?~ Leis do Reino não adrnjtten, igno
rancia , que releve , porque sab escritas 
públicas , e diuturnas. D. 9• Setemt..r~ 
de 1747• 

l . 

9r. -- nâo o'brigão em ' regra no 
Ultramar , senão depois de publicadas 
nas comarcas. L. 25. Junho 1749• 

· 92. -- Frustrada sería a sua dispo-: 
stção , se deixasse{ll a porta aberta para 
os ,deljcros. A. I. julho I75.7 .. ~· 7· 

. 93"· -- devem-se entender conforme 
o genuíno , e natural sentido de · suas pa
lavras. LL. 29. Novembro 1753· §. 6., 6. 
Junho 175), e 18. Agosto 1769. §. I1 . 

94· Lei penal não se c;:xtende a caso , 
nao cornprehencdido na sua .prohibiçâo. 
Assentt. 4• Maio 1754, e 8 •. Agosto 
175'8, e 1-3- Novembro i769. 

95'. Leis devem-se accommodar aos 
costumes dos póvos , no que for justo e 
honesto. A. 7· Junhô 1755· 

Ninguem póde fazer, que as Leis 
n~o tenhão lugar. Instit. · confirm. pelo 
A. 7· Junho I75)· §. 6. 

96. --A practica ,e inteiligencia del
las, muito onerosa .ás partes, he alheia 
da intenção do Príncipe. A. 15. Julho 
1755· 

·97· Lei. O que he .conform~ ao .espi-
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rito e letra della he comprehendido na 
sua disposição. C. R. u. Outubro 1757• ·, 
C. L. z8. Agosto 1769. §. II, e A. + 
Dezembro 1769: (Vid. Regim. 9· Maio 
I6)4· 'Iit-. 3· §. 2.9.) 

98. Leis sempre são sagradas para o 
re~pectivo culto dos vassallos. C. R. u. 
Outubro 1757. 

99· -- A utilidade pública faz, que 
ellas hajão de cornprehender algumas ve
zes os casos de preterito. A. j. Novem
bro 1757·, e L 1.). ]1.1nho 1766. §• n. 

(Vid. A. u. Ago.rto 1681l.) 

100. Lei geral deve entender-se geral
mente. A. 3· Outubro 1758. 

n 

101. Leis da ~oli~ia, aindaque pela 
maior parte pnvat1vas para Lisboa, 
rnandárão-se observar em. todo o Reino. 
A. l). }mho 1760. §. 3• 

102. Lei geral tem sempre lugar na 
falta de disposição particular, em quan
to não se a.char derogada. ,A. 29. Julho 
1761. 

ío3 . . -- não deve patrocinar os per
turbadores da paz pública. L. 14. Outu
bro -1764. §. 6. 

to4. Leis. A' sombra dellas 'vivei.se 
em paz , união , e ~ociedade civil. A. 
25. junho 1760, e L. 6. ]unho 176). 

lO). -- não obrigao mais , que ao 
possível , e que razoadamente póde ser 
feito. A. 4· Setembro 176). §. 7· 

Devem entender-se nos termos lia
beis de ser a disposi~ão de qualquer §. 
dellas coherente com as disposições do 
prearnbulo, e dos outros §§. preceden
tes , ou subsequentes dellas nos pontos 
essenciaes, que constituem o seu espirito. 
AA. 18. Fevereiro 1766~ , e 23. Feve
reiro 177 r. 

(Vid. A. u. Janeiro 1760. §. 16•) 
Tom. IL 

ro6. Leis. Todos. os que estâo sujeito~ 
ás Leis devem gozar dos favores della~ 
A. ·4. Junho I 7 66. §. I 9. 

107. -- A variedade dos tempos, 
e a oG:currencia dos casos , que se não 
podem prever, faz necessario declarar, 
ampliar , e restringir as Leis. A. 2.0. 

Dezembro 1766., e L. 12. Maio 1769~ 

Io8~ -- não se podem fazer logo 
no principio tão completas, que evitem 
todos os abusos, e prevejão rodos os ca
sos. AA. I. Dezembro 1767., e 14· 
Dezembro i775· . 

(Vid. C. L. 3· Nõ'lJentóro 1768. §. ;.) 

109. -- em. todos requerem distin.:. 
ctamente veneraçao, respeito , e obedien
cia. A. 16. Janeiro 1768. §. 6. 

(Vid. L. 1-4- Outubro I 7 64-) 

Obrig~o os Ecclesiasticos, sendo fei~ 
tas sobre materias temporaes , proprias 
da suprema e independente jurisdic~ão 
do Soberano. A. 16. Janeiro 1768. §. 6. 

1 10. -- Por umas se conhece e de.l. 
clara · o espírito das outras CC. LI:.... 4• 
Julho 1768., e 14. DezemBro 1774· 

I I I. -- Cessando a sua razão, cessa 
a sua disposi~ão. A. 17. Outubro 1768. 

I I 2ô -- Com o abuso de uma na o 
se deve implicar o que por outra está 
decidido. C. L. 3· Novembro 1768. 

I 13. -- de <:a da estado devem con
cordar-se , como concebidas com o mes
mo espirito de justiça. C. L. 3• Nonm• 
bro 1768. , 

II4· -- O declarar, ampliar, restrin· 
gír, Ol.J. interpretar a Lei he faculdade 
privativa só do Legislador Supremo. A. 
n. Maio 1769. 

(Vid. A. 20. Outubro 1763. §. 6.) 
2 
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(Na C. L. 4· Dezembro 1769. se e.rta
belece em regra, que não póde caber n-a 
autoridade de Migum Tribunal a interpre
tação restrictiva, ou extensiva das Leis.) 

I I). Leis humanas firmrâo-se em prin
cipies geraes, sel'l1l contempla~ão de C<ir
cunstan.cias particulares, que rrxspeitem a 
pess~as , lugares, e tempos. Accomrno
dão-se aos mais frequemes successos , e 
não podem prever todos os casos extra0r
dinarios, e os mais , que vai descubrindo 
a sua observancia. A. n. Maio 1769. 

li 6. -- segurâo os bens dos vassal
los. C. L. 18. Agosto 1769. §. w. 

I I 7. -- As am pliaçóes e restrícçóes, 
tiradas €los textos do Direito Civil, farão 
abolidas para mais se não usar~rn. C, L. 
18. Agosto 1769. §. 10. 

(Exceptuando as rest1•icções e amplia
-ções, que necessariamente se deduzem do 
e spirit o das Leis ; a.r que se redttzem aos 
principias do Direito Natttral, Divino, 
·e das Gentes, e as que por identidade 
de razâo e por força de comprehensão se 
-acharem no e.rpirito da dispo.rição. lbid. 
~· I I.) 

(Vid. Estat. Nov. da Univer'sid. Liv. 
-2. Cap. z. Tit. 5. §. 19. 

·n8. -- Os Corregedor~s só as po
. dem fazer publicar, e registar na comar
ca : e os Provedores só nas terras , em 
que os Correacdore.s não entrão por coro . 
reição. Pro-vis. w. Setembro I 7 69. 

Depois da e_xtincção das Ouvidorias 
11iio tem Lugar esta Legislação, quanto 
aos .Provedores. L. 19. Julho 1790.) 

I r 9· -- A rubríca dellas c;onduz 
~-para a sua intelligencia, e devem sempre 
entender-se de maneira , que nenhuma 
providencia fique superflua. Ass. 29. Mar
ço 1770. 

·Uo. Lei. Nâo se póde dizer, sem 
ctemerídade ' que ella dê duas_ providen-

LE 
das diff'erentes sobre o mesmo objecto. 
Ass. 29. Março 1770. 

u r. Lei. Não se deve frustrar o seu 
ultimo fim. Ass. 29. Março I 770. 

u.2. Leis arnpliatorias e decl:.warivas 
devem-se entender pela disposição da:. 
que declarâo. Ass. 29. lVlarço 1770• 

123. -- He jnadrnissiveJ nellas a 
contradicção e incompatibilidade. C. L~ 
3•. Agosto 1770. §. 11. 

I 24. -- sendo conformes no seu 
fim, não ~1á ~oa razão alguma , que pos
sa persuada· d1versa prática na sua execu~ 
ção. A. 23. Novembro 1770. : · r. 

I2). ~- Ninguem p6de conhecer da 
justiça ,1 ou injustiça dellas, nem disputar 
sobre a sua força , ou merecimento. L. 
23. Novembro 1770. §. I). 

n6. -- que faltao ind'stinctamente1 

devem obs~rnr-se sem distincçâo algu
ma 1 porque aonde ella não distingue, 
nós não devemos distinguir. Assentt. S. 
Dezembro 1770., e 2.3. Julho I8II. 

n7. -- Não varíão, postoque va
riem as pessoas , a respeito das quaes fal
lárão. Ass. )• Dezembro 1770. 

r28. Lei revogatoria. Não ha exerp
plo em Direito , de que ella olhasse para 
trás sem declarar. Ass. ) .-Dezembro 1770. 

(Vid. Ass. 1-3- Novemhro 17-69.) 

129. Leis. Não se póde hesitar contra 
a sua expressa disposição. Ass. 20. De
zembro 1770. 

qo. -- da sua inteira· e inviolavel 
observancia depende a sustentacâo das 
Monarchias. A. 16. Novembro" 1771. 
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Como sao àccomodadas nao só aos 
lugares, mas aos tempos, e as drcuns
tancias mudao' devem ellas tambem ser 
mudadas. A. I;. Janeiro I7J). 

I3 I. Lei obriga a todos · em um e ou~ 
tro foro. A. r. Agosto 1774• 

. I 32· Leis públicas. Qyem lhes deso
~edece he provavel ., que faça o mesmo 
as conven~oes particulares. A. r. Agosto 
17'7 4· 

I 3 3· -- que irrogue pena de infa
mia , sem ser aos condemnados á morte, 
não há nenhuma secular, ou canonica. 
C. L. r;. Dezembro r774• 

I 34· --- He da intenção do. Sobera
no, que as providencias dellas cheguem 
desde a primeira até .á ultima classe dO$ 

vassall<;>s. L. 29. Novembro I775· 

I 35. -- protegendo a uns, não de· 
~em fazer a outros miseraveis. C.. L. 4· 
Dezembro 177).• 

· I36. ---- Roma11as. He abuso ~inva-, 
lidar com ellas a disposição das Patrias. 
c. L. 4· Julho rn6. 

· 137· Lei geral. · Só a autOFidade su
prema a pôde restringir. A. 2) • . Janeiro 
1777· 

1 3 8, -- expressa sóniente póde ser 
revogada por outra. Ass. 2 I. Junho 1777. 

I39• ..._.._ . Não l1a palavra nenliuma 
11ella ,~ gue seja inutil , e . não opére · o 
seu effeito. Ass. 22. Outubro 1778·. 

qo. -- ou constituição do Princi
pe .' que ·tem por objecr~ procurar o 
tba10r cornmodo da Repubhca, entende
se extensivamente. Ass. 11. M.ar.90 1786. 

tE 
11j.r. Leis ge-ra·es , que Ci Sbberand 

como tal manda promulgar, não costu.). 
mão comprehender os bens, e beneficios 
das Ordens Militares, sem dellas se fazer 
expressa mençao na qualidade de Grao 
Mestre. A. 27. Março 178B. 

!42:. Lei derogada. Nao póde servir 
de argumento o que della se deduz con
tra outra feita. D. ro. Setembro 1788. 

143· -~ derogada , ou antiquada 
pelo costume , uso , necessidade , e utili
dáde. Ha exemplo disto no A. 41 Julho 
I789. 

(Vid. D. I9• Abril 175'7•) 

Í 44· ..>-.J.- O seu ~m he a tranquilli'
dade dos pov,o's, a paz, e a felicidade 
delles. C. L. 19. Julho 1790. 

I4f· -- As dispensas nella são da· 
éornpetencia do Desêmbargo dó PàÇó. 
Resol. 6. Agosto 1792. 

· q6. Lei's He das Reaes intençóes , 
que por nenhuma intelligen€ia se possa 
julgar, ou pretender effeito retrógrado 
dellas. A. 27. Abril t801. §. 4· 

. ( Declarou-J"e, que os Corregedores ven
ces.rem 'dnco por çento, e os Escrivães 
outros cinco dq producto da remeúa das 
Leif mandadas para as •omarcas. Avis. 
;. Novembro 1 8o7.) 

. I47· Leilões dos bens dos mercadores 
fallidos fazem-se nas casas , em que a 
quebra succeder' publicando-se primei
ramente na Gazeta da Côrte o dia 1 · em 
que hão de ·principiar. - .A. I 3• Novem· 
bro I7)6. §. 2 0 . 

148: -- eomo se dev_em fazer em 
Lisboa. :.._ Desde Novembro até Abril 
fazem-se · das duas até ás cinco horas da 
tarde, e. nos outros . mezes desde as tres 
aré ás seis ~ L. :20. ]'unho 1774. §. 3· 

Antes cÍélles preced€m editaes ·pú ... 

2 "* 
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hlicos éóm es~ecifica~ao das qu:llidades 
d0s benS, confr.ontaçôes ,. e avalia~óes. 
L. lO.· Junho I774• §§. 4· e 5'' 

I49· Leilões. Presidem a elles os Ju~ 
zes do Crime dos bairros, por distribui
ção. E devem assistir pessoalmente, e 
-e'om pe~à ·de rtülliclade. Ibid. §. I3., e 
A. z;. Agosto 1774· §. 32. 

Foi nomeado o Presidente delles. 
A. 22. Fevereiro 1779. 

(VId. A.· 4· Máio 17)7.) 

(Por A. 25. Agosto 1774. se estabe
leceu um semelhante methodo de arrema· 
tafÕes e leilões na -cidade do Porto, Ja .. 
zendo-se geralmente ·applicavel ás mais 
cidades, villas, e lugares do Reino, pa
rti onde, com especialidade , se díio pro
'Videncias do §. '28, em diante.) 

I 50. -- da Casa da In dia como , e 
perante quem se fazem. A. 6. Sttembro 
I79Õ· 

I )I. Leitura dos Bachareis. Provi · 
·-dencias sopre ella. DO. I r. Maio , 4· e 
15. Junho, e Avis. Jo. Setembro 1789. 

I)'-· Le?Jda àe Santo Ignacio .noBre
viario Romano. Providencias sobre ella. 

: Resol. zz. Dezembro I773· 

I 5'3· Lenha, ou cavacos não se podem 
tirar da Ribeira das Náos, mas deve-se 
guatdar e vender, e como. Regim. 29. 
.Dezembro 1753• Cap. 40, §. 1. e seg. 

I)4· -- que direitos paga. D. 19. 
Abril 1757· -' 

Foi prohíbido cortala nas Reaes 
'Coutad~s, sein licença Regia. A vis. I. 
Fe'Vererro 1758. ·· 

\ 

·I 5;. -- e azeite mandou-se forhe-:. 
·"Cer aos quarteis: Jnstruc~. 2). Mar~o 
~8iL I 

LE 
Foi mandada cortar em todos os 

p-inhaes e martas da Cotóa. Portar. '27. 
Junho I8II. 

156. Lentes da U1ziversidade. Foi pro· 
híbido consultarem-se mercês a favor dei.;. 
les á custa da Fazenda Real , ou da Uni .. 
versidade , e sómente o augmento de 
ordenado. C, R. 9· Novembro I 6o+ 
Cap. 2 . ~ 

157• -- de Vespera de Leis. ~oí 
um despachado para Extravagante na 
Supplícação, continuando na Leitura da 
sua Cadeira. C. R. 22. Novembro 1621 . 

15.8. ·-_,. <jUe se 'ausentao de11a sem 
licença para requerer na Côrte, não são 
attendidos. D. 23. Junho t6)o. 

(Vid .. Provis.l<. 3· Dezembro I64r.) 

159· -- despachados para Trihu· 
naes , ou Relaçóes com exercício nas 
ferias , tem a mesma precedencia , e 
vencem a mesma antiguidade e accres
qentamento, que se fossem providos em 
lugares ordinarios e actuaes subindo aos 
1nais despachos gradualmente por sua 
antiguidade, e concorrendo com os que 
estiverem a caber nos lugares. D. i o. J u
nho r666. 

I 6o. -- de . Prima de Leis Ha no 
Desembargo do Paço um lugar suprantl
rnerario -para elles. D. I 9· Julho I 673. 

I6I. -- nao estao sujeitos á Pragma
tica dos vestidos. Provis. I 2. Maio I 677. 

I 62. -- devem ser provídos nas 
Cadeiras, nao pela antiguidade dos gráos 
academicos, porém pela sua maior di
gaídade e merecimento. D. JI. Setem
bro 1772. 

(Vid. D. 7· Junho 1776.) 

· São eséusos de residirem nos seus 
beneficios. A:vis. 26. Janeiro 1786. 

(Vi~. Avi'ss. 10. Julh{J 1774., e' ). 
Fevere~-ro 1778. 
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(Dec!arou.:.se quanto aos Lentes de Me~ 

d~cina e Theologia, que a sua preceden
·tta e graduação se regule não pela cadei
ra, mas peta antiguidade _da gráo de 
Doutores, aindaque sirvão em cadeira 
mais inferior , continuando nella a 'IJen
cer progressivament-e graduação, e or
denado , mas nunca sem nova mercê. -
Como se regulou a sua presidencia noS 
actos. - Augmenta de seu ordenado. 
C. R. 24 Janeiro I791·) 

i 63. Lentes. Sempre que são despacha
dos em lugares ordinarios das Relações , 
ou Tribunaes, devem ter exercício nas 
ferias, e assim se lhes ·passa a Carta. 
Resol. 29. Dezembro 1788. 

i 64. -- sendo despachados pará 
Dese.mbargadores , oii Aggravistas da 
Supplicação, sem entrarem na Relação 
do Porto, não fazem exame vago, á 
excep~ão de se lhes pôr essa ·condi~áo 
no despacho. D. Io. Junho I793· 

' 

i 6). -- nao podem ser .obrigados· 
a curnpr.it. diligencias á ordem de quaes
quer Mm1stros , sem se ter feito a parti
cipação ao Reitor pela Secretarià d'Esta
_do. A vis. 29. Janeiro 1.798. 

í 66. -- Privilegias e gtaduaçcles , 
· ~ue vencem nas Relações do Porto e 

upplicaiab, etn <!Jllànto servem. A. i. 
·Dezembro 1804. §. I~. L 

O Reitor deve dar ànrmalmente con
ta dos que se téíll distinguido, ou forão 
remissos, ou negligentes. Ibid. §. :r6. 

I 67. -- d' Academia Real dà Ma
rinha sao havidos como membros da Fa
culdade de Mathematica, esfàlbelecidà hà 

.. Universi-dade, e gozã.o das mesma~ hon-
1'as , sem haver entre· elles diffetertça àl'
·guma. C. L. ;. Agosto 1779, §. 384· 

I 68. Lér nó Desernbar-go do-Paço foi 
prohibido_ aos letrados medíocres. C. R. 
_2. I. ] aneiro I 6 I 4· , e. Resol. 20. A gosto 
1625· .. ' 

E aos de baixo nascimento; ~alvo 
sendo taes sujeitos, que de\iâd seradmit
tidos; por quanto o letrado de virtudes 
e letras; aindaque de inferior nascimen.: 
to, precederá a·o nobre, que só o vencer 
em nobreza: que em iguaes circunstan.::. 
das prefira O nobre, e que ilâO Se re.pU• 
tem mecanicos os Mestres e Officiaes de 
Marinha. ResoL 20. Agosto i6~;. 

. i 69. Lêr. Fói perrilittidó aos filhos 
dos homens, que serv~m na casa dos vin
te e quatro. O. 1 6. Dezembro 1 6.4-4-

E aos fi-lhos dosOfficiáes embandei
i·ados de Lisboa , sendo de limpo san
gue. A. h . Maio i66;-. . 

(Vid. D .. 28. Maio I 663•) 

(Aindaque se conceda dispen.rà da Jti..:. 
tura , ou .exame vago, o Desem'hargo 
db Paço a não observa sern nzativo jus
tificado, e especial derogaflio ílo D. 20~ 
Abril r663.) 

· ·17o. Lêr e escrever deve saber a pes
soa, que for e1eita pàra) u,iz. A. 13. 
Novembro I 6426 

· E as que houverem de ser ádmitti-" 
das àos officios da governan~a. A. 6• 
Dezembro 16;r. · . · . . 

E os que forem provídos em Tenen.; 
tes, Alferes, Sargentos, e Forrieisi D. 4• 
AbrH I73); 

iji. Lesão de tnais de - ~metade do 
justo preço n-ão póde allegar o d~i!vedor 
da Fazenda ·Real , a quem wdo Juizo 
dos Contos -se .vénd~rão os bens b e não 
os remia , sendo t1tado para o fazer em 
oito dias . . Regím. 3: · Setembro1 1627j 
Cap·. 17· 

I Ji. Letrados preferem ~os que o na o 
são nos despachos, postoq'ue mais anti..; 
gos. c. R. I 1. Maio I 6G)· 

173• -- Qyando a Leí úsar 'desta 
expressão a respeito cios Ministros, oll 
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.] uizes entende os de va~a branca ~ como 
no caso do A. 5. Setembro I 77 4·-§ I. 

I7 4· Letras dos culpados eni' crime. 
·de heresia e apostasia , em _que .se' faz~m 
devedores a outros de comp'ras de. fazen
das, .não se pagão sem se provar; que 
fazenda era ,' e que foi rec~bida. Regim. 
I o. Julho 1620. Cap. 17. · · 

I 7). -- de cambio, que vem _das 
Ilhas, devem-se pagar no seu vencimen
to, Não se podem. protestar, ' passados 
quinze dias : e fica o risco por conta de 
quem ·deixou de as cobrar. A. 25. ,Agos
. .to 1672. 

(Vid. A. 6. Outubro 1672•) 

(Esta diJpoJiçao foi extendida ás Con· 
quistas do Brazil, e 11 todas as mais 

.. do Ultramar : declarando-se , que os pro

. testr;s Je de'Vem tirar no ultimo dia dos 
·1). assinados pela Lei. A. 15. Junho 
1715.) . 

176. -- passadas antes do J~vanta
'rnenro da ·mqeda ,. mandarão-se pagar 
··pelo· valor' que o dinheiro tinha ao tem
po, em que se acceitárâo·, não estando 
cu~p,rido o tempo do seu pagamento, 
ou estando ·ctirnprido, e nâ0 pagas; · ou 
·estando acêeiras, é prin~ipiadas a paga~. 
A. 2I• Agosto 1688. I '' 

,.. l • ' "" -

, .;77· Let~as. AÇJuélle, que recebe o 
··dinheiro dellas, põe nas costas ? s<;ltl no
me. A. 6. Setembro 17 I 8. 

.· 1'78:·-.::...:~- de ' cambio protesta·das do 
'B'raiil, Ilha's, ou mais partés do Uit'ra
'mar ·para . este Reino, ou deste Reino , 
~ar~ ~~~ãs; o.u s_ejão seguras;? ou de ris~o? 
l~~ga~o · ~~mb1o j se~m necesstdade de ·no
"'r.lear nav·Io. L ~8. Novembro 1746 . .. 

(Declarou-se, que essa L.comprehen- · 
de .~·'rlpress~m~nte em geral toda: as 
Ilhas.· Desp. da Junta qo Commercto. 7· 
Junho ·1790) · < 

179. -- gue se passão de umas 
.terras -para outras, . per pessoas , que rece
~§rã? ..J<DgQ todo, ou pqrte d.o clinheim 

LE 
da sua importancia, no caso de virem 
protestadas, no Reino pagão cin€o por 
cento de recambio, além dos gastos; ~ 
do mais direito , que o credor pretende 
ter ; e isto pelo juro de rodo o desem
bol~o, e á semelban~a delle. L. 2.8. No
vembro 1746 . . 

·• . . f' . 
180. Letras. Qyem as acceita, fica in· 

dispensavelmente obrigado ao pagamen
to, aindaque falleça , ou falte de credito 
o passador. L. 28. Novembro 1746. 

(Vid. A. 16. janeiro 1793.) 

. 18 r. -- Sendo a favor do cofré dos 
defuntos e ausentes, como se éobrâo , e 
protestão na f:1lta- de pagamento. A. 9· 
Agosto 175.9· 

182. -- ·dos · mercadores Chlnas, 
sacadas sobre a ~áo Senhora · da Penha , 
como s~ mandá·rão f'.agar,. D. 2 2. Setem .. · 

· bro, e A vis. z4. Novembro · 1770. 
(Vid. D. 14. .llgosto, e .dvis. 23. 

Outubro 1773). t · 

r8 3· -- de dinheiro a risco, ' com 
que farão compradas as fazendas , são 
pagas pelo cofre, em que entra o pro
dueto dos leilões. Avis. 13. Outubro 
1773· 

,; . -
I 84. -- de cambio, Qt.i' de risco ~ 

são escrituras públicas conforme' a prã
!ica das n.aç~es commerciantes ; e por 
1sso ªttend1ve1s no <>:oncurso de credores, 
e con~titu_em as melhores, e mais indu
bitaveis próv~s dos cr~eitos dos pref€ren
tes. A. r;. Maio 1776. princip. e §. I. 

I 

i 8 5'. ~-..... que: os · bomeas do mar 
a.ssinao pàra o commercio da 1ndia, tor
nando-se negof:;ial'Jtes, dev.em ser pagas 
por elles ,- ~vnes de receberem as suas sol
dadas ; nas quaes perdem ,em ao o. ·pri-
vilegio. D. 13. Dezembro 1782. · 

(Vid. Aviss. r6. Março 1785, 27. 
Abril 1780, e 24. Julho · 18oo.) 

18 6. -- quando são tpmadas. nas 
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Ilhas dos Acores sobre as praças deste 
R eino , e voltão protestadas por falta de 
acceite, e pagamento, o passador dellas 
deve tornar ao tomador na moeda cor
rente das mesmas Ilhas à quantia decla
rada nellas , com o cambio, que rece
bem, e mai~ o recambio costumado ha
quelles portos por A .. 28. Novembro 
1746., e as despesas do protesto. Resol. 
I 6. Abril 17S7. 

{Dec/arou-Je que esta Reso/. 1 fundada 
naquel/e A., comprehende tombem o caso, 
em que o passador da letra náo recebeu o 
cambio do dinheiro effectivamente, mas 
tempo; j sto he por haver recebido o impor
te da letra antes tle a passar; porque 
sempre deve pagar o ·cambio, àlém do 
1·ecambio, e despesas, visto que se utilisozt 
do dinheiro pelo tempo, que deixou t/e 
passar a letra. Ass. 13.Setembro 1792. 
- Declarou-Je ultimamente, que este 
.Assento he transcendente aos pórtos do 
Reino, e a todas as praças das Nações 
estrangeiras. Desp. da J unt. do Com
merc. 19. Dezembro 1793.) 

187. Letras mercantis, não acceires, 
e protestadas , devem ser pagas pelo 
passador, sem se admittir omra defeza, 
que não seja a de já se achare1n satisfei
tas, ou se convencerem de falsas; prin
cipalmente quando são passadas a favor 
de terceiros ; observando-se exactamente 
a Orden. Li v. 3· Tit. 2). a respeito del
las. D. 6. Abril 1789. 

188. -!...- h1ercantís. A boa fé do 
commercio interessa na prompta, e sum
maria execução dellas. Não se acceitan
do, e sendo protestadas , sâo pagas pelo 
passador. - Excepçâo deste caso. D. 6. 
Abril 1789. 

I 8 9· -- de cambio. O portador das 
protestadas por falta de aeceite, deve fa
zer notificar o passador 1 ou endossador 
em fres dias sendo morador na mesma 
praça: send~ no Reino, peÍo primeiro 
correio; e não 0 havendo, contando-se 
a distancia além dos tres dias a razao de 
seis leguas por dia : e sendo fóra, pelo 
primeiro paquete, ou navio. E passados 
estes prazos, o perigo das cobranças cor
re por conta do portador 

1 
extincta a ac-

Ção, que lhe competia contra o passador; 
e endossador. Ass. con.firm. por A. t 9· 
Outubro 1789. 

190;, Letras mercantis, acuitadas pe
la arrematação das fazendas na Cauda 
!T1dia , tem a natureza de deposito; por
que o preço da mesma arrematação assim 
fica considerado na mão dos arrematan
tes. A. 6. Setembro 1790. §. 3 ~ 

. A sua acceitáçâo póde-se reforçar 
ma1s com uma, ou duas firmas; ficando 
todos obrigados collectivamente 1 comd 
acceitantes. Ibid. §. 4·, e A. 18. No-
vembro r8o4. §. )· · 

(Vid. Ass. 2. Dezembro 1791.) 

Não sendo pagas em seu venci
mento , e ilâo se ápresentando , em vin
te e quatro horas uteis , ao Provedor da 
Casa da Indía para as mandar cobrar, 
ficao reduzidas á classe de obrigações 
particulares, que se pedem pela acçâd 
corilpetente. A. 6. Setembro í790. §. )• 

I 9 r. Letras mertántís. O portador 
dellas tem recurso contra os passadores 
na falta do pagamento dos acceirantes. 
A. 6. 'Setembro 1790. §. 6. 

Í9'-· -- de dinheiro dado a risco 
para os lugares, que se regulão pelas 
Leis de Guiné, e India, não versão so
bre hum simples contrato de mutuo, 
mas em outro d-istincto ; cujo implemen
to-depende da navegação e successos dei-= 
la ; e JJOr isso pertencem ao conhecimen
to do Juiz de India e Mina. Ass. 17. 
Março 1791. 

t 93 ó -~ da ferra , ou da mesma 
praça pagaveis a ordem , ou ao portador, 
tem a mesma força e vigor, que as letras 
de cambio, e regulao-se pelas mesmas 
regras ; e todo o acceitanre dellas fica 
indispensavelmente obriggdo ao paga
mento dellas, ainda que no tempo, que 
a acceitou , ou depois fallecesse, ou fal
tas~e de credito o passador. Ass. cone 
jirm. por A. I 6. Janeiro 1793· 
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194• Let~as de · cambio pagão-se ás 
pessoas , a quem pertencem por seus en
dossos. D. 29. Outubro 1796. 

Providencias sobre as letras de cam
bio , e concordatas dos devedores falli
dos. Resol. 2.3. Maio 1801. 

195'· -- de cambio sáo o principio 
mais fec!Jndo da ·riqueza, e prosperidade 
universal. E são protegidas em todas as 
Nações civilisadas. Rcsol. 23· Maio em 
'Edit. 1· Junho r8o1. 

. 196. -- mercantís , a quem por 
favor se põe a firma de qualquer nego-

"' ciante , surtem sempre o mesmo effeito , 
ainda antes de terem sido executados os 
. originarias devedores dellas. Resol. z3. 
Maio em Edit. 3• Junho 1801. 

.· 197· -- o desconto dellas não he 
·-simplesmente contracto de mutuo, porém 
~mtra conven~ão, que involve seguro, e 

·risco. C. R. 1 2.. ] ulho I 8o2. 

~ 1 9?· -- da terra na Praça de Li~
boa. Foi-lhes concedida uma moratoria 
de tres mezes , em attençao á estagna~ão 
do commercio. D. 27. Setembro 1807. 

(Cassado pelo D. 1.. Outubro I8o7_.) 

.. . • I • 

··199· _ __,_ .,1mpressas a pagar a v1sta, 
se dão nas casas da Fundição do Brazil , 
aos que nellas appresentão ouro em pó. 
A. I. Setembro I8o8. §. 5• 

·~oo. Letras , ou bilhetes pagaveis á 
vista ao portador passa o banco do Bra
zil; e são recebidos pe!o Erario no paga· 
menta dfts despesas do Estado ., como 
di.nheiro. A. 12. Outubro 1808. 

. ~01. Letra propria, e não alheia. Por 
ella se. deve escrever, e dar as contas 
aos Tnbunaes. Provis. 9· Abril 1735'· 

~ol. 1;-etra-, mandada vir pelos lm-

pressores para os seus prelos , foi isentá 
de direitos por dez annos. D. 1.6. Agos ... 
to 1756. 

203. Letras humanas são . a base de 
todas as sciencias. A. 28. Junho 1759· 

204. Levador dos presos da Relação. 
Este officio foi extincto. C. R. ~· De
zembro I68). 

20). Levas de gente para Castella 
mandarão-se fazer , e como. C. R. 3 I. 
Dezembro I 63 9· 

zo6. --.- de presos. A Camara de 
Penella paga á de Coimbra guarro mil 
réis para ellas. Provis. 'l). Agosto I 690 . 

São feitas . de concelho em concelho, 
quando os réos não tem bens. AA. 2:5. 
]unho 1760. §· I5•, e 1.0. Outubro 
1763. §. I. 

zo7. Leziras criadas e por criar no rio 
Tejo, e braços delle· pertencem á Coroa. 
Regim. 2.4. Novembro I 576. Cap. I. 

(Vid. Avis. 29. Novemb.ro 1 8G5·) 

Providencias para a sua conserva
ção , pastagem de gado , lavouras, etc• 
Ibid. Cap. z. e seg. 

Providencias sobre a serventia do 
of.ficio de Alrnoxarife suspenso. Provis. 
2.2. Janeiro 1545·· 

E sobre os barcos não irem a ellas. 
Provis. zi. Julho I6o8. 

E sobre os privilegiados. AA. 3• 
Dezembro 1603., e I 3• Jullw I6o5. 

Foi prohibido fazer mercê das ter
ras dellas, pela importancia de que são 
para a Real Fazenda. C. R. 17. Agosto 
l6II. -

zo8. -- As terras dellas mandarão
se arrendar sórnente a lavradores. ·C. R. 
11. Abril I6:z.o. Cap. :z.. ' 
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209. Leziras nâo se podem dàr 'a 'pes.;. 

5oas particulare's , senâo conforme o Re
gimento. D. ) . Março I 664. 

2ro. -- nâo podem arrendar-se ~ 
sem licença db Conselho da Fazenda. A. 
3· Outubro · 1~96. §. 3· 

v árias providencias sobre ellas. DD~ 
Io. Jull1o, 7~ Agosto, e 30. Setembro 
1.744· 

Providencias sobre a sua fábrita, 
elel~ão dos Depurados, arrecadação das 
dividas, etc. A. 20. Julho 1765. §§. r. 
até 7· 

2ir. Leziras do Téjo. Provldemúas 
para o seu escoamento. C. R. 21. Agos
to 18or. 

2U. Libel/o:r famosos. Se algue~ os 
fizer , ou publicar , he .. caso de devassa , 
que os Juizes de Fóra, e Ordinarios de..:. 
vem tirar ex officio' aindaque nao haja 
queixa de parte. L. 2. Outubro 175'3• 

213. Liberdades. Qgaes forão tonee· 
didas aos Officiaes e tripulação das náos 
da In dia. AA. 22. Março I 649· , e I 3• 
Fevereiro I672. 

C Vid, ResoJ. r5. Marfo r683.) 

214. Liberdade. São mais fortes , e 
de maior consideração as ra~ões que ha 
a favor da líberdade, do que, as qlile 
podem fazer justo o cativeiro. L. I. Abril 
f68o. 

A próva incuinbe sempre aos que 
requerem contra ella ; porque a seu fa
v~r está a presumpção plenissima de Di·, 
ren°. L. 6i Junho ,I755·· §• 9• 

. Tem estimaçao, ou avaliação, quari· 
do se trata do prejuízo. do valor do escra
v.? ; e por i~so as sentenças sobre elJa 
sao appellavets. A. 16. Janeiro 17 )91 

Concedeu-se a liberdade aos Indios 
de tomo o Braz~! com o d«Jrninio de to:.. 
dos os .seus .bens •. A. 8. Maio 1758• 

Tom. /L · 

1i;. Libertos. Foi prohihido da·r ês'tt~ 
nome aos filhos, ou netos d'as escravas, 
que ficárâo habeis para todo.s os officios, 
e dignidades depois do A. r6. Janeiro 
I773• 

2 I 6. Libré.r dos criados. De que qua:.. 
lidade, e de que côr deve ser o panno, de 
que se fazem. L. 24. Maio r7 49· ·§. r o~ 

Na dos criados de escada abaixo não 
se póde usar de meias de seda, e cha
peos finos. A. 2H Abril I7)L §. 'j. 

217~ Licenças para curar de Medici
nà. Dúvidas entre o Fysico Mór, e a 
Universidade sobre ellas. A. u. Maio 
r6o8. 

ii8. LiCença Regia he n'ecessaria para 
os casamentos da Nobreza, ou de quae8t. 
quer pessoas, que tenhão bens da Coróa. 
LL. 23. Dezembro 16r6., e 29:. No
vembro FJ7)• 

21 9· -- para casarem os que pos
suem ' ou se liàbilitãd pafa possuir bens 
da Corôa, cotJcede-se no Desembargo dd 
Paço. L. 1-3. Dezembro i6I6. 

22o; - Os Ministros da Relàcão; 
qne se ausentao sem ella) e. os que exce
derem as que lhes forem concedidas, fi
cao suspensos, e não podem entrar a ser
vir, sem ordem de Sua Mages'tade. A. 
2~ Março I6r 3• 

1-ir. -- para os Ministros irem fóra• 
Deve o Regedor a~tender á necessi~ade, 
e falta delles. c. Pll, 3• Julho I 6r 8. . . . 

:2.22. -- para pedir esmoÍas , pas.:; 
sao-se pela Mesa do Desembargo dd 
Pa~o ·, e não pelá da Constienc_ia ;- áppli~ 
cando-se sempr~ p·arte pata canvos. CC. 
RR. 20. ÜUtilbrô r6zo., e 26. Novem .. 
bro 1623. 

ül· ___;~ para se registar· o' dinheiré ~ 
3 
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LI 
·que .vfi ·para o - Bra~H. Qpem. a ·coacede - P-rovidencias sofure el!as. Ord. :w. 
na Côrte, ;e n,.as p-rovincias. L. 2f.. ~b-r~J .Mar~o, ~ ,Eclitt. 117. Julho I?93· ·.e 4· 
I ~4-$. Fevereiro ·I79,6. 

224. Licenças aos bfficiaes Militares 
•quem as póde conceder. D. Z9· Maio 
-1 ~679· - ' 

Mandárâo-se registar, e como. P. 
6. Maio IJIO. 

Como se regula o pagamento do 
soldo, no ,terppo del{as. Resol. r r._ Fe
vereiro D. 6. !v1aio, e C. R. 8. Julho 
IJIO., e Resol. 31. Agosto I]l3• 

Sendp para b~·~hos, não tem venci
mento de t~mp~ e soJc!_o , á ~xcepção 
dos das Caldas da Rainha. A vis. r. Se
·tembro 17)8. 

;Fi cão averbadas FIO Livro Mestre, 
·ou dq Regi~to. ,A. ·9. Julho I763. §. 6. 

· 22). · _ ___: Como se legaliz:âo nas re
·vistas-de pagamento, que fazem os Com
<n'li ssarios. A. _ 14- Abril I 7 64. §. + 

No tempo dellas nunca ~e vence 
soldo. Avis. 17. NovetJ.1bço I 773· 

Farão mândadas dar aos soldados 
por oito mezes pelos Coroneis d'Infante
'l'ia, f Artílheri~. A· 2:3. Dezembro I 790. 

' . ' ., 

( lf..ev.qg. pelo D. I. · Ja1}eir~ I 8c9 . , 
'que pzqf'4dOtJ ptocede,r 7'1aqu~lla OClCfJúifo 
a um licenciarYJ-ento mais amplq.) 

:p6. -- .para vender comestíveis , e 
"quinqüilherias se não p6de conced-er por 
formq_ a~guma aos ·estrangeir? . 'vlg~bqn
·dos, e se annu11ão-as concedida-s. A. i9. 
-Novembro I7)7• 

"' • ~ ';[.j 1f • :~ lb I .,. 

. f , 

- . 2-.27~ .-7 12ara ~ender- ~oq~ede ~Q S.e
:~ a(:ip _da Cam~.11-a à e Lisbàa_. E· pq_ra es 
Almocreves , ou :;b\.l:quiladpres. E,ditt •. I 5. 
e 20. Março 1765. , ·, 

Com que critica se deve proceder a 
~- ~s.peit9 dellas-; -Jles0), I:9• Abri-l I.79'2t· 

2 2 8. ~~o~u~a pam es i)_ílarticulares q·i.Jei
, _marem os se~~s vinhos cQncede a Compa

nHia , e como. A.. r o. Abri'! I773• §. I 6, 

229. -- pata casamentos. Q!1em as 
deve dar, e co . • o. C. L. 6. Outurhro. 
1784. §. 4• 

( Vid. CC. LL. rg. Junho e z9. No:. 
vembro ~JJ).) 

• 23 0 . -- para ·as beneficiados est~rem 
ausentes das suas Igrejas. Só pertence aos 
Bispos dalas. A. I r. Outubro I786. §.I I ~ 

231. Licença para Iêr livros prohibi
dos,, e para se venderem, quem a dá, 
e como. A. 30 . . Julho I79). §. 3) . e seg. 
- (Kid, C. L. 2I. Junho I787 • . ~· 13.) 

232. -- para vender licores e bebi
das, guem a dá em Lisboa. Editt. 30. 

, Dezembro I 8o9. , 20. Março I 8 IO. e 
+Abril r8rr. ' 

2B· Limi('es dq_ çid_ad·e de Lisboa fa
rão marcados. D. 3· Dezembro 17)). 

I 

' 134. Limoei'T'o. Providencias sobre o 
arrombamento de sua cadeia. D. 8. Feve-

. reiro 1758. . . r. 

E sobre a epidemia , que principia. 
·v~ a grassar nelle. A vis. 2 I. F ev.ereiro 
-17)8. 

I . •t 

Mandcm-~e; que fossem• recolhidos nas 
cadeias delle Ós paisanos presos á ordem 
.do Almírantad.o. Avis~ 22. Julho I79S· 

'> l 

235· . L~mpesa de Lisboa. Foi enincta 
1 
a imposição, que o povo pagava para 
dla ·, e impos.to u_m real na carne' ,. e ou

, <tro no vinho para esse ·Fi rn , e para o ré-
1 paro -d.os cam.illbos. D. I0.l,_]ulho.· 17oi. 

· .. ·, 
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236. Limpeza de Lisboa foi commet
tida ao Intendente Geral da Púlicia, com 
a administração do real , e realete , ap;;. 
plicado para ella.· D. 19. Maio 1780. 

Providencias sobre ella. Avis. 28• 
Julho I8o2. 

(E-sta repartição pertencia ao . Se11a.:. 
do pela 'Junta d; Administ.ração Ja sua 
Fazenda, á qual se havia prescrito o 
methodo 4e a fazer pelas Instrucç. 23. 
Dezembro I773· §. 19. e seg.) 

237. Li1zgua. A correcçao das línguas 
nacionaes he hum dos objectos mais at
tepdiveis para a cultura dos povos civili
zados. A. 30. Setembro 1770. 

I 

. O methodo de a saber por princi~ 
p10s, e não por mero instinéto e habito, 
h e o meio de a levar ao maior gosto . e 
perfeição : e da correcção della depende 
a clareza , a energia , e a magestade , 
com que se devem estabelecer as Leis , 
e f~tzer uteis e agradàveis os escritos. A. 
30. Setembro J 770. 

O seu uso nos povos conquistados 
civiliza-os, e cria amor aos Príncipes, 
']Ue lha derão. lb. §. 6. 

2 38. Linho canbamo. Mandou-se ob
servar o seu Regimento, e ao Superin
tendente o privilegio do foro. D. 4· Mar
ço I684. • 

( Vid, Regim. I?· Março 16;8.) 

( Declarou-se , que ninguem era mais 
obrigado a semealo. A. 2). Fevereiro 
1771.) , 

Providencias sobre a cultura delle 
nas comarcas de Tras-os-Montes, Porto, 
Aveiro, e Coimbra. A vis. Io.Junho 1799· 

"39· Liquidação he exordio, disposi
ção , e parte necessaria da execução; e 
não he nova sentença mas declaração 
da primeira. Ass. 24. Março 1753· 

24q. -- Nella se declara explicíta
n1ente, o ']Ue implicitamente se contém 

LI 
na sentença liquidada. E o J uíz ; que á 
executa, não póde alt_erala, ou interpre• 
tala. Ass. 24. Mar~o 175'3• 

i41. Liquidação feita ; corre a sua 
execução nos proprios autos da sentenca 
liqui'dada. - Pode-se fazer por ·certidóe; ; 
testemunhas , artigos, ou árbitros. Ass. 
24. Março 175'3· 

2+1. ~.:...._ he rlecessaria antes da exe· 
cução da sentença, que julgou nullo o 
testamento. Ass. 5· Abril r770. 

243. --'- das sentenças veibaes nos 
foros e censos do Algarve , como se 
mandou fazer. A. 16. Janeiro I773· §. 8. 

244· Líquidaçóes' cobranças e encon· 
tros. Providencias sobre ellas. D. 2. Ju.:. 
lho .d~or. 

24)• Liquidação dos frutos , ou do 
preço, por que elles se devem pagar aos 
rendeiros da Fazenda Real, sendo feita~ 
aindaque haja disputa sobre ella ; ou re
cursos, executa-se entre tanto a senten
ça. Provis. 6. Agosto 1803. 

246. Lisboa foi dividida em Oriental 1 

e Occidental. D. 9·, e A. I). Janeiro 
1717. 

Foi abolida esta divis~o. A, 3 r 
Agosto I 7 41. 

Dividio-se em seis ramos pará ,o pa
gamento dos direitos da' vinho. A. 18. 
Novembro 1765. §. 1. 

1474 Lista dos Indios distrihuicios 
aos moradores se fará tqdos os annos, e 
se remetrerá ao Governador do Estado , 
na fórma declarada. Ditecr. c_o11jrm. por 
A. 17. Agosto 1758. §. 73· 

248. Listas dos soldados~ quando se 
passao para os livros da V edoria , são 

3 * 
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confel'idas ' ·na presença-· dos Corao eis. C. 
R. L Agosto r763. 

249· Lista das companhias do seu ter
mo devem fazer os Gapitâes Móres em 
1;1 m liYro rubricado , que para isso terão, 
·e da mesma fórma qualquer Companhia. 
A. 24. Fevereiro 1764. §. )· 

O que devem conter as taes listas, 
sua formalidade, e a pena de sua trans
gressão aos Capitães qual seja. lbid. S §. 
6. e 7· · 

(A ultima Legislação a este respeito 
he o Regulam. confirm. por Portar. 22. 

:llgost·o I 8 r 2. , aonde se acha a .forma
lidade e modelos destu listas.) 

2 5 0 . -- norn inaes dos que acompa
nhárão o Exercito até 21. de Agosto em 
soccorro da Capital farão mandadas re
metter á Secretaria. D. 20. Setembro I 8o8. 

Z)I. -- exactas farão mandadas fa- . 
·zer dos objectos preciosos , e papeis· i m• 
portantes, que farão usurpados neste Rei
no pelos agentes Francezes. Portar. 23 . 
N ovembro 1815.:. 

2)2. Litigios são prejudiciaes ao so
_cego püblico. A. 4· Julho 1768. §. 3•, 
e C. L. 3· Novembro 1768. 

25 j,- -- qt.~ e pretendem mo·;er os 
credores , que · repugnão assinar a con-

1 
• 

cordata feita, pela maior parte são per
niciosos· ao commercio, e aos mesmos li
ti.gante.s. E dit. 3· Junho r8or. 

25'4· L ivramentos não poderao fazer
~e p.e.rf )D1'0curador nos cas0s, que rpere
cerem pena de mor~e natural·, ou ci:vil , , 
ou co..rtamento de membro; nem para is
so se passão PJ:ovisôes. A. 6~ D ezembro• 
I 6r2. §. 2I. 

2·'f )· Livramento dos réos do mesmo 
-dehcto ·deve fazer-se ern processos sepa-

rados , requerendo-o elies, ou os autores. 
Ass. 25. Maio 1646. 

f .;· . 

2)6. L ivramento ordinario nos crimes 
h é moi prejudieial. D. 25: Janei~o I 679· 

Devem-se cortar nelles todas as di
lações, que os ré os affectarer_n para dila
tarem as causas. D. 14. Mar~o 17 42 . 

2)7· -- do crime dp tabaco, em 
que não l1a parte. Nelle offerece o Es
crivão libello, como Promotor da Jusri- · 
ça. Regim. 23. Junho r678. §. 38. 

258. Livraroentos não se podem expe
dir, sem irem á distribuição para effeito 
de se pagarem as assinaturas aos Adjun~ 
tos. D. 22 . Março, e Instrucç. 29. Maio 
1714. . 

r 

Os dos culpados , perten~entes ás 
coudelarias, julgao-se no juizo dos Fei
tos da Fazenda, ouvido o Fiscal. D. 20. 

Julho 1736. 

2)9· -- dos presos pobres. Man
dou-se, que se tratem com brevidade, 
usando · os Escrivães da providencia da 
Lei, para haverem as .suas custas. A. 3 r. 
Março 1742. §. 4• 

(Vid . .li. )• M arço 1790. §. S·) 

260 -- dos réos, que são presos 
por precatarias das differentes Relaçóes, 
corre perante o Juiz, que faz a prisão, 
o qual em Lisboa ha de ser o Correge
dor do Cdme: nas províncias qualquer 
Juiz ; mas não sendo de vara branca , são 
os réos rernettidos ao Co,rregedor da co
marca, perante quem são julgados. A. 
5'· Março 1790. §. 4· 

26r. Livrár-se como seguros foi per
mittido aos réos ausentes, que se reco... 
Ihessem em tres mezes, e não tendo per
dao da parte. A. ~· Maio 1761. 

2~2.~ Livre · se presume qualquer .. em 
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qua'n'to ~ao · se mostra. (!) !Oànt.rario, L. 6. 
Junho 1755'· §. 9· 

( r" J : • .... 

· 26>3. ·Livres- s~o ~odos , .os bens. dos. 
Morgaqos, q~e. não _se proV<arern Nincu
Jados por instituições _cldras. e exp11essas, 
ou senten~as passadas em julgado , pelas 
3uaes estejão declarados taes , ou ·posse 
Irnrnemorial de serem tidos e havidos por 
taes. C. L. 3• Agosto 177~· §. 4· ~ . 

'l 

26a.. Livreiro. Mandou-se ha~er ur_n 
para fazer as encaderna~óes das obras da 
Impressão Regia, servindo na Bibliothe
ca-Real, .ensinaJldô apFemdizes, ~te. ' A. 
24. Dezembro 1768. c§.§ .• u.. e~ lF 'L, 

,, 
265. Livro dor tombG> dos bens da 

Cor6a e Fazenda. ~em , e como o faz. 
Regirn. 17. Outubro I)I6. Cap. r8. 

.,.v l . ' 

;z.t$6. -- .da .ementa. Nelle se. esére
via pQr lembrança, e em resumo , o gue 
pela Lei se mandava. Regim. 17. Outu
bro r p6. Cap. 35. 
~ 

f ' 

267. -- de Notas tem ~os Escrivães 
dos Almoxarifes , e eutros &ecebedores 
para as Escrituras públicas dos arrenda
mentos e vendas, e outros contratos da 
Fazenda. Regim. 17. Outubro I)I6. 
C~p.' I9~' - . 

J J 
,. 

268. Livros d€ línhagens. Foi prohibi
do imprimilos. C. R .. 3r. Outubro r6o6. 

( Vid. A. •II. Maio I 607.) 

.269. -- d' Armas e famílias. Foi 
prohíbido imp11imilos , sem licença do 
Rei d' Arma-s. A. I r. Màio I 607. 

( l/id. L. ;s. ·Abril 'I_6or: , e C. R. 
3 r. Out ubriJ I 6ío6.) 

270. -- da Camara de Coimbra. 
Forão mandadas trasladar nelles todas as 
Provisões , Privilegies , Liberdades , e 
Mercês, €!Ue ella tem, debaixo da in
specção .do Corregedor da eomar.ca, teu-

L r 
Ço fe pública as certidó.e.S tiradas delles. 
A. 17. Junho z6o8. 

~ 

{ ........ 

2-71. Livros de registo, para lançar 
todas as sentenças a favor da Cor6a, se 

11 mamd@u, qué luouvesse em todos us<fri
b.umies. C. R. 14. Dezembro I6I). 

272. -- que vem impressos de fóra 
do Reino, não podem correr, sem licen
ça[ dn D~sembargo do Pa~o. A. I 6. No
vem b:r01 r 6-2 3. ' 

,. r . , ~ 

·Os gue vem cl;e fó'ra, não se ·devem 
tirar da a!fandega , sem se mandarelll1 
ver , como se t2.z aos que se imprimem 
de novo. Ass. I 9· Janeiro I 634· 

27~ · .--· em que se tOCil na Ilistoria 
do tempo presente , ou em materias do 
Governo, não podem imprimir-se. C. R. 
31. Maio r6p. . . 

( l)eclarou·se , que não s~ irnprtmt.f
sem .rem Consulta aquelles, em que se 
involvem co;uas d' Estado, ou reputação 
pública. D. 14· .ligo a o r 663. · 

274· Livro do registo geral dos provi
mentos das serventias dos Offiaios. Man
dou .. se ) que nouvesse um ' e com que 
fim. D. 23. Março I 648. 

t27)· Livros da Fazenda Real não se 
clevem tirar, nem ·sair, sem ordem, dos 
cartorlos, aonde se achão. A. 2.). Setem
bro L6)5. §. r o. 

276. Livro de registo das devassas e 
denunci~s; Ha um em ca.~a Juizo Crimi
nal dos 'Bairr.os .de Lisboa. D. 1-2. Se
tembro I 678. 

277. Livros do registo das Mez:c_ê$ f~- · 
rao mandados ref<:>rmar, por se terem queJ
mado os que havia. D. IO. Outubro 1681. 

( Vid. D. 27. Outubro 1688.) 

' 
~78. Livro cle. Registo• gS)ral de Con-
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'·sultas, que. êoritém · determinaÇão geral ? 
·e dos Decretos, Alvàds ·, e Provisões .\ 
mandou-se , que hou'vess;e em todos os 
Tribunaes. D. 6, Maio 1686. 

LI 
vem ter 0s Almotacés, Provis. 27.· Abril 
1740· 

Mandárão-se romper as dedicato·· 
• '~tias daquelles , . em qt!le ~ se- dairão tnata

mentós in.de'\licl0
1
S í ·prohibiln,do~se , . .que se 

imprimissem d'ahl-.em c diante. D~, ~ 3· Ju-
I.hó p 44• ~ JlJ. • , , " [ J I .J3 .J I 

'i79• Li'vro para registo dss te~tamen• l 
·tos , ainda os pertencentes ao Eéclesiasti.! 
co, tein o Escrivão do Registo,. Regim. 
7• Janeiro I 692. §. I. 

28o. Livros findos da Chancellaria das 
Ordens Militares- mandárâo-se recolher 
ao Real Archivoa D. I. Setembro 1694•, 
e Proviss .. 28. Julho 1791., e 12. Mar~o. 
1792· ' 

28 I. -- da ementa para a descarga 
dos navios do Brazil, deve haver na M:e
sa d'alfandega , etc. R:egírn. 2. Junho 
1703. Cap. 67. 

282. Livro intitulado Theatro Genea
logico , composto pelo Prior D. TeviJ:co 

, de Nas do não tem f~, nem credito. A. , 
2'8. Ag-osto 1_703.. 

283. Livros Fara ·carregar as coimas 
deve haver, ainda: nos Concelhos peque~ 
nos , ·ou dos Juizes vintaneiros. Provis. 
19. Novembro 1709. 

:.284. -- grandes deve haver nos Con
{:eH10s , :para as contas da receita · e des:. 
pesa ·âe. sorte :' q1:1e se possa sabf:r a todo 
o tempo 'os liquiàos ât-razados. Provis. 20. 
Abril 1724. 

- ·28f. -- pata ·o registo das pedras 
preciosas,, e ·ouro ., ·que <Vem do Ultra..; 
mar. L. 28. Fevereiro 1736. .l -. ·• 

28'6. -- Aquelle que ·os deve rubri- · 
t:ar ., põde dar commissão para ;isso. L. 
·2 8. 'Fevereiro :r 73 _6. 

2~7. -- para a carregaçao das coi
:mas, e condemnaçâo das posturas, , de-

r Jf i 'obt·. I V'-' ·1~'· ? \ •r ~.. c:. • • ~ - • \,.... ..... • 

1: . ~ ''t. ,j j l., ' i f_)l , . 

288. Livros :não. podem rubricar os 
Ministros mais , do gue ·os determinados 
pela Ordenação e Leis. A. 7• Janeiro 
1750, §;- '1 8. . ,.., 1 

• • 

,! 

289• __.._. dt'alfand.ega de·-Lisboa sâ:o 
rubricados pelos. Conselheiros, rla Faze~
da por distríbui~ao, assim como os das 
mais repartiçô~s subalternas da mesma, 
cidade. D.· 10. Novembro I75'3· 

' ', 
\ 

, 290. ~- pagão pela licença de se 
; imprimirem quatro exemplares no Des
embargo do, Baço; A. 4·J'evereiro. I7-55• 
Cap. I. §. r'. ; 1 • ; 

29 r. Livro mandou-se estabelecer na 
Mesa da Consciencia , para o assenta
mento. das )Mercês e Tenças, - sobre o 
rendimento das ,Comrnendas vagas. Edit. 
1.0. Junho I75G. 
I ' 

I' J 

291. -- diarío escriturado pela or
dem chronologica dos tempos, sem in
versão das datas, ou alteração, devem 
a ppresentar os m_ercadores . fallidos ; para 
poderem. ser ,admittidos a dar juramento 

. sobre os bens, que tiverem, sendo nu
mer;1do, rubricado, etc. A. I 3· Novem-
bro 17;?· §. 14. ' 

~ 
1 

( P_elo D. 29. ·Julho I8o9. §. 3• se 
declarou, que .(1- determinaç4a desta Lei 
na parte, em_ que manda, .que o livro 

·seja rubric_ado, deixou de ter execuçiifJ 
pelos embaraÇOS' praticos.) 

( Vid. Estat. confirm. por A. I 6. De-
zembro I757· Cap. 2. §. 1;.) · 

. 293. -Livros. Dous se mandárao esta
belecer nos armazens da Fábrica da seda 
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L I 
{! as' CÓ·pias ,clelles valem tanto corrló os . ! L 2i. Dezembro 176I.': Tit. 4· 1§. '2,~; e 
originaes. A. 6. Agosto 1757· Tit. 12• §. 1-. e seg. ~ , 

294. Livro de matrioulà deve haver 
. na Real Fábrica das sedas, e para que. 
Esrar. confirm. pelo A. 6. Ago~to 1757· 
§. 10. 

J 

, 29). -- do registo ~e.rá a Junta do 
Comrnercio, e Casas d'Inspecção d' An
g?la das viagens , e tornaviagens dos na
V1os da mesma Capitanía. L. 25'· Janei-
ro I7)~t · " 

. 
2 9 6.· Livros para se registarem os. bens 

dos orfãos, depositados no Deposito Ge
ral, deve haver em cada reparüçãq Ciel-
les. A. ii. Junho 1759· §. 2. · 

303. Livros dos manifestos dos juros 
I para pagamentO da Decima, conservão

se em segredo em casa dos Ministros. 
A. 26. Setembro 1762. 

I 

1 • 304. _::_ do registo dos Regimentos. 
' Fórm:1 , éoni que deverrL ser es.crituràdos. 
i .- São guardadàs cGril o maior recato 
I em caixões fecl~ados , em casa dos Coro..; 
I neis. A. 9• Julho 1763. §. 1 .. e seg. e§. 14• 

( Vid: D. 29ó Julh.o ,. e C. 'R. I. Agos
. 1 to r763.) 

I 305". -- devem tet· os 'thesoureiros 
Geraes da.S tropas, para nelles se fazerem 

' os assentos. A. 9· }uilw 1763. §• 16 .. 
\' ~ 1 

• I 1 ~ .. 

1 E •(J)utro em. ,cadá ~egimento, pàra 
. 297. -- de qlie. .os Mestfes de La· 1

, nelle se fàzer a descripção das compa.
tlm devem usar, quaes. se.jão. A. 28. Ju- : nhias, e qualidades dàs tpessoàs; - For
nho 1759• §§. 4; 8. 11. e u. . ma-se um duplicado para o Soberano.; 

' 1 A ppresenta se em todas as revistas para 
E os· Mestres de Grego. lb.id. §§. conferir o estado-actual. lbid. §. r 8. 

4• 5. e 6. , ' .. ,. 

' 
298. ,-- classicqs • .A !mpressâo del-

les foi mandada fazer pela Dir~ctqria Ge
ral dos Estudos , por privilegio ~special. 
A._ ·13· Agosto 175~· , · 

. ' ,. 1 • 

' 
;J. 

Nova forma que <se '·lhe deu. A. 14_; 
I Abril 178o. · 
! . ' 5 • r r !i 
I 
I . ~ •. ). 

i 3o6. Livi·o, em 'que se lan~ão as Com..: 
panhias das Ordenanças , .ha em t_odas as 

, Capitanías Mores,_ e como he feito, e or
•denado. ·A·'+ Fevereiro.í 764. §.)·e seg• 

299. -- cle registo 1e·· matriculà· das, '.I · > . 
pessoas de seus bairros terão todos os , O das pessoas· ~ que hão de ser- <so~-
Ministros Criminaes , nos quaes escre- t:eadas para as recttt:ltas militares, · devem 
ver-ão o . que se· manda: L. 2 5. Jl:lnh<_l• ' estar na ma o do Eseri vão · da .Camar~ , ·e 
I 7 6o. § .• '6J. este delle passar á eertitião , pedindo:.se 

do que nelle se ach_9r , sem precisão de 
' despacho. A. '14• Fevereiro 1764• §• I). 

"• •L 

joo. Livro para se assentarem os ju-
ros, se mandou haver na Intendencia dos , (·No .R<egttlam • . cunfirm·.:~f~r Pr;r~ar• 
Anrnazens. D •. .!2JI. N.<Wembro r76b! . . -.ü. Agosto: .t8u. se .lh-es deu' tl ultrma 

• : ~ ~ ..• •." • : 1 f-dtma ·, "e'· modtlu: para ·1f'e~em feitor co11J 
lregtilaridade.) "" ,.! ':' ; . . r . 

. jOI. Livros da 'formalidade do farda
rnenr? l]Ua~tos são , e que111 os conserva. 
~;· ··:z,~. ~Ma~r~o , 1764 , §':· 3• 
• ., , :/ !l!:IJ. ~ - . _ •. , · .. 1 ' I 

.&....'( o:) ..... r :·.i " . . ·-: ' i 

302; ~,_; óo ~rario, · p·9r· .qüem ~ sao 
numerados.} r).lbFJ9l.dos , · e· encerracl.os. 

i . 

.. 
307. Livros d€ receita e despesa h a 

nas Camaras e Concelhos ; para nelle se 
~ laiill~ar . o. sgti rendlme.t1to e gasto ; como· 
rsão feiws, e por quem rubricados. A .• 13 .. 

1
"julJ1G 1766, §§• 4· e ) i 
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( ·DeclarO#·Je pela Resol. 8. Julho 
1798., que os livros das coimas podem 
.rer rubricados pelos Provedores , t Cor
regedores das comarcas, outjJe/os Juizes 
de Fóra respectivos, quat mais perto 
utiver : mas quanto aos livros das des
pesas ficou sempre privativa, e exclusi
'llll a rubríca . dos Provedores na fórma 
deste Alvará.) 

E pelos taes livros devem os Prove· 
dores tomar contas ás Camaras , e como. 
A. 23. Julho 1766. §. )• 

Formularia, com que se de.vem es
crever nelles todas as despesas e ·receitas, 
qual seja. lhid. in {i11 • . 

I 

308. Livros. Por Direito Natural. e_Di
'vino pertence aos Soberanos proh1b1r a 
introducção, venda , e publicação de to
dos os livros e papeis, que contém pre
juiz0· da ·Monard'lia, e dos vassallos del· 
Ja. L. 2. Abril 1768. §. 1. 

309. -- Prohibilos foi sempre inhe
:rente á suprema jurisdicçâo, e direito da 
Soberania temporal desde a fundação da 
Igreja. - E o impor penas , pecuníarias 
e corporaes, ainda pelo resultado das qua
lificaçóes dos Ministros Ecclesiasticos. L. 
5• Abril 1768. 

"' ... 
3 r o. -- ri; p~r~ISsâo _de livros bons 

e uteis, e da prohibiÇho dos nociyos e 
-pernieiosos dêpender,n essencialmente a 
Religjâo , a Monarchia, o socego. públi- , 
·co ; e. o bem commuri1 do Estado. L .. 'i-· 
·Abril· i768-. §. i. 

· 3II. -- que vem de fóra , devem 
ser appreh€;ndJdos pelos Administradores, l 
Juizes, Offi.da:~s ,das alfandegas, estala
'gensy. vendas ., etc., e remettidos aos.Ar:-1 

mazens , ou Recepta cu los, para esse fim 
destinados pela Real Mesa Censoria. L. 
). Abril 1768. §. 10. 

l 

. 3 n. --:- -indignos saQ de gravisshno• 
descredito .. á Naçao. P·Fovis. e Edital ·,da 
Real Mesa Censotia r o Novembro 1768. , 

3 I 3 · -- De todos se mándott fa.zet 
um catalp.go ás .communidades , livreiros, 
e particúlares, e appresentar-se na Mesa 
Censoria , e tarnbem as licenças para lêr 
9s pi:ohibidos, Edit. 10. Julho 1769. , 

· 3 r 4· Livros do registo. das Coudela.~.. 
rias não podem sair do poder do Escri
vao' e como sáem' quando são precisos. 
Provis. 31. Maio I783. 

31;. -- Pertence ao Ptincipe, -co
mo tal, o proscrever os que forem con
trarios á sociedade civil, · e á economia, 
e constiruiçód positivas do seu Estado, 
e á utilidade, e socego público dos seus 
vass.al~~s; e ai?da os 9ue se opposerem á 
Rehg1ao, e a Doutnna. C. L. 2 I. J U"

nho 1787. 

3 I 6. - .- Foi •prohibido ao Santo Of
ficio ·censurai os. C .. L. 2 I. Junho 1787. 
§. 9· 

(Declarou-se , tjue tJ Inquisidor Ge
ral póde censura/os, porque não só he 
consequencia da sua . commissiio ·; mas 
porque lhe be assim permittido na Bul
i'a.. A •. ,2z. · Agos.to, e E'dit. 14. Setem-
~r:o 1791.) . 

Os Bispos , como taes·, na o podetn 
permiúir, ou prohibir , que elles se im
Jlrimâo, e só mente censurar a doutrina •. 
C. L. 21. Junho 17'87. §. II. ! . ~ 

3 17· . de receita e despesa sao a 
base fundamental de toda a boa admi
nistra~âo , e arrecadação. D. 30. Setem
bro 1791. 

• "" 'V 1 , 

J I #. t ~ ~ . f t 

318 .. --: . .Mestres -dos· Regimentos 
de Milicias mandárâo-se pagar. Provis. 
Reg. 29. Maio f793· 
r 

- '· 
3 r 9· -- Pert~nce ' ao Desembargo 

do Paço unicamente conceder licença pa
ra se poderem imprimir , e. correr, tenda 
ai censuras do Santo Officio, e Ordina~ 
r.io. A. 30. Julho I79'>· §. 10. ~ .· 
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320. Livros de fóra como sao despa
chados nas alfandegas do Reino. Delles 
se mandou fazer um Indice expurgatorio 
nacional. A. 3o.Julho 1795'· §. 1.6. e seg. 

32I. - prohibidos podem ser lidos 
pelas pessoas , que por Direito Commum 
se suppõe ter essa licen~a por seus rni
nisterios, empregos, e officios. A. 30. 
Julho 1795'· §. 3 r. 

j2Z. -- Como, porque, e a quem 
se concede licença para ler os prohibi
dos. A. 30. Julho I795'· §. 35. e seg. 

3:2.3· -- Corno se mandou regular 
a sua censura mais ampla, e livremente. 
Avis. 19. Abril z8o3. 

31.4. -- Oiario; e Mestre dos Ne
gociantes, e Mercaderes de retalho do 
Brazil , e Domínios Ultramarinos (á ex
cepção da Azia) , bem como os docu
mentos delles extrahidos não fazem fé 
em Juizo, sem seus donos terem pago 
o sello de vinte réis por cada folha , e 
co~o. A. 17. Junho 1809. §. I. 

A mesma taxa pagão os livros das 
Camaras, os das notas dos T abelliães, os 
das Irmandades , Confradas , e Ordens 
Terceiras, os Assentos dos bap.tismos, 
ca~amemos, e obitos, e com que pena. 
lbtd. §. 2,, 

(A Legislafáo destes dous artigos 
antecedentes foi mandada obseMJar em 
trJdo ol<eino por Portar. I. Março 1811. 
Art. r.) 

325. -- da rece,ita: dos Superinten
d.entes quanto aos Impostos do R~al Era
no, e da Junta dos Juros. - Seu mo
dêlo. Portar. e Instrucç. 8. Maio 1813. 

p.6. -- jrohibido!=. DD •. 6. Abril 
1647., 18. ~Utubro I6)I., I I. Julho 
r653., II. Julho r65'4·, A.28. Agosto 
1703,,. DD. 22. Dezembro. 17'3!·, e 2, 

Setembro 175' 4., Editt. 8. Outuh>ro 1756., 
r o. Junho, 10, Novembro, e n. Dezem.· 

Tom. IL 

LO 
bro t768.; 23. Fevereiro, 6. AbrÜ, i• 
Maio, '+ Julho, 4 · e u. Dezembrd 
1769.; u.Julho, e24. Setembro1770.; 
ll· Abril, 10. Junho, e I 2, Dezembro 
1771.; 18. Março, e 30. Abril 1771..; 
r r. Outubro I773·; :u., e dous de 28. 
Abril , e 9: Dezembro I 77 4• ; 6. Màr~o , 
e 5· Dezembro Il7'i·; 3· Junl10 1776.; 
I. e r3. Março 178r. ; 14. Dezembm 
1789., e 14. Setembro 1791.; Avig~ 9·, 
e Provis. rr. Março 1796.; e Edit. 16. 
Junho 1803. · 

327. Labor. A quem os mata se deve 
pagar o premio da Ordenação, pelos so..:. 
bejos das correntes das sisas. A. 23. Ju
lho 1617. 

(0 A. 19.Agosto 1647. mandou, que 
se pagasse pelos Almoxarifu.) 

3.28. -- A quem matar algum certo 
numero delles, que se lhe determinar, 
pôde o Desembargo do Paio conceder 
perdão. D. 23. Julho I6))• 

329. Locaç!ir; ordi!J~ria he o contra~ 
to 1 que não fot de atoramento em Fa
tióta, ou em vidas, ou para sempre. E 
não transfere o domínio. A. j· Novem· 
bro 17)7· 

330. -- por longo tempo , ou de 
vidas, ou colonia perpetua he o contra-" 
ro, em que se aforao casas, ou quin
tas feitas 1 ou terras frutiferas pela mesm·a: 
renda em que andao: e todas as questões 
sobre ella se decidem , não pelas regras 
dos prazos , mas yelas que costuma? re• 
gular as convençoes entre os rendeuos, 
ou colonos, e os seus respectivos senhQ-õ 
rios·. C. L. 4· Julho 1776. §. I. 

3 3 I. Lo c adores não podem lançar fó
ra outros locatarios , quando não tem afo
ramento , e não são verdadeiros senhores ... 
A. 3 .. Novembro 1757· 

3 3 %. Locupletar-se cada u~ com ru.i-. 
na 'do proximo, he a·cousa mais contrana· 
á natureza que há. A. 9· Mar~o r 678. 

' ~ 
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,. ~ j B·· Lo~.uEletar-se -nin~en1 ,p.0cle c0m 
-~actqra alhe1a. A. u, Ma1o 17:5.:8. § .. ~6., 
C~ L. 9• .~etembro l7169, 1§~ 26:, n. ·3• 
Dez~l,jl·bt(i) 1155·, ,e .A. 1-4. Ma110 3:76). 

' .. 
3 3-4- Loja,r v~1ant•e:S, 'como, .e em q11e 

·casos :são prohioidas. Pragm. 24. Maio 
iE:V-49~- CJlF>· r.8 .• ( De,clar. pelo A. 21. Abril 
.17)1. §. u.)-Suas excepções. §. n. 

3 3 5'· , Loja ninguem póde abril! em 
i.isboa , sem ser examinado em presença 

.. ça .Ju.nxa •do Commercià. Estat.· conjirm. 
por A. 1 6.De.ze~bro 1756 .Cap. '~7· §. io. 

O mesmo f~i ordenado a re~peito do 
liamo de .r.eta•bho. Estar. c.onfú·m. , por A. 
I 6. Deze·mhro 1757· Cap. 2. §. r. 

3 3 6. L~jas volantes farão prohihidas. 
·A. 19. Novembro 1757· · . 

_ 337· Loja de mercador de retalho. 
-Ningu'em a póde pôr, sem ser examina
do pela· Junta. Estat .. confirm. pelo A. 
I 6. :Pezembro I757· Cap. z. §. I. :

Nioguem póde ter duas. §. I 6. 

338. Lojas. Duas ninguem p6ck ter 
em Lisboa ·' e de umJ não pó de teceber 
menos d'ametadc do lucro. A. · I 5. No-
. J. 6 I ' 

·v~m,..~o I 7 o. - · 

': ~g~,: _ L~ja, em g1t1e se. vem·derm fazen- i 
•dM_, .oão p6de t~r · tabGJas, · nen:v pannos 
'flO:t• -JdiaJJf{t d:a.s :pontas .; : :.e por qW:~. Edir. 
3:0 .. Agpsto -I'y6f.. . . ,~,, · 

- -
.. , ( JJccl~rvtJ-.~ ,. que vs pr.opriet.ari-os j,tZs 
fábr;icas. cpodem al;rir lPjas para .'iJendir. · 
as suas manufacturM. D. I. Marfo 
1801~ I 

I' '' . ' ' . 
- ' 

:r 

3-410. Lotafão das embarcações . como · 
·se faz ; e 11rovidencias .sobi·e dia. Estar. 1 

confirm. por A. I 6; Dezembro 'I7)6 . . 
Cap. 9·, e Instruoç. 29. ~arç~. 17)8. 

' ~ 

. E paf.g · o pa.gamento .dos fa-~6es; 
lnstr.uc~. _co1ljirm. por D. 24. Abril r7_sr8~-

3·4·I. 'LYJtrador da J;uuta. Qyem o deve 
s:er., suas q.ualicfu.d:es., e 1llOr quem:· será 
eleito. rEstat •. CIJ.n.jit·m.. pei0 Lfls..~ n6 • . De-

. 2l~mbm .1756. ·C;ap. 9· . · 

342. Lo.terira ·!de éíood) C!itizadbs ·' e 
, sGmes cle tm~as Yitaltkias. 'ma'F.ld:árão..,s~ 
fazer· a :bemefidd cla Gasa 'd.o llilfaqu.roado. 
A, J-Q). Março 'I 7-D~ . 

343· -- da MisericGJrdia de Lisboa. 
No aç_ro do pagamento d9s bi~lhetes ti• 
rão-se poze por cento paFa as applica
ç:6es, a que se ad1a destinada. _ D. I 8. 
Novembro 1783. 

Ma.ndou-se applicar a terça parte 
do seu producto á Academia Real das 
Sciencias. A vis. 9. Dezembro 1 18 3. 

Foi .arll'gmen·tada em beneficio. d.\l~a
sa Pia , ~ comGJ. D . . :i6. Fev.,erei:ro• .lf9J.+ 

' 
Manolán:ão-se (:Omprnr · pelo Era rio 

todos os bilhetes, Jque Jh.ouvdse -deJia,. D. 
I'I. Outubro 1793· 

344· --Real, com o fundo de dous 
milhões , em vinte mil IDilhetes·, foi es
tatb~lecida; e c_-omo. A. I.8. Junho TI-7'99r. 

I 

Decléllração sobre duas propried-adés, 
que ·entravao ndla. Av:is. 3 r. ]-lllJho ·1799'• 

(Mandou-se criar out~a Loteria Real 
por A. 7· Mm"fo -I 8or. ,, aondf! se d'á o 
plano para .eJia.) ... · · , , 

(Mandou-se, que principiasse no:' dia 
7· de Março de 1803., continuando sem 
interrupção, e com as mes'rmas solemni
dader ,da :da ,Mirericordia . .11. 28. Abril 
i 8oi:) 

(~ ~; .• 

(E oJitra ,. co.m o fundo de qJt-atroien~ 
tos contos de réis, foi mandada fazer, 
arrematando-se d casa , ou éasas de 
"~~:mertio de ·:re_coJJ.he:cido -credito, que a 
qtüzessétn. ,D. 6 - Maio !!8?3·) 

~ . .. .. 

C E · O!ftfa d'e n,rwenta numeros ~ do 
mes'finó 'fJJIOdrJ ,, ~u~ .:re jr_at:íta em Hespa-
nh:a·, D. 3· Fev'eretf"O .J80).) r,. 
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345'· Loterias, que em dez annos se 
~zerem no Porto , ou em · Lisboa , são 
applicadas á ãlnortiza~ao do papel moe
da, por ser causa pública. A. 3 I. Maio 
I8oo. §. 13. 

346. Loteria nacional do Estado do 
Brazil foi mandada fazer , separando-se 
annualmente 6o(/) cruzados a favor das 
manufacturas e artes , que mais neces
sitássem deste soccorro. A. 28. Abril 
1809. §. 5· 

347· -- annual se mandou estabe
lecer.~m Macáo , para soccorro dos esta
belecimentos pios. C. R. 5· Junho I8JO. 

34..-8. -- primeira a f:1vor do resga
te dos cativos. Aviss I o. e 1.4.]ulho 18 I I. 

E segunda. Avis. 19.0utubro I8II; 

E terceira. A vis. ~o. Fevereiro I 8 I 2. 

34-9· Louça nova (de:! tano~iro), e lou
ça velha , que direitos paga no Paço da 
Madeira. DD. li. Janeiro 1757·, e 1.7. 
Outubro I758., que fJ dulara e restringe. 

( Vid. Regim. 23. Fe'llereiro I 604. 
Cap. z;.) 

~ 350. -- de f6ra, á excepção da da 
lndia e China, foi prohibida. A. 7· ·No
vembr-o I7Jo. 

A Ingleza amarella tem entrada , pa
gando os direitos da pauta. A. 10. De
zembro 1783. 

' ' 

35'1. -- de p6 de pedra. A fábrica 
d~lla estabelecida no Porto, que privile
glOs tem. A. ::to. Dezembro 1793· 

352. -- fina não paga nas alfande
gas d'Ulrramar metade dos direitos. A. 
I 5 • . Fevereiro I 794· 

353· -- ·da China não podem usar 

nas suas mesas· os Officiaes Generaes. D. 
4· Dezembro 1796. 

35 4· Louvações como se fazem regu
larmente. A. 14. Janeiro 1807. §. 4-

35' ;. Louvados, que por màlicia lan
~arem mais, ou menos Decima, pagão 
em dohro ·por seus bens a differença, 'que 
se justificar. Regim. 9· Maio 175 4• Tir. 
3· §. 31· 

( J7id. Portar. 1.6. Fevereiro 1803. 
§§. II. e n. 

3)6. -- nas causas de materias mer
cantís nomêa a Junta do Commercio, e 
para isso se remetterao os autos á sua 
St>cretaria. - E ninguem se póde escusar 
de o ser. Estat. conjirm. por A. I6• De
zembro 1756. Cap. 17. §. 15. 

35'7· -- como procedem fi! àvalia
ção dos dizimas, que devem pagar as 
terras incultas. Direct. confirm. por A. 
17 • .Agosto 1758. §. 29. 

3)8. -- para avaliar o azeite dos 
olivaes, que devem pagar Decima , são 
escolhidos um pela parte, outro por conta 
da Fazenda Real , e terceiro para desem
pate. Instruc~. 18. Outubro 1761~ §. 32. 

35'9· -r- Tem mostrado a experien~ 
cia haver ne1le5 um dos tres vicios, amor, 
odio, ou ignorancia. Instruc~. + Setem
bro 1773'· §. 1. 

Como devem proceder nas avalia
ções das propriedades rusticas, sendo con
demnados no dobro dos excessos , ou di
minuições , que arbitrarem em fraude da 
Lei. A. 14 Outubro' I773· .§. I. 

( Vid. D. 17. Julho 1778., que sus
pendeu , estabelecendo outra regra de 
avaliação.) 

360. LYcr() deve ter o lavrador nos 
generos , para sustentar a !avour~ , e o 
homem de negocio para os extr~h1r. Re-
girn. r6. Janeiro 175 J, Cap. 6., e D. • 
17. Janeiro 1751. 

4 * 
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LU 
j 6.-1. ·Lucros. da Companhia d' AgrkuJ

t ura, quando se repartirão pela. mesrn.a 
aos interessados nella. Instit. confirm. por 
A. zo. Setembro J75~~ - §. 48. - . 

362. - ----" dos que abrem loja em 
Lisboa·, 'não podem ser menos de meta
de, d0 g ue nella se vender. A. I). No
vembro l76o. 

' ' 

363. :___ liquidas, que produzir a 
Companhia Geral das Reaes Pescarias dó 
Reino do Algarve, se repartirão annual· 
mente •entre os Accionistas. Instit. con
fimz. por A. I).Ja.neiro 1773· Condi~. 17. · 
_, ( Vid, .Condiç. 16~) 

. 364. Luctuosas, e Musicas. Provi
dencias sobre ellas. :C. R. 23. Dezembro 
1709. 

( Vid. ÇC. RR. 30. Setembro 1709., 
é I 3· Maio ·r7II.) 

36). Lugares de Letras. Mandou-se, 
que nao . se verificassem as Mercês gene
' ricas delles, sem especificação de cerro 
lugar. D. 3• Junho 1739· 

·. ~ ' tl 
I 

366. , como se devem consultar, 
:e quándo. D. 23. Outubro 1,7)9· 

~ . 

367: --- oU outros de serviço ,pú
'bneo.; . ·ninguem póde d·imittir pdr pro
pria autoridade, mas deve reguerer pelo 
Tribuna'l competente, e como . . A. u. 
.Agosto '1793· 

I - - ·• 

- · .~Os, -Lugares de Juizes de Fóra e 
··corregedores , . nas terras do lnfantad0 e 
Casas da Rainhf! ,. por quem são proví
dos~ J:em a··mesma graduação dos .Mi
njstros .âa Corôa. C. L. 19. Julho ·I790. 
§§. 23: e' 1-4- ' 

To dos hoje estão igualados em ju
r: sdicçâo aos da Corôa. Prov-is. u. Maio 
'1795· 

36.8 Lu.gares de pejamento. Prov1àe~-

cias · soh1~e eUes. Edi-tr. · l b . Dezembro 
1·765.1 :ro) JalílGiro.,'r766., r. Fevereiro,. , 
e 10. i.Mar-~o , lífí'I.:· __ : r·· ·1 • 

. , :r ·; ....~~ , c~ 

Methodo para a admin;istraçao·- d:o 
seu rendimento. I 8. Dezembro 177 4· 

. I ' - - . 

3 69. Luganu pd~Hco..r- da Jieiram·ar: 
em-Lisboa. Foi prohibidCil oc.cupalós•. po~ 
mais de um dia •. D. -6-•. ]ulho IJ!7).. . . 

' - •;J I 

370. Lumitutrias. Dt::clarou .. se, gue os 
sobejos del~as pertencem aos Porteiros 
QOS Tribunaes' por nao serem propinas' 
ajuda de custo, ou ordinarias. ResoL 21. · 

Outubro 1767. · , . 
( Vid. AA ·7·. 'Janeiro 1750., e 29. 

Novembro, 1757.) 

I 

371. Luto -não se trará mais , que .seis 
me~es pelas Pessoas R.eaes, e pela, pro.
pria mulher, e pelos pais, avós, e bi
sav.ós, e por !ilh0s, n'etos_, e bisueros. 
Pragm. 14. Maio. 1749. Cap. 17. 

(:As. Cartt. Regg. I. e 17. Agolto 
I7)0. mand.iio trazer., por morte d' El· 
Rei-, luto por douJ a1mos, um rigoroso., 
outro alliviado.) . · · 

1 37"· ----: Não se póde trazer mais, 
que quatro mezes pelos sogros, sogras, 
genros , noras , irmaos ; e cunhàdos. 
Pragp-J. 24: Maio I 7 49· Cap. I 7. 

373· _ ___, nâo se póde trazer mais, 
que dous mezes por tios, sobrinhQs , ·e 

· primos coirmãos ; e se não tra~á po11 ou~ 
tros parentes mais remotos, senão por 
quinze dias. Pragm. 24. Maio 1749· 

1 Cap. 17. · : 
' . 

· Não se póde dar aos· criados ,. ain
daque sejão .d'escada acima. lbid. 

Nâo se póde usar nas carrua·gens, . 
cobrindo_-as de . negro, nem fazer por tal 

· occasião moveis de casa negros.· Ihid. _ 
( Vid. LL. 2). Janeiro 1677. §§. ) . 

e 6., 9. Agosto I 686. , e 6. Maio 1708. 
§. 4·, e A. s:. Ot~t'ubro I74z.) 
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3 j4 •. L~to. Forão taxadas. as, f.ãzen.cia~; · · 
dte que elle se faz., no preço, qwe t~!l.ao 1 

antes dessa occasiá0. Avis. 2! • • Agosto 
175'0. 

Como se faz a conta . para a propina 
delle aos Officiaes da Junta dos Tres 
Estados. A. 13. Julho 1751. §. I). 

37$'· Luveiro. Foi derogado o privi.:. 
legio exclusivo , que tinha o seu officio , 
de comprar pelles de cabrito , e fazer 
cortumes <.>om pedra-hume e a'4eite. A, 
3· Junho 1793· 

'76. Luxo foi prohibido, dando-se 
várias providencias para o açauteiar. 
Provis. e Pragm. 29. ·Outubro 1609. , 
Proviss. 23.]aoeiro e 4· Outubro 1610., 
A. 28. Janeiro r6r1., L. e Pra.gm, {8. 
Maio, D. 7·, L. e Pragm. 9· Julho 
1643., e L. 8. Junho 1668• 

E sobre guarnições de v~stidos. 
Pragm. 9· Julho 1644., e L, 9· Agosto 
I 686. 

i77· -- Foi prohibido usat de sedas, 
tela, bmcadas bordados, tendas , etç._, 
.nos vestidos. F orao prohibidos os telizes 
em, cavallos , ou mulas , e lacaio~ em c;;or
po., com 1graves Eenas , e procedimento 
de .devassa. L. 9• julho 1643. · 

Renovou-se a mesma prohibição , 

deterriúnàndo-s~ ft. num€ ·o .~e; pagens ê 
Ja~aios. , co.nh, qu·e s.e ,p.e~iâl!i'.·aclUUl.panha~ 
homen.s e rnu1h€res. Pf-ohibio ·stl ,_()),uso 
de coches , e" liteiras , á excepção dos 
Ti tul'Os , ~ ou t:PaSI p.esso.as. , etc. · L. r 3. 
Abril r 668. . _ ~ -

. iProvi.dencias p:ara. s.e ev.itar em· An"' 
gola, llGS fwneuaes, vestidos, farclame~-: 
tos, etc. A. ). 'Outubro .1742. 

E para o acautelar em todos os rá
, mos e objeo.tos. · L. e Pragm• 14. Maio 

1749• 
' 

Qyaes . gener:os forâo permitúdos; 
Intelligencia e declar. da Pragm. de 24. 
Maio I749·, A. 2i. Abril 17)!. 

378. -- que consiste nà excessiva e 
superflua preciosidade das galas, be um 
dos vicias capitaes, que tem empobreci
do e ar.ruina,çlo 0s polos. Direct; conjirm. 
pai A. 17. Agosto 175'8. §. I). 

( AlértZ das providencias referidaS' so
l? r e. o luxo, tem havida mais a que seu .. 
guem : L L. l). JatJeir(J r 677., e 9· Agos~ 
to r686., A./1, 5'• Agosto e 28. Setemhro 
r688 ~ , e 15. Setemhro 1690., L. 14{ 
Novembro 1698., AA .. z1 •. '}ulhái7oz., 
e 1-6. 4hrili704-' ç L. 6., B A. 31; 
Maio 1708. 

- 379• Luzes a bórdo das Náos de Guerra 
c.omo se conservao. Resol. 8. Janeiro I 8oz J 

j' 

M 
l\1 A 

í .. M ..llcdo. Foi permittido 
moradore·s nomear Juiz e .Esccivâo 
Orfâos. A. 24. Janeiw r6o3~ 

aos 
dos 

2. -"'"'- Foi prohibido aos negoeian
·tes desra cidade commerciarem com os 
Chinas. A• -3o • .:Oezembro I109• 

• t 

1,' • ... ( f 

'u, 

. . ' 

. A companpia ~ de.' Comm~rdo cte~ti 
cidade foi confirmada. D. 2 r. JaneirO' 
1710• 

' Corno· se- e)ltend~ ~o J.')jn'ftfi:do d.e b4l.,j 
d.ea.ção .. aoriç€d ido ~ás .f;tze,:t.fra.s i ~ue d~ 
Já, .. ou para' lá se emJJarcjl'O; A. 8·/Jíil.: 
neito 1783. §. 4• 
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-.~ .Ma do. Junta de Justi~a ., .. que se 
t:riou ·nesta cidade . . Seu regulamento, ju
risdicção, etc. A. 26. Março ~803. 

. . 
· TitÚlo de Leal, que se lhe Gle.u. D. 

13. Maio r8Io. 

,. Beneficio de direitos, concedido aos 
ge~ros da China conduzidos para oBra-
zil. D. I 3· Maio -I-8'1o. · 

.( Declar. pela C. R. 2. Junho 18 10. , 

que limitou aos generos pertencentes a 
'Vassallos residentes na Colonia, e trans
portados em seus na'Vios, construidos nos 
e;sialeiror dos Dominios da .Azia.) · 

. c. 

4• Machos de sella farão prohibidos. 
C. R. 30. A brií , e LL. Í. Agosto I 6z;., 
.e. 22. Agosto 16.2.6 .. 

·Fo1 ma,ndada executar. em tres dias 
·a.Lei,. que osprohi~ia. D.9.Junho r66z. 

5.. -- e mulas. Foi pmhibido o seu 
·despacho por entrada. e saída no Brazil. 
C. R. 19. Junho 1761. 

.6. -Madeirar como se despachao em 
Lisboa. Regim. ~3· Fevereiro 1604. Cap. 
I. e seg. 

· 7. '-- no Brazii. , · Prov idertcias para 
"'l.áo se cortarem: Regim. Il. Setembro 
.z6;z,. §. zi., e 13.0utubro I7P· §. 29. 

Sendo conduzidas em navios Portu· . 
·guezes· de Lisboa , ou Porto , gozão do 
.rebate de direitos. D.z9. Novembro 1755· 

8. -- Regimento Ja sua fábrica no 
·sitio da Marinha. Regim. Z).. Junho 
'l7)I. 

.(Re'Vog. pelo -.11. n. J.a·neir_o 1783.) 
; ' . 

9· -- da producçâo do Reino, 
transportadas em ' návios·' que sejâ.o pro
prios dos Portuguezes , gozao do rebate 
de .di·reitos por entrada e saída. : A. 22. 

Maio 1?)6. 

MA 
zo. Madeiras , que os pa'rticuiares 

mandão vir para as suas obras, são isen
tas de todos os direitos. E sendo para 
vender , sómente são isentas dá sisa a 
favor da Companhia do Grão Pará. A,. 
I o~ Setembro I 7; 6. 

• r I 
\ 

I I. -- como sao despachadas no Pa
\ç.o ..da 'Madeira. D. I I, Janeiro I757· 

u. -- não põdern os T21noeiros re
ceber, sem ficarem assentadas na Mesa 
do Pa~o da Madeira. D. I I. Janeiro 
1757·, o que selimitou pelo ,Q. i7.Üll
tubro1I7S8 . 

, (Declarou-se, que o Monteiro Mór 
não póde dar licmça para se cortarem 

. madeiras algtJmas nas Reaes Coutadàs • 
.Avis. I. Fevereiro 1758. 

. . 

13. Madeiras para abegoarias podem 
os moradores da Ilha de Porto Santo 
mandar buscar á Ilha da Madeira . . A. I 3. 
Outubro 1770. §. 5· _ , 

14 • ."Madeiras produzidas no Reino, e 
co~duzidas em os proprios navios, pa
gao · direitos , . sendo para.. negocio" ou 
vinda de fóra, . ou em navios estrangei
ros ; porém, não send<? para uso , ou vin
do em navios nacionaes. Proviss, 210. e 
29. Julho 1777. 

I;. -- que pedem servir para a 
construcçao de navios Reaes, e estão á 
borda-dos pórtos do mar do Brazil, são 
vedadas , e não podem dar-se em sesma
rias , nem cortar-se 

1
sem licença do Go

vernador. A. 5'· Outubro 1795· §§. 9• 
e 10. 

16. -- e mattas das províncias do 
Norte estão debaixo da inspecção do In
tendente da Marinha do Porto. A. 2. 
Julho 1807. §. 4· 

17. Má-fé he a peste mortal do Com
mercio. C. L. 30. Agpsto 1.770. 



( 31 ) 
MA l\11 A 

r 8. Má-fé constante da Lei se julga 
naquelle, que ·conserva titulo nullo. C. 
L. I 3• Março 1772. 

19° 'Magistrados podem entrar nas 
terras uns dos outros em proseg·uimento 
d 

, f ) 

os reos do roubo , e assassinio , que 
nelles se acharem. A. 2o.Outubro 1763. 
§. 7· 

20 • . Magistrado civil não deve usurpar 
a jurisdicção militar, e com que penas. 
A. 21. Outubro 1763. §. ) . 

21. Magistrados devem os povos obe
decer-lhes, e veneralos. D. r o. Marco 
1764. ~ 

2 2. -- territoriaes e locaes , quaes 
são. L. 18. Agosto 1767. §. r2. 

"'3· -- naturaes das terras. b amor 
e adio costuma nelles produzir grave 
damno ao bem commurn. A. I 8. Janei
ro 177 3· 

24. -- A sua jurisdicção não se de
ve entender privativa, e exclusiva em 
fórma·, que lhes sirva de embaraço~ mas 
deve~ cooperar todos em concorde har
mon~a. para b,eneficio do Real Serviço , 
e., u ttl!da~e publica , mandando os que 
sao supenores, e deprecando os iuuaes. 

o c o . A o , 
ou 1n1enóres. • 20. Maio 1774. §. r. 

25 • --. .? poder e jurisdicçao , que 
elles exercitao , reside no Soberano , e 
deUe emana. A. 20, Maio 1774· §. r. 

. Devem perguntar verbal e imme
diatamente as testemunhas, que os do:
nos das quintas . lhes apresentarem sobre 
os que forâ<L·presos dentro dellas. A. 1. 

Julho 1776. · §. 2. . . . . 

Se~do mandados a diligencias nâo 
contenciOsas : ou judi<úaes por ordem de 
qualquer Trlbunal ; podem entrár uos 
destrrc!Kl>s, e comatcas uns dos outros. 
C. L. 19. Jul11o 1790. §. 27. 

E sendo in,aumbidos de àveriguarem 
os be~s , de que as Corporações regula.;. 
res hao de pagar, como devem portar
se no exame dos títulos, cartorios, etc. 
D. 4· Novembro 1798. 

1.6. Magistrados, que se distinguírâó 
no recrutamento. Mercês , com que se 
mandát·ão premiar. D. 5. Julho, e ·c. R. 
17. Agosto r8or. 

17. -- que não satisfazem ás requi~ 
siçóes do Marechal Beresford podem 
ser suspensos , e ymprazados por elle. 
Avis. 27. Janeiro r8ro. 

Forão mandados recolher; e como 
devem proceder, approximando-se o ini
migo éÍ S suas terras e residencias. Edit. 
6. Junho 1812. 

28. -- empregados nos lugares d€ 
Inspectores de Transportes,. nos de Com· 
missarios, e nos de Auditores dos Regi
mentos do Exercito, tem no fim de cada 
triennio os accessos' que lhes competi
rem nos lugares , em que estiverem a 
caber ate á Relacrâo do Porto. D. 26. 
Novembro r8r3. 

19. Mlii tutora he obrigada a trazer 
ao cofre o rendimento dos bens dos or
fãos , não rendo Provisão ; e neste caso 
he por conta delles , quanto com elles 
gastar em os alimentar, e doutrinar. Aô 
7· Dezembro r689. · 

30. - - que passa a segundas nopcias 
em idade de ter suceessãa, na o pó de ser 
tutora de seus filhos. C L 9• S€tembrd 
I769; §. l9• 

, _ j 

(Foi stupnnJIJ reúi ~.' pélo DI 't'J· Ju-
lho 1778.) · · .i. • 

3 r. Majores dos Regimentos. Decla
rou-se, que os cavallos, que se lhes da
vão, era ao posto , e não á pessoa. Pro-
vis. 9· Mar1o· 1742-• 

(Vid~ .A, lj.' Ourubro í~69.) 
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.. 32. Major-General d' Armada Real. I 
, Sua criação , obrigações, graduação, 

etc. D. 7 Dezembro I796. O Regimen· 
to he o do mesmo dia. 

(Vid. o D. I6. Outubro I8o7., aonde 
se diz, que se cria este posto para o fim de 
dar os anto ao,r navios armados no porto : 
declarando-se, que mmca póde ter menor 
[J:fltente do que a de Chefe d' Esquaflra; é 
.rerá sempre Conselheiro do AlmirantadfJ.) 

33· Major à' Artilheria. Sua criaçao 
e obrigações. A. 28. Agosto I797· ~· )2. 

34· Mal não se deve fazer a um , pa · 
ra q?e venha bem a outros. A. I 1. Fe
vereiro I773· 

3 r;. Malicia. Costuma esconder-se com 
subterfugios ; e não deve prestar, nem 
produzir impedimento. C. L. 22. De
zembro I761. 'Tit. 3• §. II., e Tit. _IZ. 

3 6. Mamposteiros de ~ativos , maio
res e pequenos. Suas obrigáçóes, privi
legias, etc. Regirn. II~ Maio 1560. 

Náo gozao de privilegias nas mate
rias de almotaçaria , mas devem respon
der perante o Almotacé do seu foro. L. 
23·· Outubro I604. 

. Não podem levar a terça da con
·demnação das coimas. A. I 8. Janeiro 
[ 6r3. 

Dão residenc.ia, e se ha de remetter 
á _MeSjl da Consciencia e Ordens , para 
}1!:!11~ -se -sentencear. D. 8. Junho 1669. 

- ' ' 
'':Nem elles, nem seus officiaes po-

dem acceitar cessões de dividas de ter
ceiros ·para QO seu Juizo às proseguir, e 
exeéutar. L. 29. Outubro 175 4· 

~ão gozao do privilegio de não te · 
r~m egoa de lista. Resol. 4· em Desp. 
18. Setembro 1765. 

Forão·lhes concedidos os Corregedo
r·es das comarcas para .seus Juizes priva· 

MA 
ti vos,,· e cinco por cento sobre as esLno ... 
Ias. Provis. R.· 28. Se,tembro 1746. 

37· Mamposteiros de cativos forão 
abolidos com todos os seus officiaes, 
passando a sua jurisdicção p:ua os Pro• 
-vedores. C. L. 4- Dezembro I775· 

38. -- da Real Casa da Igreja de 
Sanro Antonio. Declaracão dos seus pri
vilegias. Portar. I r. M;rço r8q. 

39· Mttncebias. Providencias para as 
evitar. Provis. 2. Dezembro I 640· 

40. Mandados avoGatorios dus Corre ... 
edores para avocar autos, que vem por 

aggçavo , não fazem certeza de Juiz, 
nem li'Escri vão. Ass. I 1. Maio I 7 I 3. 

4I. -- passao os Corregedores· da 
Côrte aos juizes de Fóra dentro das dn

. co legoas, principiando por Faço saher, 
e não por Mando a vór. Ass. I 2. Fe
vereiro 1726. 

4 2. -- fóra das cinco legoas na o 
passao os Corregedores do Crime , mas 
Precatarias, ainda nas causas de Com
missao especial de Sua Magestade. Ass. 
22. Novembro 1749· 

43• -- e não Precatorios passao .os 
Provedores para toda a comarca. A. 7. 
Janeiro 17)0. ~· 17. 

44· -- de pagamento não se satisfaz' 
a elles , antes de decidida a sua legitimi
dade. A. 21. Maio I7)I· Cap. 3· §. 2. 

45. -- de penhqra , e nâo sentença, 
se tira dep~is de feita a liquidarão. Ass. 
24. Mar!fO I 7 53. · 

46. -- Foi p'ermittido ao Juiz de 
Fóra levar quarenta réis delles, como os 
Provedores. Resol. I 4· Nove,mbro ·, e 
Provis. 3· Dezembro 1766. .. 
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47· Mandados de penhora, ou de en· 
tregà não sé passao, mas Precátorios con
tra os .cofres d'administração do Senado 
de Lisboa. A, 2.3. Dezembro I773· §. g. 

48. -- executivos se passao (depois 
de requeridos os devedores) pelas dividas, 
que liquidamente. constarem dos li~ros 
d'alfandega; e, depois de feiras as pe~ 
nhotas, remettem-se ao Superintendente 
respectivo. A. z6. Dezembro 1774· §• 4; 

( Vid. D. 16. Janeíro 1762.•) 

49· Mangues. He. prohibido cortalos, 
e com que penas. A. 9• Julho 176o. 

;o. Manifesto das fazendas descami
nhadas náo tem lugar, sendo feito pelo 
proprio dono, quando já se achâo de
nunciadas antes disso. For. I~. Ou!Uoro 
I)87. Cap. 71. 

')I. -- do ouro, que vem ~e f6ra 
dos ~ofres dos navios, <;:orno se faz. D. 
28. Junho 17)9· 

p. -- clo di11heito dado a jut'O , 
COPJO se faz. A. 26. Setembro 1761.. 

E .Por lembrança , quando tem lu· 
gar. Resol. 12. Junho 1770. §• 9· 

5'3· Manifestos informes da Decima 
nao valem, e os Escrivães, que os fázem, 
são privados dos Offi<::ios, e iflháheis pa
ra outros. A. 14. Dezembro 177.5· §. 8. 

') 4· Manifesto de vinho domo se fáz·, 
e como se prova ; e dos legados , e com 
que penas. A. 7· Julho 1787. §§. ;. 6. 
e 7. - Regim. do dito anno, Tit. 1. 

§. 3:, e Edit. 1~J. Agosto 1788. §. ]• 

')). .."Waninhos dos Concelhos , doados 
e J~est.inados para logta?oaros dos pov?s. 
Nao podem os donatanos usar g respe1to 
d.elles de maior poder , do que a Corôa ; 
e por isso, nã0 mostrando as Igrejas ou·
tro titulo particular , por onde eiles lh:es . 

Tom. li. 

MA 
pertencem; de nada lhes aproveita á ta:. 
zão do ser.1horio, e menos a passe, que 
não se conformar com a dóaçâo , ainda..l 
que seja immemorial. Provis. 26. Novem
bro 1766. 

rli. Máninhos e baldios como se afo~ 
rao' quando a maioridade dos moradores 
visinhos os guer reduzir a cultura~ A. 21. 
Novembro I 804. §. I o. 

(Porão admittidos os póssuidoru de 
rortes de matto.r, deve:zas, etc. adqui
ridas sem titulo nos baldios , e mani-
1tbps, a requererem confirmação pela Me· 
sa do Desemhargo do Paço, depois . dt 
terem reconhecido a Ca.mara com o foro 
arbitrado. Resol. 14• Fevereiro I8o;.) 

57· Mantimento do Exercito deve ser 
inspeccionado pelos Governadores das Ar
mas, que tem jurisdiq:âe sobre os As
S€Eitistas. R:.esol. 11.. Junho I7H·I 

58. Nidnujacturds s~b uteis aó bem 
commum , dando a uns meios para aug..: 
mentarem os seus cabedaes , e fazendo 
viver outros do louvavel trabalho de suas 
mãos. A. 22. Agosto 1756~, e DD. 2·• 

Abril e :Z+ Outubro 1757• 

59• -- farão prohibidas n' America; 
á ex€epçao das de fazenda gtoss'a de al
godão. A. 5. Janeiro 1785. 

E admittidas sem restric~âo alguma. 
A. 1. Abril 18o8. 

(Furão isentas de pagar direitos das 
materias primas: e os de ·exportação, 
sendfJ do Reino. - Premio e auxiJiq, 
que se mandou dar aos fabrüantes. /1. 
2.8. Abril 1809. §§. 1~ e :1.) 

6o. -- ndcionaes, que se consomem 
no Reino , pagao rres por cento do va• 
lor. E o mesmo as que se embucao~ nã0 
pagando a contribuição do comào~ Ar 
7· Março 1801. §. 9· - Mandárao..:.se 
pagar por av€mça, ou encabeçamemo. D. 

. u . Maio 1804. · 
5 
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IVI A 
_ 6r .• . -Ma·Q~fl\c~ras, -q~ .:idn1 i·tt~.m ~eJ
lo , seraG seTladafl pelo Snperinten_doo,.._ 
te _d~. Dec.ima do .destri~to , e COI):lO. se 
p.ro_ced~ n~ ,outras. _h,, 7· M-ar~o. J8o.r. 
§. 10. 

. ( Decl4r. pelos DD. ·3· Novembro 
Iaor•, e :q:. Maio JI8o4.1 
.... _ ... -
. A.s IJ~Çig~_naes sâo isentas de ··direitos 
de exportação , e as . qo Reino 1por e..m
trada nos portos do Brazil, ou quaesq uer 
Qutros . . A. ).8. Abfl.il 1809. §. 2. 

' .As de Fr,ança farão admittidas do 
IX)esmo mG2d<il , q,\le -as ·clas naçóes 'mais 
fa.vorec~das. D. n. De~embro r8or. 

• -4 ... 

Ma.ndárao-se examinar as de seda , 
Iãa , panno de linho_, e outras. C. R. 22, 

Março r8oz. 

:. -62. --r. ,:de origem, ou imdustria .da 
'Gram-Breta:nha. 1Cpmo se . próva a sl!la 
jdentidade: Portar. Il. Fevereiro r8I3., 
e AJust. conjirm. por Portar. 9· Novem-
bFo r8q. / 

63. M.dP. O que urna vez o foi, pre
.s.ume;se sempr~ má.o Eo mesmo, g.ener::> 
·de mal. C. L. ' :Z.3-· N .G>v.embro 1770· 
§: 20. 

~ 64. Mappas cliar.iOs . .sãe o!Dr1gados os 
Coroneis a appr.es€ntar ..ao.s. Comrnissaífios 
Pagadores,\ como, e para que. ã. 14. 
Abri! .I7.64 •. §. 5· <· ,_, : 1 

~ ,r' ~~ 1.._ L ,._ 

·, 6). • ....._~ impressos fm:.ao remettidos 
.p.eio Erar-io aos Corregedores das comar.,. 
-cas para es encherem todes os ~l:ilies 'liB€~ 
.zes , .c.o.m o e~tado 6lo ~::ofre gerad -das 
mesmas comarcas. P.ortar. 26. F\e.vereiro 
·r8o3. 

f . -- • --

. ·.67· M'{lrachlf.es do Ca.m]JfJ de Coimhra. 
.Q milho applic'ªcj~ para a fàbn ca delles.; 
ao~1'ªe se arreca-da ~, por qwern , ~ <OOEPO SQ 

v!;nde. Regirn. .. 8. Sete~br9 r<)p6. ·§. 4· 

Todos os moradores dos lugares ~i
s.inhos são obrig3d~s a d_ilr um dia par:.<J. 
o seu reparo , C31l1!11 -çarros , {Jois , nuãps , 
~.te. , e com q:ue .p.efiªS , eJc. E Joçios. §JS 

dpnos dGls terras cl? G;eria até ·? :P911te 
~a Cal dão por todo e Jnez. ck ,Agostp 
1.1ma carradit 'de pedra~ éJOih1ç o .Pr.ovedot 
manddr. Regi(Il. 8. S~teQ.1DJO 1606. §§. 
). e 6. 

~anclo se carece ..de finta para easos 
extraordinarios., jontão-se dous Dep~u,a~~ 

1 das Camaras de Coimbra, Monte-Mór, 
e Tentugal, e como a fazem. Elegem 

· Theso~reiro e Escr)v;ío; por qual -tem
po ; quem o col!lfi.r~a ~ s.e;~ ordenado , e 
como se procede , qoon.do m<:>.rrem 9 ou 
~st.ão írn pedidos. § §. 7. 8. 9· l·O. e I ~ , 

Para a fábrica delles pagâo annua1-
mente nas eiras todas a3 . pessoas secula
res , regulares , e ecdesiasticas um al
queire de pâo por _geira, das terras .da 
Geria até á Ponte da Cal. E havendo 
em um anno sobejo de 250(!), no imme
ç!~ato paga-.se , sómente me.i.o alqueire. Re
guu • . 8. Set.(i!illbro I 6o6. ,§. -z3.: 

. .Ning~:~ew h~ esç~~so de s.erv.úr nas 
obras del!es. R~gim. U ... Set~enibl\9 1 6o~. 
§. 24· . 

.Maagoq-..se :redúz~ :a din-heiro a Jin-' 
ta d~ pio jm;pQ$Ja pt:!r.a eUes .• Provis . .R, 
1.0, S~r:~m~N 1 6çyt6,. · 

68. IY!aranhão. Promessa de premias, 
feita á clescoberta € con{p:üsta de suas 
t.err.a~ C. R .. 8: O.utybm ·161 2~ 

. .; .. . 
Foi reputadQJ Br.azil., para se m~n

dar~m para ªli O$ degr.ad.ad<i>:> .. D. 23. Se
tembro 1 650. 

· .~ -,-~ n_ecrolo:gicos :rnensaes dos 
«:>htos aronteddos cada mez na cidade -69. MflPcados co.mo cle:·vem ser os -la
.cle Lidb.oa , farão _ mandadns faz.er pela I .cl.rXSes, L. 6. De~e.rnbro I 6 I z. §. 'lo. 
Junta -aa Saude, e providencias, -que .se - E .com ·.(j]_W~ ruar.c.as, As.s. 30 . .AJbril 
·derã.o :para . ·este fim. Bonta•r. 9· Agos.u;> · I 1 tiír ~· ·- .E ,em. ~~ue •c.as.os .• A. ,i) i :Març<il 
l 8"!4. · . - I . 1741~ §. 1t ': , .. · ·· ': 
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· 70 . . Marchantes da ·Casa Real. O seu 
provimeme corre por conta do Mordo
mo Mór, e nãq, do Almotacé Mór. Re
so1. 30. Outubro 1696. 

7r. -- tem aposentadoria pasiiva. 
D. 1.2., e A. "5· Maio 1708. 

Nao tem obrigação de se servir dos 
cortadores contra sua vontade. A vis. 30. 
Maio r78o. 

71. -- dos assougues privilegiados 
devem sempre ma.tar o mesmo numero 
de rezes. A vis. 1:-Agosto 1791-, 

.73· -- da sociedade das carnes nao 
pagão coimas; nem são obrigados a ac
ceitar nos seus talhos , senão as rezes , 
que legitimamente lhes forem distribui
das pelos criadores. D. 16. Agosto 179:t. 

( Vid. A'l)is. 24- Agosto 1791.) 

. Como devem proc~der nos talhos, 
e fazett as compras dos gados nas feiras 
e provincias .do Reino. Plan. I). Feve· 
reiro 1799· 

Como se devem qualificar para .fa
zerem as compras dos gados nas feiras, 
p.er si , ou por seus encarregados; e co
mó .devem._conquzilos •. A. 2). Fevereiro 
18o1, §. r. · 

7 4· Marchas dos Regimentos Portu
guezes e lnglezes, como se mandárão 
fazer para evitar as desorden~. C. R. I, 
Jul!Jo 1711. 

75· Marechaes dos Reaes Exercitas sao 
hoje denominados , os que tinhão paten
tes de Governadores das Armas. D. ) . 
Abril r762. 

76. -- de Campo sao Fidalgos da 
Casa Real , expedindo-se-lhes pela Mor
domia Mór. os seus competentes Alvarás , 
sem dependencia de outro algum requisi
to .. D. I3. Maio 1789., ( correspondem 
hoJe aor antigos Sargentos Mores de Ba
ta/h.a . . D. 5; .dllril IJ-62..) 

MA 
77· LY.!arcs territoriaes e adjacentes, se . 

reputao ~m rama distapci~, quanta abr~n
ger o tiro de canhão, aindaque não ha· 
ja bateria em frente da situação, em que 
se fizer qualquer prêsa , porqu~ a sua 
existencia se presume para este unico ca
so, da reciproca irnmunidade. A. 4• Maio 
180). §. 1.. 

78. Marfim ·, qpe direitos paga. A. 
2). Janeiro 1758. · 

O seu commercio pertence á Fazen
da da Casa da Rainha, á qual he ven
dido todo o que vem d' Angola, e Feito
ria de Cabo Negro. A. 18. Agosto 1807. 

( I 

79· l'v.!arido póde deixar á mulher, e 
esta áquelle o usufruto da rers:a dos bens, 
e ainda dos hereditarios, como se fossem 
parentes. E não havendo filhas , podem 
qeixar a propri,dade. G. L. 9· Setembro 
1769. §. 4· 

( Susp. pelo D. 17. Julho 1778.) 

. 8o. Marinha. Economia do pagamen
to de suas despesas no Erario. C. L. 2.1. 
Dezembr.o 1761. Tir. 14. §. '1.0. 

As tropas del1a são sentenceadas em 
Conselhes de Guerra , como as de terra. 
D. I). Novembro 1783. 

·Foi estabeleCida para suas despesas 
urna consignação de trezentos contos de 
réis, e como. D. 6. Abril 1803. 

( Vid. D. 17. Ahril 1804.) 

8r. -- d' Arnerica. Providencias so~ 
bre o seu pagamento. C 29. Maio 1809; 

82. Marinhas de sal. Providencias s(.l
bre ellas. A. IO. Maio 1672.. 

Mandou-se proceder a uma nova lo
tação nas de Setúbál. A. 'i• Agosto .1673. 

83. -- nao podem os o~ciaes de!
Ias passar para Reinos estranlios a ensl
nar a fábri~:a e agricultura do sal, co~ 

5 * 



( 36 ) 
1\tiA MA 

peifâ déi môrfe, e' ê0nii'séáÇâo de õ~ns. 
·A. fj.· Fevéreiro "i695'.· 

( Vfd. v: 3 ~ Fe7)erelró t6~s·> 

,. ·84; Marinhas àd- saF.- Nâe póde trã
b:Hh~F né1las nêa'fillm estra-flgéi'r0 _; cem 
pena de akoutes, e galés, A. 27. Már~b 
1696. 

· · 85'. · -- mandár~b-se fabricar . de no
vo , ou reedificar na cidade de Tavira , 
por se ~charem destruídas. A. 17. Julho 
1769. . 

~6. -'-- do Afgarve. As féitas man
dárão-se vender , as outras derâo-se de 
sesmarias. P-rovis. 21. Janeiro 1773 • §§. 
6. é 7· . 

As cta Cór0a fraquélle Reino man
·dárão-se vender, oa afor3:r, não havendo 
compradores. · A vis. í ó. Setemore I78 8., 

·e D. 10. Setembro 1791. 

87. Marinha de Lisbqa. Os terrenos 
della pértencem ao Senado. A. 9· J úlho 
1767· 

( J/id. D. 7'- No?Jembt·o 1757.) 

Mas nao p<Ydé afofa't-se, _S€ffi ~r 
p!'éSente ao Sobéra_nó, A vis. I i-. Outubro 
J784. 

88·. Marinheirôs e Bombardeiros das 
·náos da India sao considerados lgUa€S 
aos soldados. L. 3· Março r6rj. 

8y. -·-· ·- de tréço come ::~ssentaó pra-
··sa bós ârmaiens. - A quem estão su
jeitos. - Seus ·exuberantes privilegias. 
Regim. 4· M.aio I 67 6., que r.e'Vog, o de 
'lo. r~erffre z6i3· . . 

( Rroog. pôr 11~ I ·. Frileni-rõ í1·53.) 

·· . 'Os da cárreira da India, r€cebendo 
·sõiâb; hão podem metter bl:itros em scm:Ju
gar, e ·com que penas. D. 30. Abril1740. 

-9(); -~ co'mo sao m'<itricu1ádos para 
'O 'Serv·i·ço das armadas e fainas- dii Ríeei-

fá-," l:ozâo àós. ·priv'flegíos-,- fõrog, 1í.b'er
cf~€s-, e ·i'sençõ~ das é'ria6o& d?ElR.ei~ 
·Régi-tn-.- :w..- 'Févereiro r 613·. §§ .. z.. e. l. 
- A quem obedécêní, por, qt:Je- rempo 
servem , etc. §. 3· e seg. 

9 I. Marinnéit'es ~ homens d~ mM nãe 
podem assoldadar-se ao serviço de qual
quer ria~âó estrange-irél'; sem 1iG"eDfa por 
éscrito de -S1:1a- Mag<::"stàoo ; d~h>ái~~ ~ 
pena de serem desnaturalisadQ's 6 wnns. 
cados, e de dez annos para galés ) em 
que incorrerão tambem os corretores , 
óu pessóas·, que ós inqúietarern. A. 2-7. 
Serefnero 1756. 

Quaes são os generos, gue elJes po
dem levar para o Brazil. A. r r. Dezem
brG I/)6. 

F'oráo árnpliáoos , concedendo-se, 
J.h@s maior numero delles. A. 6. Novem .. 
t>ro i788. 

9~· -":-- naô podem ser obrigddos a 
servir no Troço, sendo das náos mer
cant€s, mas serão tratados como officiaes 
fabricantes dos na v i os. A. r. Fevereiro 
!758. 

93· =--- deve-se fazer ajuste com el
Ies per escrito, para se poderem obrigar 
a não deixarem a embarcação em ·qual
quer porto, a que chegarem, declaran
do-se 9s salarios e conclições de ida e 
volta. Instrucç. 8. Máio I78r. §. 16. 

94· -- e rnareantes. Foi estabêleéi-. 
do o modo reciproco de os reclamar dos 
nãvíos Hollandezes e Porruguezes. Trat. 
8. -Maio, confirm. a 4· Junho I794· 

95· Marmores, cippos, e antiguida
des mandárao-se remetter para a Acade
tni<l Réíil da Historia Portblgu€za. AA, 
~o. Agosto I72.I , e 4· Fevereiro r8o2., 
que ôs mandou. ·remetter para a Biblio
ihet?J pzf.bliéa da Côrte. 

96. -M4rrâa. Para assim ·ser chatnacla 
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deye. ter vint~ ~úrrates." E q,uan<tló paga os 
cl111'eitós; -Prov.is. 5· Outubw 171.~. 

9J• Marruc9!. Foi prQh:il:lid0 o cGm
mefcio para lá em muoi~óes , armas 1 

ou petrechos de g.úerra ,, e porei}Ue, Ed·it. 
6. Seremoro 1791• 

- . 
98. MarrDquins. Condição e pdvile,; 

.gios da Fábrica délles-. A. I 3• N@veril• 
bro 1780 • • 

99· MaréaraJ' fdrâo pr~hibidas nas 
festas. Resol. 1 4• A gosto I 6'5 4· 

Qyern tisar d~llas nessa occasião , 
incorre em pena pecuniaria, de prisão, e 
de degredo. A. "5'· Agosto 1689. 

do sa~rd<!>da.· A. 7• JlllinhQ iJ~~ - M 
prittcip.. Q;_ w .. Ma11~o t7'64t 

. "' . \ . . 
São proprias da SupternaJtirísdicçâo 

dos Principes. A. I 6. Janeiro 17 68; §. 
6. ; e L. i. Abri:! i7êf:ll~ in prinâp.~ 

ío4. Materia,s primeiras , qua sel:vi..: 
tem de base. a qualquer manufactura; 
sâo isentas de pagar direitos por entrada; 
IJlóstràmGlo o fabrrica·ilte , q:l!le as- consárne 
iio us~ da sua. indu&tliia. A. i8. Abril 
1809 .. § u 

Sendo para a primeira c0nstruc~ao 
de iüwios ; e arrna~ão delles , cotn(i) mQ-
deiras do Brazil , pregos , ma:~aqtes, 
Jonas, pez, alcatrão, e sendo transporta~ 
das: etil navios nacionaes Fagao s6 meios 
cliréitos. Ibid. ~· '1· 

Fora o prohibidas, e as dansas nas . 
procissóes. Provis. I 9· _Maio I 7 5i. 10;. Materiaes precisbs para obras 1 

. fabricados e eriados neste Reino, tem 
E nos tourós , que se mandára<l> · nelle entradas e saídas livres, e. sem ma-

correr. Edit. 2.3-. Julho 176). E Fias ni.festo, neirí bilhetes: e qu~ pen-as t-em 
·festivià:ades. ' qtJem QS pedir. A. r::z.. Maio I'7)if .. 

(Vid. C. R. ")· :Janeiro I 689• 

Ioo. Mattas de montados e madeiras 
oo Além-Téja··, p·erten€'ern.tes a uma só 

, ,p~soaC )I na a s~ po<OOm• d,ividir ) nem ai.rn" I 

dà por execuç!)e~, ou contra;tos, e adju· 
• dicã0"5e a uma s6 pessoa ' quando sao 
communs. C. 9· julho 1773· §• I). 

(Suspe11!· pelo D. 17. Julho 1778.) 

1ori ~.....;. , e bosques do des-tritto das 
ferradas estao debaixo da · direcção e 
administraÇão do Intendente Geral das 
Minas. A. 30. Janeiro I 862. Tit. 1. §. 9· 

IOl, -- e bosques das províncias 
do Norte estão debaixo da inspec~ao do 
lrJ,n€ndent~ da Marittha do Porto. -- E 
o cànhedmento dos delictos commetti
dos sobre dias ·pertence ao Super~nten ... 
dente do Tabaco do Porto. A. 1. Julho 
r8o7. §§. 4· e 7. 

to3. Materias t€mpotaes sao a~heias 

Sendo para as obras R.eae.s, nâo pã
gã.o direitos. D. 28. Janeiro- 1758, 

io6. Maehenütticti~ As Sciencias .Ma• 
thematicas fundão os soiídos ptindpioo 
para as instr~cçóes das outras disciplinas. 

, (;:. L. to. Novembro- 177'"· 

. Foi prohibido o ensino deUa uo 
Collegio de Nobres, ,por se re·r estabe...-
1e€ido· em a Universidade.- .c, L. I o .. 
NcNémbro 1771.·· 

ío7. Mathernaticõf g'radoados , , o'U 
fotmados 11c1 Uciv~tsieade de Coimbra, 
prefetem a quaesqaet outros_ rtos offitlos, 
e empregos. A. 9.Junfiu •Sot .. 

Io8. -"'=~ g'faduados te'm um lugar 
nos Consefh6s dà FIIZenda, Ultram~.r, 
Almirantado, e Junta do Commer(no, 
sendo Mestres na Universidade. E a el
l~s . se ineumber:n q~aesq~er @Vras Eúbli· 
cas: 1 encanarnentQS·, , e te. Á. 9·. J tmh<S> 
18ot. §§~ I. e 1-. 
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109A Ma1ricula geral mandou-'Se fazer 
dos homens do mar , -e pescadores do 
Algarve. A. 17. Março 1774- §. lo 

I ro. Matriculas das tri:polaçóes dos 
navios mandárão-se fazer n'aJfandega do 
Porto, como na de Lisboa. D. I8. Ou-
-tubro 1785. 

In. Matricula da gente e marisha
oem dos navios , que vão para a Ameri
~a uma vez feita, não se torna a repetir, 
aindaque elles entrem , ou abordem a 
qualquer porto por escala. Provis. 3· Ju· 
-nho '!790. 

uz. --- da -equipagem das emba-r
caçóes nacionaes, que sabem da cidade 
do Porto , a quem pertence. A. l. Julho 
:t807• §. )• 

'I q. -- deve fazer-se na Junta do 
Commercio , áe todos os Commen!iantes 
nacionaes na Praça de Lisboa , para se 
não admittir nas alfandegas , e escrito
rios das Casas de -commercio e Assinan
tes, Guarda-Livros e l'raücantes, que 
não tenhâo Carta de approvação pela 
Aula da Commercio. E como se pro.
-cedes quando se Jh·es denegar. C.-L. 30. 
AgO'StO 1770· §§. ~. 3· 4- >e )· 

Os que . o não forem , ?âo P?dem 
contrahir sociedades mercant1s. lbtdem. 
§. 6. 

Nem gozar dos outras beneficios, 
que a Lei só concede aos assim habilita
dos 

7 
como são , ir por Caixas , Sobre

cargas , e Escriturarias nos navios da 
Asia , Escrivães das náos da Armada 
Real , .para os diversos em_pregos das 
Companhias Geraes , e suas Fe!rorias, 
para as administraçóes e sociedades-de 
grande porre , para medidores e lotado
Tes de navios, para as Contadorias da 
Rea-l Fazenda, Escrivães da Decima, ~ 
outros semelhantes. Ib. §§. 7· até I r. 

üs negociantes das prov-incias po
-dem igaalmente -matricular-.!>e, mas não 
-são a isso obrigados. Ib. §. 14. 

- I I4· Matrimonio clandestino. Qyem 
contrahir, incorre na pena do perdimento 
de seus bens para o Fisco , e de degred~ 
para urna das Conquistas do Reino no 

1 -' ' d ' qua nao entrara com pena e morte. _ 
Nas mesmas pe~as in~orrem os que nelle 
concorren~m e Intervierem, e as teste
munhas. - E não havendo herdado a 
herança do pai, ou rnãi, podem por 
elles ~er desherdados, e 9ualquer do po-. 
vo pode accusar este cnrne , depois de 
julgado o matrimonio clandestino pela 
Igreja. L. 13. Novembro 165r. 

11 )· -- Para ser válido , precisa de 
um reciproco, livre, e espontaneo con. 
sentime~to. C. L 19. Junho 177). 

n6. Matrirnonios da Nobreza ~ das 
mais ,Pessoas como devem ser feitos. L. 
2.9. Novembro 1775. 

. Os Nobres, que os contrahem sem 
licença e Approvaçâo Regia por escrito, 
e os filhos, e filhas, que delles provie. 
rem, são privados do tratamento, que 
lhes compete. L. 29. Janeiro 17~9· §. 
14· -

I I 7. M-ecan-ica. Q!lal h e o privilegio 
que p~oduz a dispensa della. AA. 10: 
Fevereiro 17)7· §. 4· , 2.4. Novembro 
I 7-64. , e Instit. confirm. por A. I o. Se~ 
tembro 1756. §. 39. 

_ I I 8. M1dalha com o clistico =Valor 
e L:aldade = foi mandada cunhar n~ 
Braz1l, e para que~ O. 13· Maio I 8os: 

Q9al fG>i aque se permittio aos mo
radores de Olhão poderem usar. A. 1). 
Novembro 18o8. 

_, t"l9· Medição das obras das Fortifica. 
çoes das praças , e despesas nellas feita 
como ·se deva fazer. A. 7· Fevereiro I7)l: 

12.0. -- e demarcaçao das sesmarias 
e terrenos no Brazil , como se fal:. A 
~s. Janeiro z8o9. ' 



ME 
, I~ t. 1\1cdicincu l qt\e V~lB ' <l_e fórfl, nâo . 
s~ d~vem çlespa~;h~r , ~f;fll ser~qt vigt.ts. 
pelo Physicq Mór, 01,1. pel9~ M~oi?tr~s 
de Jy~riça, , e~ cornpaF1]1ÍéJ de algqm 
l\1ed~c.P . ..Ô.· J)· Nove~J>rp ! 6. ~3.· 

I .2 ~· lVledico do partiqp das Rflhtçóes 
e Tnbunaes foi peFrQittido ~l~gêjo, sen
do Christao velho. A· {i). ~gos~9 . l6oo. 

123. Medicas da Cflruara. Foj prohj
bido consultalos , além do numero. C. 
R. 30. Junho I 607. 

n4. Medico segundo de partido para 
a Casa da Supplicaçâo, foi mandado ele
ger. Ass. Il. Dezembro 1007. 

I 2)'. M edicos, .r~~o.nciliado$ ,!'10 S.~nto 
Officio, são prohibidos de curar. Resol. 
I. Setembro 161.1.., e A. 17. Agosto 167I. 

I lq. -- JJÍÍ<;> pod~lll receitar m~.di
camentos de boricarios, paJe!J.t.eJ> do !l.e
gundo gráo, com pena de c~m cruzados, 
e dons annos de degredo para a Aftica. 
A. I. 5'.· No~~mbr9 z6:?!z.~ , 

'I . . 
~ De\,~~ !Wr n;qs rec.ei:t!'l~ p vd9r dP.s i 
r~qxedi{}s, q!le_ j'~C~taQ , k -1.~ S~~lj>J~ 
I 617. . I 

I 

I 
1\tl E 

' • > 
113 • .,....,-- Bf.t Yr(l-~g!i!!Of sgg o~ f.l~ÍPl~r-:-

tos ? votar·, §engg fl suª- '!,.ql{lis~~o n<? 
Reino posterior á~ ~pprovaçGíes dos da 
]unta. Ass. da ]unt. do Pro~0 J'.'leqj~at! 
. 1.7. Fevereiro 1789. 

'N'.~9 prefer~Ql a9p v~cionaes. Q~sp~ 
~7'· Fey~r<~iro p89! . . · 

Corno se examinilo. Plan. 23. Maio 
18oo. 

Não podem cúrat sem serem exa
minados, e eomo. A. 2i. Janeiro ·1 8 !0. 

§. 29· 

' ~ 

1 'lt9· ·.M~dic~s ·partigj§tª~ .Q9 TC3ú-~{Jg 
. çlo Tr·igg d~ Limpa fçr~o qi dqs- d9~s_. 
Por ~\:!~00 _sâo n\lll!l~ades! lilw, . .,~~·~tlH~49 
e eb1·ig51 .. ~Q~s. A. ~4·"' N<iiy{.ml;>rg Pl9fi1 
§. lo e s~g. _::, 

· ·r ~0~ :-- .dos · hospit!:)c~ ~9 :E:r~f'ªito, 
q~aii_tos sao , .e SUi!~ Q9.rig9lÓfi?. ~~g; LJ "' 
Jam. 7, ft.gosto I797. rit. J.G!• 

j j r. -.-- ~0Q!'~-q .aHI!J.ª§ .~;~idj] ex e• 
q~i~amepJe N!In:t~ Q Qei~g~9_q ~,o ~Jw.
§iço MP.r, ~ çom§>_. A. 1-~ · l~o~uür}~ I-.$-J,q. 
§. 34· 

' O.. cla ~laçãJ:l não· se podem ~J~ger, 1 

~m $J:lr&1m ç~·lilad9s t(')~os ())$ D~~~~bar- ,. 
gadores. As;;L _.I~.· F~v~r.eiro J.t6~o. , .. 1 .. f8f.·. -.;r:"'- ~ Çir~ll~g!Õês dos pªttidos 

• 1· : &il=:y,ero .i€me.tt~r Iijel)~fll!Jll~f;ll€ .iio11 f .49lf€
~ Oev,en1 receü~r <tS Jl'Jes.iii~as-~tJl Por- 1, dores das comarcas uma. relaçffio ~~~ê !NO_,. 
tu gJJei , çom peo.~ de ç:i n€P~nt:a .Gt:t~a'!' · · !estias , pára serem publicadas no Jornal 
dos. L. 13. Mar~o 165~6. . . ,. de Coimbra. Portar. 24. Outubro I2n .. 

'j ....... 
' - ' . -- ' I'"::· .. 

127. _ __::, para tirar devassas sobre'os · I33.• .'T\"..- À<f\li\~e :-o~. lliÍ9 M :d~ . lfflr;-
que usâo da · ciTurgia i.ncompetenrem~me,, · \ tido para assistir ás revistas das Orde
póde nomear o Physico . Mór. Ptovis. i· ; nanças, chamao-se os dos bospitaes, ou 
17. Agosto 1740. . .. Q\.lJ~rps 111;4 .faJ~:a Wk§• :Pl)Jtar. 8. ~.hrço 

I ;I8!~· 
..(IJt.cJa..ro.11-s~ ,, rJ.Uf nem se pocJew o.br~-

1 
gar os povos a curar-se com me~t_<J!, 

não fe11d0 da s.ua approvação 
1 

nem eX- , 
pr~ftalOf ., 4tpot:s 4!:. prf):lJídos ~o.mp.e.te;zte-; 
me1').~-e. D. :~!) . ..: fjt;rl);p . .i-J.5 L7) . . 

• 'I 

r 34· J.ltledidas rio~a~ e velh~s p~ra 
.Vtl1la N~~a- 1dif {~etw~w·fl.· :P:rov;~~nc1a:. 

I sobre ·~JI~, .A. ~6. J•1lb,.o .!6)(9· 
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. ·r 35, Meclidas de v_inho de. meia cana
'àa quartilho e melO quartllho. Man .. 
do~-se tirar d~llas o Real d' Agua , que 
ficárâo pagando os taverneiros; d~ndo as 
Câmeras providenci~s a este respe1t0 1 re
formando-se cada anno , conforme o--pre
~o, que o vinho tiver. Regim. 2.3. Ja-
neiro 1643· §. 3•. 

r 3 6. -- de sal. Providencias para 
evitar a sua falsifica~âo. A. 9· Setembro 
165 2. 

137. - Não sao obrigados a têlas 
()S lavradores e seareiros. L. 19. Janeiro 
1756. 

138. --· certas para por ellas serem 
avolumados todos os fardos e vasilhas , 
que se ell)barcarem para o Rio de Janei
to, Bahia , e Pernambuco, devem ser 
'determinadas pela Junta do Commercio ~ 
-vrdenando-lhes o preço dos fretes respe
ctivos. A. 1.0. Novembro 1756. 

í39· Medida. Ningt:em he obrigado 
a entregar por ella os generos, que por 
ella não receber. D. r8. Novembro 17)7• 

I 40. Medidas aferidas para se medi
-rem os negros ~e Angola haverá, e es
·tarão sempre na Camera da cidade de 
Loanda. A. Z)· Janeiro 1758. 

-r .. p. -- e pesos são sempre subor
dinados ás Cameras. A. ro. Novembro 
1772· §· 6. 

I 42. _ --- por grosso e miudo , que 
devei!! ter os negociantes de Lisboa, 
·quaes são. Edir. 7: Janeiro 1794. 

Y43· - -stereometricas fGrao man
~adas usar para avaliação das vasilhas de 
h cores ., e pagamento dos respectivos di
reitos. Resol. 25. Junho 1796. 

Foi norne.ádo o medidor para a Me· 
sa dos Vinhos. D. 13. Julho r8o1. 

~44· itfedidor~s das~ obras civ.ís de pe. 
dre1ro e carpente1r0 nao podem ser 00• 

m~ados pelas Cameras; sem serem exa. 
mmados pelo Engenheiro Mór , ou por
outras pessoas. D. 24- Dezembro r 7 p. 

I45'· -- de pannos e baetas farão 
criados tres na cidade do Porro. D. Io 
Novembro, e A. 12. Dezembro 1750. · 

(Vid. D. 27. Fevereiro, e Provis. 3• 
Marco 1751·, que utabelecêriio os sa. 
Jario~ delíes, etc. 

146. -- dos pannos. Providencias 
d 

_, , 
que se erao para exercerem o seu offi. 
cio. Edit. 2j. Agosto I8oo. 

. 147. Medo servil dos pequenos, e os 
mteresses communs, fazem difficil co
nhecer a verdade por testemunhas, ou 
denuncias. .A. I 6. Novembro 177 I. 

q8. Meias de seda estrangeiras, nao 
sendo pretas, gao prohibidas , com que 
penas, e não tem despacho. D. 14. Fe
vereiro 17H6. 

149· Meios judiciaes não se admittem 
nos incidentes de qualquer informação, 
ou acto extrajudicial , commettido a 
qualquer Ministro. L. 18. Agosto 17)0. 

r )o. -- ordinarios de haver as di
vidas trazem comsigÓ. despesas e dela~ 
gas. D. 14- Fevereiro 1761. 

Por elles se consegue regularmente 
a melhor indagação da verdade. C. L 3· 
Novembro 1768. §. 6. 

I)I. -- de evitar o prejuízo a nin
~uem se devem negar. Ass. ) . Dezem
bro 1770. 

I p. Meirinhos devem viver perto do 
Ministro do Bairro. A. 30. Dezembro 
r6o). 

Devem trazer todos os homens de 
vara. A. 2). Dezembro. l6o8. §. 18. 
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153· Meirinhos entrando em casas de 
mulheres solteiras de noite , com máo in~ 
tento, que penas tem. A. 25. Dezembro 
I6o8. §. 25. . 

Aquelle, a quem se der rol dos ho
misiados para os prender , será obrigado 
a dalos presos em tres mezes ; e no fim 
delles , achando o Julgador , que foi re
!Jlisso, b punirá. §. 30. 

Sáo obrigados a ·correr todàs as noi
tes sem falta os bairros, que lhes per
tencem. - E devem acudir aos roubos , 
brigas , e ferimentos com diligencia , e 
prender em flagrante os delinquentes. 
§. 31· 

I 

Devem levar diante de seu Ministro 
os presos . que prenderem de noite~ de.;. 
pois de corrido o sino. §. 32.. 

E devem assistir por turno · ás au
diencias do Juiz · dos Cavalleiros. A. 9· 
Dezembro 1611. · 

(Vid, A. 9. Julko r636. 

· 15 4- -- que fizerem avenças com 
os lavradores, ou outras pessoas para os 
seus gados não_ pagarem coimas , que 
penas tem. - Não podem trazer gados 
de criação nos lugares, em que servirem, 
e com que penas, L. 2. Março 16q: 

Nâo podem accusar as penas das 
J:'Osturas das arvores. L. 30• Março r 613 .. 
§. 1. , e A. 29. Maio 1633. 

· x;;; -- ou Alcaides, quando fize
rem penhoras aos soldados por mandado 
de seus Capitães , não levarao mais do 
que meio tostão por cada penhora. A. 
29. Maio z6::z.6. 

. Os homens delles Eodem ser pretos 
hvres, ou cativos. D. 20. Dezembro I 693. 

E ~ão nomeados pelo Regador. D. 
19. Janem> 17or. · 

I)6, -- e Escrivaes do·Tabaco sâo 
nomeados pela Junta. Regim. 23.Junho 
1678. §. 3· . . 

Tom. IL 

·ME 
1)7• .Meirinho d' Alfanâegà do ,PQrtd 

vigia de noite ; e com0 proced~ , achando 
fazendas descaminhad~s em barcos. Re~ 
gim. 2. Junho 1703. Cap. 65. -

i ,8. Meirinhos , gué n~o fizerem au
tos· das achadas de faéa , op ar~as pn).; 
hibidas, emregaQdo-as aos Ministros rio 
termo de vinte e quatro horas, serao sus.:. 
pensos por seis mezes, e condemnados 
em 6® réis. A. 3 r. Mar.~o 1742. §, I 1'. 

15'9· Meirinho. Foi perm1ttido áJun• 
ta do Cornmercio poder nomealo ; com 
seu respectivo Escrivão, e como. A. 10. 

Junho I 'J!5'7. 

Foi nomeado um, para a cobrança 
dos direitos dos vinhos nos seis ramos 
rle Lisboa. D. 25. Janeiro 17~6 . 
. ·(Tinhti-se criado pelo A • . J8. Novem ... 

bro 176;. §. 1.) 

I 6o. -- da Junta da 
Marinha. Sua criaçao , e 
etc. A. l6~ Outubro 1796. 

•i . 

Fazenda da 
obriga~ó.es ; 
§. 6t. 

. r6I. ~ii.el; que vier do Brazjl pára o 
concer.fo .do tabaco' não ; paga _direitos 
alguns; Estat. (onjirm; por A. 16. De· 
zembro I7)6~ Càp. I7l §. 17. 

t6z. Melaço , que direitos paga nà 
alfandega . por entrada. A. j I. Janeiro 
1721. ( Revog. pelo A . . 13. Setembro 
1725., que estabeleceu outro.r.) 

t63. Memoria se deve conservar da
quelles, que por ~bn(os'os feitos se fiz~.a. , 
rão benemeritos ao Principe, e á Repu• 
bliaa~ CC. LL. 9• Setembr.o -1769. §• 
23., e 3• Agosto 1770• §. 16; 

1 64- -~ d~ h eira, em qué se c'óncé
·dem as Tenças, he huma suspensão del .. 
las , para se verificar na pessoa , a que!? 
das ·mesmas se fizer mercê, com a anu~ 
gui:datie ,, ·que tinha aquella, . a quem s'e 

1 succede. A. 17 • .Abril 178.9.• §. 5• · 
6 
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I 6). MendigDs farão ~andados safr 
{ia Côrte , é corno. Edltt. 17. Maro 
178o., e 8. Novembro 1785'. 

r66, 1Y.Jenorú. O Direito não os soc
cnrre éontra a disposição da Lei. Á • 1) · 
Serembro 1696. · 

I(i'J. -- de qYatorze annos , - que 
lãnção fogos , ou foguetes 1 são presos. 
Edit. 18. Junho I 8o6. 

168. ,__ de ambos os sexos. Provi
den<!ias, que se derãn sobre os desam
parados , que se havião ·refugiado em 
Lisboa. Portar. 8. Maio I 8 r 2.. 

I 69. Me!cadores , que quebrao , e os 
'que se levantao com a fazcmda alhe. 
Mandou-se observar a respeiw delles a 
OrcL Li v. 5'. Tit . 66. , com as declara
ções, e limitações do A. I 3· Novembro 
I7)b• . · 

T-odas as . pessGas , ainda conjLln
·ctas, que prestarem -seu nome ', para que 
·elles ponhâo credito em cabeça alheia , 
nngi"t1do, que pertence a terceiro G que 
he sem-, ou fiz-erem cárregações fantast.i
'Cas, ev1ando-as em seu nomé, rem a pe
·na de confiscação ., além das corporá~s, 
postas pela Ordenação. §. u. 

As cessões , que el1es fazem tlO ~s
·paçó :de vinte dias antes da queota ., Sa-o 
nuiqâ9. §. 19. 

Sendo julgados de má fé , -não tem 
a quantia dos dez por çento, que s6men
-re ·c@R'rp~e aos ·que são julg.ados de boa 
'fé. A. I. Setembro r7 57. 

. . 
lJepois .cl~ .ap~r€Sentados na Junt·a., 

nâo pagao ·nem JUros ; ne'm decima., 
porque ella he a que deve. Resol~ r 1, 

Junho 1770. § I 6. 
•('Pid. ·-A. 17. Maio 175'9·) 

'l70· - - de retalho. Cria-ç:ío de suà 
M.trsa. Estar; conji.rm. péf@ A. I o. De· 
.zemhl'0 I7)7· 

r r r. Mercador. Ninguem o pôde ser 
sem 12xame e appr@vação da J uma. Esta ) 
coifttm. pelo A. I 6. Dezembro 1 ?5';: 
Cap. 2 • 

. E quanto aos ãntigos como se pre
cedeu. lb. §. z, 

Se alguem, ainda examinado , v'en. 
der a retalho em sobrado , ou sobrelo}ás 
que penas tem. Ib. Cap. :1. §. 1· ' 

Tem nó seu arruamento aposentado. 
da activa e passiva. Cap. 2. §. 6. 

A sua occupaçao não se p6de exer. 
citar, sem fidelidade, e sciencia. §. 7· 

Os feitos delles despachao-se ern 
Relação pelo Ccmservador do Commer .. 
cio. lb. §. 13. 

(Hoje pelos Juizes dos Fallidos. A. 
z6. Dezembro 1771. §. r .) 

Sa~ obrigados a rnatrícular-ss.., e a 
ter os livros necessarios. § §. 14. e I )• 

Cahindo em pobreza , os seus filhos 
e viuvas são soccorridos pelo cofre da 
Junta do Commercio. Cap. 3· §. )· 

17~. Mercador não póde abrir loj~ --da 
qualidade das cinco classes, :;em ter ao 
menos ametade de todos os lucros da 
mesma loja , e que penas tem, fazende--0 

A. I). Novembro 1~6o. 

(Os de fazenda dp India farão uni. 
do~ á classe de Cape/la, e os de Q:ti11• 

.quzlharia á da porta da Misericordia. 
Reso/. t. Março rj8·6.) . 

I73· Mercadorias como sabem pela 
pntta d'alfand~ga. Foral 15. Outubro 
1587 .. Cap. 4+ 

E como se perdem , achando-se de 
mais , ou differentes. Cap. 45'. 

Em quanto sahem d'alfandega , não 
nevem entrar outras a despacho, nem 
recqlher-se e~ arcas vazias dentro -deUa, 
Cap. 47· 



( 43 ) 
ME ME 

As que nao pagão direitm;, sempre 
se lançao em um livro , e para que. 
Capp. 49· e )2. 

17 4· Mercadorias , que se mandao 
pôr em degredo , como são tratadas , e 
d.espachadas. Regim. 2. Junho 1703. 
Capp. 6. e 7· _ 

r • 

As que se descarrégão n'alfa~dega ,' 
nao devem ficar de noitç fóra della. E 
as que são de peso, como breu, enxar
cias, etc., de que modo se despachao. 
E quando nâo cabem no pateo, e se 
mettein em armazens , como se arreca
dao. Cnpp. p. até 35'· 

As que se achao de mais , do que 
as conteudas no bilhete do despa€-ho , 
perdem-se, ainda estando dentro d'alfan
dega. Cap. 61. 

As Iealdadas nao se podem vender) 
e com que penas. Cap. 85'. 

•75• -- julgao-se de contrabando 
plenamente provado, achando-se extra
viadas dos caminhos, que conduzem ás 
alfandegas , ou sem despacho em embar
cação differente da que as conduzia, ou 
sem sellos , ou serido das prohibidas pe
la Pragmatica. · A' excepção de serem 
achadas em mão de pessoa , que com
p_:asse_. para seu proprio uso , porque en
tao nao tem pena alguma. Estar. confirm. 
por A. 16. Dezembro 175'6. Cap. 17. §. 6. 

176. -- e mantimentos, ou outras 
quaesquer fazendas e generos, fabrica
d.os, ou produzidos neste Reino, podem 
hv:emente transportar-se por elle, sem 
guias : entrando pela barra devem ser 
·a__companhadas com ellas , e como se pas
sao. J?. 12. Dezembro. •774• §§. r. e 3· 

(Vtd. Provis. 24• Fevereiro 1804.) 

177· -- proprias dos vassallos Por
tuguezes , e por sua coma carregadas em 
embarcações nacionaes , entrando nas al
fandegas do Br~zil, pagão de direitos por 
entrada dezesets por cento sómente ;- e 
os generos, ~ue sé denominao fl:10lhados; 

pagão mehos a terça parte do .estabelecil 
do. E sendo importadas par! r.eexportar.1 

,J I 

pagao somente quatro por cento , pas"' 
sahdo-se depois para embarcações nacio
naes, ou estrangeiras; o que

1 
porém só 

terá lugar nas alfandegas do Rio de Ja
neiro , Bahia , Pernambuco , Pará , e 
Maranhão. O. II. Junho 18o8. 

(Vid. DD. zo. Outub1·b '8o8., 28. 
Janeiro 1809., 7· Agosto •810., e :A. 
20. Junho I 8 r r.) . 

178. Mercadorias Inglezas , que os 
vassallos Portuguezes importao para os 
Domínios Ultramarinos, que direitos pa
gão. D. r8. Outubro r8ro~ 

•79· 1'v!.erds. Foi prohibido consultar 
requerimento algum , sen:t certidão do 
registo dellas. C. R. 8. Julho 16o3. 

Declarou-se , que as Camaras não 
pode1n fazer promessas dellas; e que fa- · 
zendo-as os Vereadores as pagarão á suà 
custa; C. R. 8. Setembro r 6o8. 

r8o. Mercê de Officio não se deve 
conceder para. filho , ou filha daquelle, 
que foi condemnado por erros delle em 
sentença de maior alçada. A. J,g, Outu
bro 1614. . 

t8r. Mercês, que E1Rei faz, devem
se registar dentro de quatro mezes depois 
da data dellas ; e sem isso não valem ; 
nem tem effeito algum; nem por ellas 
se dá posse. AA. •6. Abril r6t6., :20d 

Novembro a6)4·, e 28. Agosto 1714. 

182. ---'- de dinheiro, feitas na In
dia pelos Governadores , não se pagão 
antes de confirmadas por EIRei. A. 29. 
Março r6r8. 

Não se admittem requerimentos del-' 
las , sem certidão da residencia dos car
gos dos pretendentes. C. R. tO• Março 
1618. Cap. I. 

(Dec!arot1-se, que as merds de Ca
pellat se dev(m requerer pelo Dupachq 

6 *' 
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(/à-s Mercês , e não pelo Desembargo do 
Paço. C. R. 23. Junho 162-J.) 

(E que não se de7Jiáo acceitar ripH
ca-s vos requerimentos deltas. C. R. 30. 
J'etçmbro 1624.) 

- x8 j. Merc&s feitas , pelo Governo de 
Castella ant<!S d' Acclamação , farão todas 
confirmadas. D Io. Janeiro I 64I. 

r84- -- As Portarias dellas, feitas 
pela letra do Secretario d?Estado, erão 
rubricadai 1 por E IRei. D. 24. Deze,mbro 
!643· 

I85. -- entendem-se sempre feitas 
com os encargos, que as causas tem. D. 
ro. Maio I 644· 

I 8 6. -- feitas antes d' Acclamação. 
Mandárão-se reformar os despachos das 
·que ainda não estivessem executadas. D. 
21. Abril r646. _ ~ 

(Pid. A. rr. Setembro z6p.) 

Foi prohibido dar posse das com
mendas, frutos , pensao., .!lu administra

-€ao sem registo da carta nas mercês. 
;> ' 

D. 29. Agosto I 648. 

I87& -- Não se admittem ao des
·pacho dellas os papeis dos que não tem 
sido Capitães; salvo tendo servido doze 
annos , ou feito acção assinalada. Regim. 
9-_Janeiro_ r 67 r. ~ r. . 

Juntao-se eom elles folhas corridas, 
'e certidões em fórma. - Fés de officio. 
- E . justificaç.áo do Juizo das Justifica
ções. §§. 2. 3· 4· e 5. 

Não se admittem cópias, senão com 
Alvará de licença, ou sendo do Ultra
mar. (Vid. C. 1<. 29. Outubro IJ2)·)
Como se passao as certidões do servico 
dos criados. §§. 6. 7· "'8. e9.- Oevem-~e 
allegar todos os serviços juntos , aliàs 
nã_o -s~o attendidos depoi~. §. ro. - Não 
-se allegão serviços alheios, senão herda-
-dos., ou ren~_ncia·dos, á excepçao dos 

pais , filhos, e irmítos. §§. ·I r. e r 2 • _ 

Como se d€spac~ão. ~· r 3. e 14. - E 
os seg~ndos serviços so passados oito an
nos. §. IJ. - Várias providencias para 
evitar os abusos, etc. ~ . _I 8. e seg. 

I 88. Mercês: Os livros do Registo 
dellas se mandárâo reformar por seterem 
queimado. D. r o. Outubro r 6ªr. 

Não se admitrem os requerjmentos 
dellas sem folha corrida, certidão das 
mercês, e fés de o:fficios D. 12. Maio 
r68 r. 

(Thzha-se declarado por C. R. 7• Ago.r: 
to I 62)., q.!Le a folha corrida deve se,. 
tarkbe1rz de fioimbra, se o requerente 
for·, ·ou tiver sido Estudante.) 

Não se . podem requerer, senão pe
los. parentes, na fórma dos §§. r r. e Il, 
do Regimento, , que se man~a observar. 
D. 30. Julho r689. 

Os requerimentos para el1as devern 
ser instruidos com folha corrida , certi
dão das Mercês, e fé de officios. D. 12, 

Maio r687. 

Providencias sobre a continuação 
dellas. D. 28. Março I 68 9· 

189. -- foi proh.ibido passalas pela 
Chancellaria das Ordens , sem constar 
do seu registo no Geral das Mercês. A. 
ro. Fevereiro I 69~· 

E foi prohibido tarnbem consultalas 
sem serviços ; ou por jusrificaçóes tira
das, sem citação de parte. D. 6. Abril 
171 z. 

190. -- despachadas , ou serviços 
cassados lancão-se em um livro na Se
cretaria d'Estado, e corno, e para que. 
D. 15. Setembro I7L7· · 

Providencias sobre a renuncia del
las a favor dos Soldados e Officiaes, que 
vão servir á India, habilitações, etc. D. 
27. Mar~ I73-2. 
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i 9 r. Mercês , feitas d-eoairo de certa 
condi9ão , não se verificao, sem elJa se 
encher. Ass. 30. Julho 1748. 

' I 92. Mercê pura J € a.nte-cedent'e' não 
he offendida pelo direito da retrorrac9ão,· 
fundada em mercê, com •cond·i~ão mista, 
e não potestativa. Ass. 30. Julho 1748; 

I 93• Mercês fi cão essencialmente per
feitas pela conces11ão da graça, aimdaque 
para o seu ultimo complemento seja ne ... 
cessaria a posse. Ass. 30. Janeiro I 7 49· 

· 194. -- devem haver os que con
correm com os seus fructuosos trabalhos, 
para a utilidade pública do Reino. A. 3· . 
Dezembro 1.750. 

. .. 

r 95'· -- e honras merecem os que 
procedem com zêlo e fidelidade no ser
viço do Príncipe. A. 3· Dezembro IJ)O• 
Cap. ,9• §. 3• , 

l 96. - de vidas, ou successão de 
juro e herdade , como são confirmadas, 
appresentando-se as cartas originaes dos 
imme.diatos antecessores. A. 14. Outubro 
176.6. §. I.. 

197. -e graças dos Prihcipes não 
passao da vida dos que as concedem, 
nem estes podem limitar o poder Regia 
áos seus Successores. A. 20. Setembro 
1768. 

. 
I 98. Mercês dos officios não podem 

suspender-se no transito da Chancellaria 
com embargos. C. L. 23. Novembro 
rno. §. 13. 

( Vid. D. I)• Fevereiro I 643· 

I99·, Me~cê _ de Tença, ou das terras 
da Coroa nao passa aos successores, ape
sar de não ter repugnancia para isso. C. 
L. 23. Novembro 1770. §. 17. 

7.oo. ---- todas , á excepçao ~as mi-

litares , devem ser reg-ist~das , · ~oni pena 
de nullidade, e n~o v.a1~ 11s Cartas é 
Alvarás, nem F'Or eJJas ·se póqlli f>azer 
obra alguma. A. r. AgGJsto 1777 .. §. ~. 

Como se passao as cettídóes dellas. 
- O regísto faz-se em Iiv.ros rubritados 
por ú:m C~nselheiro da Faze:FJda.- A011~ 
de se guardao interinamente, quando são 
findos . - Salatios das certidões e regis.o 
tos. §. 3· seg. 

ioi. . Mercê, concedida a wns, não 
se enteJJde prejudi~-r a terceiro . . Ass. H. 
Outubro 1778. 

202, -- de Tenças não 'se juJga feí.; 
ta, aindaque contenha a exptessão de = 
Tenças, = Úma vez, gue tlao se faça 
menção de Almoxari.fadG' oltb.portaBcia ,' 
etc. A. 17. Abril 1789. §. 1. 

20 3. -- generica de v ililas 110s beas 1 

da Ct>rôa, po_r mais exuberamtes que se
jão as clausulas, não comprehende os ti~ 
tulos de Barão, Visconde, ett. A. 4· Ju
lho 1.789• 

204. -- da Corôà , feitas pára sem
pre fóra da Lei J)iental. Em que caso 
não se julgou necessaria nellas a confir..: 
ma~ão, D. 26. Janeiro 17.92. 

20). Mercês Reaes, que! se demitterri 
sem faculdade Regia , perdem-se. D. I 5'. 
Abril 1791 . 

zo6. -- Reaes nunca se ju1gao fei
tas com prejuizo de tercdro. .4. 'i. Ou
tubro t 79) · §; 29. 

207. -- dos bens .da Coróa , e O r.:; 
dens, ou de Criado da Casa R8al. Nih
guem póde pedilas , sem estar emprega .. 
do voluntariamente no servico da tropa,, 
ou sem mostrar , que serviÔ seis annos. 
A. 23. Fevereiro 1797· §. Z• 

208. Merceerias da Miseticordia dá 
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villa d'Obidos farão exrinctas com o seu 
Capellão; applicando-se este re~dimento 
ao hospital das Caldas da Ralnha. A. 
20. Abril I775· §. 59· 

209. Mercieiros. Foi regeitada a pre
tençâo delles se eximirem da jurisdicção 
do Senado , e passarem para a Junta ~o 
Comrnercio. Resol. 14- Novembro 1791. 

210. Merecimento, e não antiguida
de, se attende na promoção , nos postos 
de Marinha superiores a Capitão de Fra
gata. Reso1. 20. Outubro 1796. 

2. r r. M eretrizcs. As que não são na
·turaes das terras, em que vivem escan
dalosamente, devem ser Jans:adas Jóra. -
Tendo molestias , são mandadas para o 
l10spi1al , ou tratadas nas cadeias : não 
sendo tão escandalosas , deve h a ver com 
ellas o disfarce e rnoderacão recomrnen
dadas no A. 2). Dezemb;o r6o8. §. 22. 

( Vid. Ord. 22. Maio r8o7. §. )•) 

Sendo achadas nas tavernas, casas 
.de pasto, ou lojas de bebidas , são con
·duzidas á Casa de Correcção. Ord. 27. 
Abril 178r. 

:1 12. Mesa da Consciencia e Ordens. 
.Foi-lhe prohibido declarar nos seus des
pachos a discrepancia dos votos. C. R. 
3 r. Dezembro r6o3. 

Tem jurisdicção judicial, e conten
cíosa nas materias da sua rep.artição. E 
pertence-lhe a provisão dos officios das 
fazendas dos defuntos e ausentés , e da 
recepçâD dos cativos, e arrecadação del
las, assim do Reino, como do Ultramar. 
A. 2. Janeiro r6~6. 

C Declarou-se , que não podia proiJer 
os ~.fficios de Escrivão dos Residuos , e 
outros, nem fazer quitas. C. R~ 15. J.u
!ho -I 609. Capp. r. e 2. 

213. - - não póde consultar mer· 
cês de habitas, nem lugares da Casa da 
S!JppHcas:âo. CC. RR. 3 r. Dezembro 

r6o9. , 3 I. Maio I 6 ro. , e 12. Dezem
bro 1635· 

214. Mesa da Consciencia e Ordens 
não póde conceder privilegio 1 para não 
se pagarem coimas : por pertencer sórnen
te ao Desembargo do Paço esta conces
são. A. 14. Abril r612. 

Foi mandada conservar na posse de 
passar Carta ao Provedor das C.apellas 
Juiz dos Residuos, e seus Offi,iaes na~ 
Ilhas dos Açores. C. R. 5. , e A. 26, 
Março r6r+ 

(E declarou-se , que -as clausulas 
das Cartas dos Pruvedores das comar
cas, relativas a Hospitaes. Alberga~ 
rias, e Gafarias, niirJ obstavtio d jtt
risdicçáo da Mesa. C. R. 7· Setembro 
I.CÍ27. Cap. 2.) 

C Mandou-se} que declarasse t1t:1S Co;.z_ 
sulta.r os nomes dos Ministros de votos 
.singulares. CC. RR. 3· Outubro r6I). 
Cap. 2., e l2. Março 1616. Cap. r.) 

:u). -- Q!lando os Desembargado
res da Supplicaçâo vão a ella, sentao
se nos bancos abaixo dos Deputados. C. 
R. 1). Junho r626.- E indo a ella a 
exames vagos, sentao-se da esguerda, e 
argurnemão em primeiro lugar. D. 5· Ju· 
nho r637· 

2I 6. -- Aos Escrivães da Camara · 
- D , e nao aos eputados , pertence lançar 

os despachos, contra o que determina o 
Regimento. C. R. 14. Dezembro 1633. 

Ç Declarou-se , qt~e não podia fazer 
qutta, nem mercê , sem licença Regia. 
C. R. 30. NovembrB r634.) 

Providencias sobre o despacho deUa. 
Ord. 26. Março, e D. r8. Abril r641. 

Q.1ando vai a eUa o Procurador da 
Corôa, dá-se-lhe lugar da parte direita, 
acima do Deputado mais antigo; e in
do o Desembargador servir de Relator 
abaixo do Deputado mais moderno. D: 
21 . Agosto 164r. 
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· .z 17, Mesa da Consciencia e OrdeM: 
' Os seus Deputados nâo podetn remar 

posse , antes de receberem o habito de 
uma das. Orelens. D. I~· Setembro I 64~. 

1
' Qyando a e lia · vai o Procurador Ge• 

ra das Ordens, não se lhe dá assento 
com os Deputados, mas cadeira raza fó
ra da Mesa. ResoJ. I 643. 

2 I 8. -- Del la se interpõe Recurso 
para a Corôa, como de Juiz Ecclesiasti· 
co. Resol. 26. Maio I 643· 

C.Mar por D. 7· Maio 1699· se de .. 
clr:rou, que e /la · não recebe excepcões de-

1 

cltnatoriar, nem respo11de nor Rêcurso.r,, , 
P0! ser um Tribunal Regio, dt que o 
nao ha.) . 

( Tambem se declarou per A. i8. Se
tembro 1801. §. I., que dciia não ha 
Re~Nrso para o Juizo da Corôa em ma .. 
,tertas d~ administraçãot e arrecadaçáo 
de bens da mesma Corôa.) · 

( EJtra11hou-se ao seu p,·esidente Vo
tar em um -negocio de' justiça. Resol. 
30 • .Agosto 1645.) 

219. -- Ordenado do seu Presiden
te, Deputados, e Escrivão dll Camara. 
A. 23. Março I7) 4· Cap. I. 

. Fj dos Escrivaes da Camara dos 
Mestrados · ~ -Officiaes. E seus emolu
mentos. Cap 2 . · 

E da Repa:rtição de cativos: Ü:tp . 3' 

E do Juizo das Tres Ordens. Cap. 4· 

E dos Contos subordinados á .,Mesa. 
Cap. 5• 

E das Capellas do Senhor D. Af-
fonso IV. Cap 6. · 

E das outras Estações e Contado .. 
rias. Cap. 7! e seg. 

' . . 

Foi-lhe commettida a Inspecç~o dos 
Estudos das Sciencias maiores, cultiva
das na Universidade de Coimbra. A. 4• 
Junho 1771. - · 

ho. Mes·a da Conscienda . e Ordêrls~ 
S'ua jurisdicção sb'bre os Berrs das Ordehs; 
cativos, e Córnmendas vaga8:, ~· Eitinc..:. 
ção de todas as suas Gontadotiá'S, Offi
cios ; e Incumbencias delles , e dos Con..:. 
tos de todas e quaesquer Repartições de 
Fazenda , que por elles etilo administra..: 
das, mahdando-se temetter wdo ao Era
rio .Regia, e dando-se-lhes u.rna 'nova 
fórma. A. 2. Junho 1774· §. r. e seg. 

. Foi prohil;>ido aos Escrivães das 
Secretarias della nomearem os Offici3es 
màiores, ou menores; ficando-ihes pcr
mittido propolos sómente, quando vagél- ' 
rem. D. 4· Março 1775'· 

ur. -- Manda f<tzer a cobrançà 
da Decima dos bens das Tres Ordens 
MilitareS', e Co_mmendas. D. :2:4. Ouru- · 
bro 1796 . . 

(Declarou-se, que e/la deve mandar 
proceder a seq_uestrP 1Jas quartas parte.r 
do rendimento das Commendas para o 
encàrte dos Commendadorer. E porque 
tempo , e como pó de conceder Alvarás 
de administracão. Avis. 21. NrJvembro 

J 

1797·) . 
( Vid. Aviss.- t8. Outtlhro 1790., 2'2.• 

Novembro 1792 , e 30. Ma:ço 1796.) 

222. -- procede contra b$ Ptovedo
res ·dos defuntos e ausentes, Capellas e 
Residuos, Thesoureiros, etc. do Ultra
mar' que sao omissos: e ' sendo desabe.:. 
clientes, ou fazendo malversações, man..;; 
da-os vir emprazados; A. 4· Março z8oz. 

, i 2 3. -- do Rio de J aneito conhece 
por appellaçâo das causas crimes dos Ca
valleiros. A. l.i . .. Abril 1808. §: 7· 

~moiumentos dos :Ministros, e Qf .. 
fldaes della •. .A. n. Maio t 8o9. 

(Foi criada por A. 22. Abril. r 8oS~) 

. 2241 Me.ta dos .11ggr,'21Jo! nâ? t~m ju
tisdicçâo para det:idir das anngmdades 
dos .J\.1inistros de fóra da Casa , sem Re
solucão de Sua Macrest~de. As.s 17• Ju .. · , . o 
t1ho 1747· 
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- 2.1;-. Mesa dos homens de negocio foi 
extincta, e se lhe subsriruio a ]unta do 
Commercio. D. 30. Setembro 17)5· 

( Vid. C. L. 5· Ju11ho 1788.) 

226. Mesas da Mercearia e dos Es
tra'Vos farão extinctas, subrogando-se em 
seu lugar meio por cento no Consulado, 
por saída. D. 21. Janeiro 1756. 

127. Mesa da AJministrafÓO d'a Com
panhia d' ilgricultura das Vinhas do Al
to Douro de quantos Deputados se com
põe. - Decide os negocias por votos , 
m2s não contra as Leis. Inst. conjirm. 
por A. 10. Setembro 17)6. §§. 4 - e 6. 

( Vid. A. 16. No'Vembro 1771. §. 8.) 

Decide as questões entre as pessoas 
l.nteressadas nella sobre capitaes, ou 11:1-:
cros delles , e suas dependencias. Sua al-
çada. §. 7• 

Os negociantes, e mais pessoas, que 
forem chamadas a ella , não se podem 
5cusar. §. 38. 

Pode mandar pelo seu Conservador 
recado aos Juizes do Crime, e Alcaides 
da cidade, para fazerem o que lhes or
denar. §. 41.. 

2--2.8. Mesa do Bem Commum do1 Mer
c_adores de retalho, àe quantas pessoas 
consta

1 
sens empregos, fórma de elei_çãQ, 

votos, assentos, e obriga~óes. Estar. cotJ"

firm. -pelo A. I 6. Dezembro I__7)7· Cap. 1. 

1i9. Mesa dos Generaes. Qual se per
mirre na Campanha , ou Qlarreis , co
mo, ··e por quem he ·dada. DD. le Abril 
1761. ,-e 4· Dezembro 1796. 

1.30. Mesa a bordo das Ná'Os Re~te.t 
foi mandada dar aos Capitaes Generaes 
d'·Armada Real, Tenentes Generaes, e 
Marechaes de Campo, e aos mais Offi
çiaes, assinando-se-lhes para isso um tan-
to. Avis. 19. Janciro 1764. : 

'23 I. Mesa ilô; Direito1 dos Vinhos.-

Sua criação, e regulamento. A. ~6. Ou. 
rubro 1765. §. 8. e seg. 

zp. Mesa Cemoria. Sua criáçao o.r
ganisação, jurisdicção, etc. L. )· Àbril 
1768. - ·Seu Regimento. A. r8. Maio 
1768. 

( Declarou-se, que os Religiosos De
putadoJ del/a gozá9 do.r privilegias, qtJe 
competem aos PrO'Uinciae.r actuaes. A11i.r. 
14- Agosta 1770.) 

Foi-lhe commettida a inspecção dos 
estudos das Escholas menores do Reino 
e Dominios, incluindo a Administra~ão 
e Direcçao do Collegio. de Nobres , e 
de todos e quaesguer Collegios e Ma
gisterios para os estudos das primeiras. 
idades. A. 4· Junho I77I· 

(Foi extincta, e criada em Úu lt~ga,. 
a Mesa da Commissão Geral sobre o 
Exame e Censura dos Livros. C. L. 21 • ....
Junho 1787. 

~33· Me;a das Confrarias. Determi
nou-se, que os Irmãos dellas não podes
sem comprar os bens, que ellas erao obri
gadas a vender, e que, tendo-os compra
do 1 os largassem, Provis. 6. Março 1771. 

234- Mna da Fazenda da Universi
dade de Coimbra, com todos os empre
g~s, e incumbencias del/a foi extincta , 
criando-se em seu lugar a Junta da Admi
nistração, e arrecadação, com cofre, The
souraria, etc. A. 18. Agosto 1772. §. I. 

1.3)· Mesa do Senado de Lisboa ficou 
conservando a inspecçao , e~onomia , e 
expedjção dos provimentos- dos officios 
assentamentos dos ordenados, juros, erc: 
A. 23. Dezembro I773· §. 4· 

Providencias, que se derão sobre o 
assento dos seus Membros, e regulari
dade de seu despacho. C. R. I 3• No
Ve!l}bro 177)• 

236. -- do Desembargo do Pa~o 
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da ·cidade de Goà, quando forein a ella 

' as eleições do Presidente , Vere:ldores , e 
Officiaes , para apurar as pautas , nã'o pó.:. 
de nomear ·os que nellas não estiverem , 
por ser regalia , que só pertence ao So..;, 
berano A. 15. Janeiro 1774: §. fin. 

· ~ do Desembargo do Paço ? e dà 
Consc1encia e Ordens foi criad~ no Rio 
d~ J~neir9 com a jurisdicção, que per
tencia ao Conselho Ultramarino , á ex
cep~ão dos negocias militares. - Ha nel
la Deputados da Mesa da Conscien~ia e· 
Ordens; que só entendem nos negocias 
della. A. 21. Abril 1_8o8. §§. I• e 1.

Chanceller M<ir e Officiaes. §§. 9· I r. 
e 1,1. 

... 
"37· Mesa do Sal d'Aveiro fui aboli:.. 

da. A. 21. Novembro 1774· §~ 8. 

• 1.3 8. Mesa da Commissão Geral. -so
bre o Exame e Censura dos Livros. Sua 
criação, e Regulamento. C, L. 2I• Ju· 
nho 17S7. ' 

(Foi abolida pela C. L. 17. Dezem
bro 1794•) 

Como farão apfilicados os bens ·,.
que ella administrava. C. L. 10. Agosto. 
179>· 

:2.3 9· Mesa .Priora/ do Crato foi ex
tinéta , e :a sua àdministraÇã.o fi.cou per-' 
t<;~çendo ~ Juqta. do Infantado. A. 18. 
Dezembro 17 9õ. 

240. Mesa , da. InspecçãD do Rio de 
raneiro ,foi extinct~' e criada,, em seu lu...
gar a Juntá do.Cornmetcio .. A. i3. Agos-
to r8o8. · 

2 4I.. ~esas da .Jrospecçao do Ultramar. 
~ ·sua. J~nsdicÇã'o ne privativa.' e exclu
SlVa. d~ qualqúer outra, e dáo re<>ursos 
ordmanos , e e:xtraordinarios .para a J un
ta do Cbmmercio. A. 3o. Janeiro 1810. 

( . . 
142. Mesà Jo Despacho Maritimo foi 

estabelecida no Rio de Janeiro. Seu · Re
gulamento, etc. A. 3· Fevere:ix:e 18Io• 

Tom. JL · 

14~· Mesadas adiantadas aos Emtiai~ 
~adores e Ministros corno se descontãm 
Resol. u. Novembro 1746. 

Reputâo-se soluçao adiantada de pa
gamentos devídos , quando se dâd por 
conta de fazendas arrendadas ; e por isso 
nao devem Decima. Resol. n. Junho 
I770. §. 19~ . 

i44· Mestéres dà Casà dos vinte e 
quarto de Lisboa. Os seus fi) hos podem 
lêr no Deseinbargo, sem dispensa. D. 28• 
Maio r663., e A. ::n. Maio 1665. 

E:imão , e sendo-se na .. Mesa ,da 
Verea~ao · com o .seú espadim. D. ~4· No
vembro 1783. 

14~. Meúras de Meninas. Estabe..; 
lecêrão-~e desoito, pagas pelo cofre do 
Subsídio Literarío. Resol. 3 I. Maio ~790. 

2.46. Mestreí tios nav,ios, apeQas an;; 
córão, deveni, antes de alguem saltar em 
terra, vir dar entrada, corno, e com que 
penas. For. I). Outubro i587. Capp. I). 
e 16., e Regim. 1. Junho 1703. Capp~ 
8. e 2). 

· Devem ser notificados um dia án
tes , dedatando-se.:.lhes, que no imrriei. 
diato se vai dar bus~a , para que , e com 
que pen~s. For. I). Outubro 158 7~ Capl 
1.1. , e Reg. 2. junho 1703: Cap. 38. 

Os- eStrangeiros, qlie levârerri pará 
fóra do Reino alguma pessoa delie, que 
for ·sem licença d'ElRei, serão condemna
dos em mil cruzados. L. 6; Dezembro 
z66o. 

( Vitl:~ D. 28 •. AgostD, e A. ~· Setem
bro IÓ45'·; D. 301 Jtlnho, e A. 4• '}11 ... 
lho . I &46. ; n. 7. Março I 6)8. ' ·e 4.' 
9• .Janeiro · IJ92;) 

:2.47. -- que vierem do BraziÍ '· otí 
Conquistas para este Reino, e. rorna:em_ 
porto estranho; sem urgenr.: _ necess1~a.; . 
de 1 perdem seus bens, e serao degrada.,. 
do's por, dez 'annos ,para a India. h -:27. · 
Novembro 1 684. 

7 



• 

c 50 ) 
ME ME 

z·43. 1ybstres dos navios' qu~' depois 
·-~e estarem despachados para sair , J-ec@
·berem ou deixarem tirar ~lg1..1m.Ml faz~n
das , ~u seja dentro , ou fóra da barra., 
incorrçm em pena de degreqo, e perdi
mento de bens. L. 16. Ago.sto 17~.2. 

249· -- que carregao para as Con
quistas, vão á Mesa do Bem Comrnurn 
do Commercio declarar por termo o fre
te, que hão de tevar por cada tonelada; 
e com que penas, não o fazendo, ou ex
cedendo-o. A. 4- Fever~üro 171-4. 

250. -- das Ilhas, que levarem na
vio para o Brazil, sem ~er despachado 
-para porto certo , que penas tem. L. 20. 

Março 1736. , 
( Vid. AA. zo. Fevereiro 17 48. , e 

zo. Julho 17)8.) 

2)1· -- que levarem algum navio 
a differente _porto daquelle , para que 
tem tomado carga , que penas tem. L. 
1 6. Fevereiro I 7 40. 

( Vtd. AA. 2)· Janeiro I7JS· , e 2. 

Junho 1766.) 

2.p. -...- não poQ.erâo pedir , nem 
·rec~~r frete de tabaco de q!lalquer dos 
por~os do Brazil para ~ste _Reino, que 
exced" a quantia de çrezentos réis_ p~r 
arroba 

1
• ou dez€!seis mil e duzentos rets 

por tone1ada de cincoenta e quatro arro
~bas .... R~girn. x6.Janeiro I7)1· Cap. 7.§. I. 

(Declarou-se- e .r ta determinação para 
-s.ua melhor observ-ancia pelo A. 29. No
vemúro 175'3·, que tambem amplia os 
§§. I. 2. 3· ·e 4.) 

. ( B·a mtJma disposição devem obser
'l)_ar· Q.J Mestres do.J ·navios , a respeito 
dos fr~tes do assucar, que viçr- doBra
zil para este Reino. Regim. dito C~p. 
'7· §. r. in fin.) 

;.n. _,.,_ offic~es € w.arin~i.ros não 
p0~e,rn Jevar faze·ndas parél o B.Niúl , . pa
ra nelle as ve1Jderem_, e ~trM:erem o seu
pPQduoto, e <i!Ue penas tem fa~endo-o. A. 
{i, Dezembro 175'5'· - _ 

(Declarou-se ·' qfle saht11do os Me .r 
tre_s -t que ~Jguem lev4 Ja:ztnd.as na .r -
bredita fórmP, o deve declarar e eo_ ' r,z 
q«o1Jtp tempo, e qut pmas .tem, niio 0 
fa:ando. A. ,6, Dtzembro I7)) .) ~ 

(Declarou-se ultimamentt , que po
dem levar alguma!, e quaes .r.ão • .A. 1 r 
Dt:«mbro 17)6.) · 

. 25' 4· Mestres de navios sao obrigados 
a ?eclarar na Torre do Registo os p~sa
geiros1 que trouxerem, .e gue penas rem 
não o fazendo. A. l).Junho r76o. §. r 3 ~ 

2.)5'. -- da navegação d'Angola e 
Moçarnbíque , o gu~ devem obrar colll 
as suas embarcações, nos portos de sua 
viagem. A. 7· ~io 1761. 

2.)6. -- e arraes dos navios-. Os d~ 
nos respondem pelos extravios de direi~ 
tos _, que elles fazem nos pescados. A. 18. 
Junho 1787. Cap. 'i · 

2)7· Mestres de Campo dos Auxilia
res gozâo do privilegio do foro Militar . , 
assnn como : os soldados pa CJOS. Reuim 
I. Junho 167,8: §. 49· u 

0 
· 

2)8. - - Generaes tem o tratamento 
de Excel_lencia. A. zs.J~neiro 1759. §: 3· 

'Cbãrnão-se hoje"'Tenentes Genei'<ies, 
D. J• Abril 1761.. 

"5'9· -- e Auxiliar~s da Bdr:a e 
Partido do P<Jrro tem 'seu _exercido-, nã~ 
obstante estarem seus destricros em dt.ffe
rentes Governos. D. 19· Abril ·r762. · 

z6o. --·dos Terços Auxíliares são 
chamados Coroneis .de Milicias , · e po
dem. usar de banda em totias as fun~c.ões 
militares. D. 7· .Agosto 1796. ~ o 

26r. Mestres de Posta. Seus privile
gias farão "confirmados. AA. 20. , Juiho 
169~, ' I). D:zembro l7GI., e D ..... t6-' 
Maro 1704- ~ ' · 
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262. Mestres da A!fandega do Taba

C<(}, Suas obriga~óes. Estat. co1Jjirm. por 
A. 16. Dezembro I7)6. Cap. 14. 

263. Mestres da Aula do Commercio 
sáo nomeados pela Junta delle. Estat. 
conjirm. pelo A. 19. Maio I7)9• §. 2. 

164. Mestres de Latim. Haverá um 
em cadá bairro de Lisboa. A. 28. Junho 
17S9· §. S· 

Como, e por quem serão provídos. 
Ih. §. 6. 

Haverá um em cada uma das villas 
das proyincias. §. I o. 

Nem particulares ; nem públicos 
póde haver sem licença do Director dos 
Estudos. §. u. 

De que nobreza gozao. §. I 1. 

~e c'ostumes e actos religiosos de
vem ensinar aos discipulos. § §. I 8. e 19. 

l6). -- de Grego. ~antos serão, 
e em que partes os haverá e sua regu
laridade. A. 28. Junho I7 s9. §§. I 3· e 14· 

z66. Mestres da Aula de Artilheria 
haverá na Fortaleza de S. João da Bar
ra. A. 9· Abril 1762. 

. 267. Mestre. Ninguem ~óde abrir lo
_Ja de Mestre. de,.., qualquer of.ficio , sem 
carta de exammaçao. A. 3 o. A gosto I 770. 

268. Mestres para as escholas públicas. 
Como se mandou fazer o provimento e 
exame delles. L. 6. Novembro 1772• 

2.69. -- particulares podem ter quaes
quer pessoas. L. 6. Novembro 1772. §. 7· 

E tambem os póde haver para da
rem lições por casas particulares, mas 
sendo primeiro habilitados com exames 
e approvaçóes. §. 8, 

- 1-70. Mestres de lêr, Solfa, e Gram:.. 
matica, por que repartição erao p;tgos an
tigamente.C. L. lo. Novembro I77'-· §. I. 

271. Mestres do Arsenal não podem 
ter lojas públicas de seus Of.ficios. Nem 
os Contra-mestres e apparelhadores. R e
sol. :Z.)· Outubro 1804• 

l71· Metal/urgia. Estabelecimento de 
sua cadeira na . Universidade de Coimbra. 
C. R. 18. M-aio 18oz. 

173· Milicia constitue a for~a, e o 
respeito dos Soberanos, e a segurança 
dos povos. C. L. l'l· Setembro 176I. 

1.7 4· -- he vida mui decente , e 
mui propria para os homeHs ganharem 
merecimento e honra, e para adiantarem 
as suas graduaç0es e fortunas. A. I 5'. Ou~ 
rubro 1764., e D. 6. Setembro 176). 

"75· Milícias. Nos Regimentos de!Ias 
mandárão-se fazer Conselhos de Guerra , 
em tudo conformes aos de tropa de li
nha. Ord. 17. Abril z8oo. 

276. -- do Brazil. Não podem ser 
propostos para Coroneis, Tenentes Co
roceis , e Sargentos Mores dellas , senão 
Officiaes, que tenhão servido com distinc
~ão na tropa regular ; com tanto, que 
estejão em termos de servir. A. 17. De
zembro r8o:1.. §§. 1. e 2. 

São propostos com accesso, e nunca 
preteridos nas promo~óes dos seus Regi
mentos. §§. 3· e 4· 

Na falta destes Officiaes , sâo pro
postos os Capitaes, fazendo exames pú
blicos , em que se mostrem babeis para 
os postos superiores. - E como estes 
se fazem. §§. 5• 6. 7• e 8. 

Juizo sobre o exame. §. 9• e seg. 

Nos Regimentos de pretos e pardo~ 
preferem os da · sua cór § §. I 6. e 17. 

7 * 
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- Comô se fãz o. pr0viment6 e refeirrna 
·dos outros O.ffi.Giaes. §. í8• e seg. 

277. Milicias. Críaçao dos novos. Re
gimentos déllas nos dilferentes Partlclôs, 
óu Governos. A. 2 I. Ourubre r 8GJ. 

278. -- a cavallo. Corpo de Vo
lu_ntarios della~. Sua criação, plano, etc. 
D. 29. Oú.fubro r 807. · 

279· -- a P.é. Foi ?ado aos do~s 
Regimentos de L1~boa Onental, e Occl
dental õ nome dé V-olúntarios Reaes de 
Milicia.r a pé. D. 3· Novembro r8c7. 

280. -- Seu Regulamento foi con
.firmaàb por A. 20. IJezémbro I 8o8. 

Divisão dos destrictos pará cada Rê
gimentó , e cortlposi~ao da sua. força. 
Capp. I. e 2. 

Qyalidades , que devem ter os Offi
· ~íaes, e fórma das propostas. Cap. 3· 

Esç:;olha dos Officiaes inferiores, € 

Cabos , e fórma das suas nome-a~ões. 
Cap. 4· 

Gomo se faz o recrutamento. Cap. )· 

Livros do registo e soldos. Tit. 2. 

C:ápp. r. 2· é 3· 

Armam€ntos. Capp. 4· e 'i· 

, a,gr. ;__ Os Capitães dos Regimen
'tõs del1as devem ser as pessoas mais no
·bres, abonadas, e bem comportadas ; e 
sendo avisadas, devem comparecer logo 

·n6s destrictos., aonde tem os hens1 e com 
·que cpé'nã$. Portàr. 8. Janeiro 18n. 

282. Miliáa'flos g{)!Zão dos privilegins 
dos ·soldados pagos , em quanto estão 
ali~a:das; e , r-endo um anno ·de serviço 

·nas Fronteiras, não podem ser obrigados 
a ir ::tá.. São f.setJtos ·dos ai árdos da Or
derfànÇá. A. 2-4. N0-vernbrG r-6*5'· 

1\'I I 
~âo cóntribuem com peit.as , finta~ 

tat-~s, serviços, ernpresrimos, neill pa~~ 
os outros encargos- do Conç:elho. - Go.. 
zâo dos privilegias de Estanco de T 

S 
, a-

baco. - ervem somente na província 
dé cujo desrricto sã-G : e ·pod€m demitti 1 

de si a favor de seus pais os seus privile~ 
gios. - São sacGorridüs pelas Camaras 
até chegarem ás fronteiras, e, não tend~ 
ellas re?dirnento.s, tirão-se os ~inheiro~ 
ríécessános das S1sas, pm arEi' em _do Prove
clor da comarca. A. 2+ W<"Yvernfuro r 645. 

283. Miliéianos sâo Ísênto§, como 08 
de linha, dos e1Kargos da Republíca e 
empregos civís. Resol. 31. Oumbro 17s8. 

( Vid. D. 22. Março I75J·) -

( Dectaroa-.re que , send(J presos por 
crimes militares, devem ser reco!hidor 
nas prisóeJ militares, e isetJtos de paga;· 
carceragem. Re.rol. -1 I. Junho 1783.) 

284. -- Asüm forao chamados os 
Aux~liares. Sua organisaÇãô. D. 7. Agos
to 1796. 

285. -- seus privilegias. Não êstâo 
desobrigados de ter egoa de lista: e nem 
os seus filhos de serem soldados , e po
dem sórnente escolher aquelle, com que 
guerem ficar. Nem são isentos de serem 
cobradóres -de Decima; e nesse tempo 
estão livres do servico. Nem de darem 
carros, e cavalgaàurâs"' é de irem com 
ellas , quando estão fóra do serviço. A. 
r. Setembro I 8oo. §. I. e seg. 

286. ~- seu soldo ~-m tempo de 
guerra. Offic. 2). Março I 8o r. 

(O ultimo 'estrado dor seus rprivilegiós 
e isençõu be o ·que se segJte : Os Offictaes 
delles gozáo das mesmas _ honras, que 
-co1t1petem aos de linha; e tem as mes
mas -hvwas ftme,bres . .Jidnznd-o-se 1JS Re
.gime1ftlls reunidor, é empregados effecti
·vamente no serviço, tomiio o commando 
-dtM praças 1 guar-nrçóes, (Ju corpos de 
iropa., que se thes -droolv-e por sujJstitui
fáo.; sendo considerados como Offi'ciaes 
mau modernqs da sua cku.re na ~rop4 
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J( ·lhzha. Re!Julam. CCillÚirm. pelo A. 20. 
Dezembro r 8-o8 .. Ti-t. 5. Ca.pp .. J.. e 2.) 

Os Of!iciaes , até Caho d' Esquadra 
exc!u.rivametate, gozáo do foro militar ! 
C..()mo . os de trop4 de linha. Cap. 3· §. I~ 

C Vid. Regim. I. 'Junho 1678. §. 49·) 

Os Cabos d' Esquadra , soldados, e 
tambores não gozão do foro militar nos 
crimes civís, senão estando 'reunidos , .e 
empregados effectivamente no serviço. 
§. 2. 

- (Vid. Aviss. 23. Novembro r8o.3., 23. 
Janeiro I 8o6., e 1. Setembro r8o7) 

Não podem ser presos, ainda n-esses 
casos, .. rntáo pelos O.fjiciaes mais g1·a
duados das Companrhias , dmt-do:-.se-lhes 
part1: pelos Ministros ; d ex-cep_ção se 
se?· em flagrante, nos crimes exceptua
dos, e naquelles de maior gravidade, 
em que a móra occasione a fuga §. 2. 

O que o A. 21. Outtthro 1763. §§. 9· 
13• e 14- determina a respeito .dos sol
dados pagos, he appíiravel a dles. §. 3~ 

Não pagao fintAs', :taxas, ou outro-s 
encrwgos ou tributas, posto'S pelas Ca-
11Un'as. §. 4· 

. Gozão dos privilegias do Estanco do i 
([ wha:co.. §;.. } • ' . 

~ , G_ozão do( .privilegias dos ~o/dados 
pagós (nõ que n'ão se acha modificado), 
t> 't.stãfJ i~nMs ·do .rervi'co drn 'O.rdena1t-
ÇM. §. 6.. • 

IVI I 
pção de co'hrador da Derimiz; ollo .haven~ 
do qrrem o s-eja~ e .como se rpro.cuk~' ~·· i o~ 

.' 
Slfo recebidor e soltos das pri:sõe.s mi· 

litares e civís por ordem por escrito d8 
O.fficial, que os mandou prender. §. I r. 

Não são presos na enxovia, e .dA....re-: 
lhes a priJãó múlf de.cente. §. Il. 

Se for 1Jecessario, que concorrão para 
as oh.rú pzíblicas , concorrmd:o o:t· mais 
privilegiadoJ' ~ dá-J1e conta ao General 
áas A rmas da pFovincia para o repre
smtar ao Soberano §. 13· 

Se11do preciso suspender os privilegias 
p.ara bolêtru, ou ernbt:tr..gos, os Minis
tros dlio conta tllJ Officiaf mais 'gradua
ll1J , que se achar na terrt:, e como pro
cede. §. r4.) 

287. M jJicianos, que deserlâ'O. Assen
ta-se lhes praça na linha, e são seques
trados pelos Corregedores , em quanto 
não comparecem D. 12. Junho 1809. 

(Declar.pelaPortar. 2í.Julho r8w., 
que determirza sejão i11cursos 110 pena do 
R:egt1iamento , e Leis Nlilitares achan
do-se reunidos , e aquellas {ltZra quandrJ 

! esti7Jerem dispen'Os-. ) 

28 g_. -- desertores forâo percloados , 
e com que condi~ões. Portar. 6. Março 
1'8 I I. 

· Niio J'e lhe'S embarga :besta, ou car- , 289. ----,- Em ~ue casos e circun.stan· 
:ro., '1tão o traz-endo <a ganho; e ainda cias sao alliviados do servis:o dos trans .. 
·tr'tlz·~ndo, J'e .n!to 1ti?:Jere:r1'1 q:;rem vá com pones. Portar. II. Setembro r8n. 
-eJrles, e..rtandq efk's rm:upados em servi-
-ço miiit ar. ~ . '7· Novas pro~ide.ncias sobre o seu re-

crutamento. Artt. 28. Setembro r8r 3• 
' Não se ihes póde emha~gar casas, . Art. 17. 
·adega'S, elftreb.a-rias, pão, v.i11ho ~ pa-
·l'h'a, cev;aclvi, galinhas , gado, ,'Ou outros Os que por cascigo tirih~o pàss.ado 
'qUlJ,e;r.'tf.'itef genero:r.. ~· 8. .aos oor:pCDs de ~inh·a , fmáo rtlandados 

rest~ulr a<!.ls tseus Regimentos. Portar. I 3 .. 
f.sent.ão um filho do servitÇo militar Setembro I 8 r 4• 

d7 linha, que fica sujeito ao de Mili-
czas. §. 9· 

NâlJ J'ão oonur.angit/()'J a .rerv:fr .c.o1Jtra 
sua fiJOf.IZ: adie o:s :c{lrgos·_púb"lic.()s , 1á .excre- , 

290. Mil·itar. -Qs c~os 'CO.ffimett.idos · 
em acto militar pertencem~ ao Gove~no, e· 
1üí·0 ~s Rda9éies,C. R. r.r.~Setembro I 6~9~ 
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~9t. Militares. O privilegi0 do foro 
;não lhes aproveita nos crimes commet
tidos , antes de o serem. Resol. I 7 · J u-

lho r64z.. 

2.92. .Militares. Os que servem nas 
Conquistas, vi~do sem licença, não ~e 
lhes acceita requerimento. D. 3· Fever~
ro r6p. 

Mandou-se regular a antiguidad-e 
'<lelles não pela data das patentes , mas 
.pelo dia do registo na Contadoria. Resol. 
9• Dezembro 16 6 r. 

293· -- Soldados pagos podem ser 
-chamados pelos Julgadores Letrados da 
-terra em que assistem, para jurarem, 
ou o~tra cousa, e sendo Capitão, -ou Ca
·ho maior , deve ser chamado por escrito. 
Regirn. r. Junho r678. §. 37 

.J7id. D. n. Outubro 1751~) 

2.94· -- Foi-lhes prohi~ido usa_r Ae 
pistolas fóra dos .actos propnos da mlli
·cia. C. R. 24. Novembro 1673· 

~95· -- náo gozão do privilegio do 
. foro no crime de tirar presos da mão da 
Justi~a. D. z7. Julho 1700. 

'196. - entertidos. Providencias pa
ra evitar a sua mulriplica~ão. Resoll. 
ro. Outubro e I 3· Novembro 1709., e 
1 r. Dezembro 171 I., DD. 7· Fevereiro 
-1721., e )· Setembro I73)· 

297· -- milicianos e de tropa de 
'linha são isentos dos cargos civ ís , e da 
Republica. D. 22. Março ·r751., e A. 
I. Setembro 1800. 

298. -- perdem os postos, que oc· 
-cu pão, -logo que são promovidos a Offi
.daes , ou postos politicos. D. I~. Janeiro 
17)4· 

E isto até ao posto de Brigadeiro 
·-sómente. Avis. 30. Dezembro I790· 

. E nao dos Officiaes Militares, que 

tinh~o Offi~ios , e os s~rviao por serven• 
ruanos. Av1s. 2.9. Janeiro 179r. · 

. 299· Militares dispe~sados. Providen ... 
c1as . sobre a sua promo~ao. A vis, 15. Ou-. 
tubro 17)7· 

Os de qualquer graduação podem 
negociar por meio das Companhias. A. 
;. Janeiro 1757· • 

300. -- e Ministros devem conser .. 
var entre si uma perfeita harmonia. AA. 
1. Agosto 17)8., e 1-r. Outubro 1763• 
§§. S'· 6. e 9· 

301. Militar não pó de ir á presença 
do Rei , sem uniforme , e com que pe~ 
nas. D. z7. Ahril 1761. 

Qyem se finge militar, que penas 
tem , e como he processado. A. 2.0 • 

Outubro 1763. 

Os militares criminosos , que tem 0 
habito de algumas das Ordens, são jul, 
gados no Conselho de Guerra, com as. 
sistencia de tantos Cavalleiros, quantos 
são os Officiaes de Patente. A. li. Ou, 
rubro 1763. §. 4• 

Podem ser presos, e remettidos pelo 
Intendente Geral da Policia e seu Su~ 
stituto, até se l~es formar a' culpa. §. 8. 

( DectaroU·Je por Aviso 7· Março 
1771., que sendo presos por casos tae.s 
como , ou 'Oadiando de tzoite com arma; 
pro~ihidas , ou commettendo qualquer 
de/teto peSJoal, que não diga re1peito a 
alguns outros soei os, ou réos, já d' ante~ 
criminosos) de'Oem ser rem~ttidos imme
diatamente com os autos, que se lhes 
formarem, aos seus Commandantes , e 
que em todos os outros casos de'Oem ser 
retidos nas prisões, até q~te as suas 
culpas sejáo formadas pelo.! processos 
verbaes e infQrmatorioi, que só tocão ao 
conhuimento da Politia ; e depois de for
mados, são então com elle.r remettidos.) 

302. -- não podem ser julgados pe· 
las Justi~as civís nos crimes, que com~ 
mettem. C. R. ::1.3. Fevereiro I77I· 



( 55 ) 
lVII MI 

, -

303. Mil~ttares. Os que resistem àos 
Officiaes da Fazenda, ,cu lhes impedem 
as diligencias com armas, páos, ou pe..:. 
dras , são julgados perante as Justiças 
civís, .como rées de Lesa Mag.estade; 
A. 14. Fevereiro 1772. § . .2. 

( Declar:ou-se, que os Mi.Jit,are.s pàgos, 
ou -auxiliares sóme1zte gozão da iset~çáo 
dos encargos pessoaes , porém não dos 
reaes, impostos nas terras, qrte elles pos
suem ; e obrigando-os a ~1/es immediata
mente hão de requerer e usàr dos recursos 
p_erante os Magistrados, que os obrigiio 
tncompetente'J!lente. Avis. u. Abril IJ77·) 

. As ~luvas e ilhas à~ · que ·nmr-rêf.fÍti 
no Roussillon, forao pag-a:s 'com 0-soldô 

, regular , fardas, e farderas, que seus ma
ridos, e pais recebiao. D. 20. Janeiro 
1'?94· 

E os Cabos d' Esquadra, Anspessa
das , e SQldaclos forão gta-tHic~os com 
ametade do soldo , e vdformas. D. 25. 
Março 1794· 

Nâ.o tem privileg•io ·nas causas ·civísó 
A. 10. Julho 1797· 

(Vid. Resol. 17. Julho I642.) 

Q.yaes são os que podem1 ir servir 
Cotno se regída a sua ant•i-guidacle. · ào Ultramar , e .como s€ '1'-egúla· este 

D. I 6. Fevereiro 1781. · . · , serviço para os accessos. D. z6. Setern-
'. 

304. -~ que incorrem em pena vil , 
são primeirámente eíautor.1dos. A vis. I 2. 
Julho 178I. 

Aos que se curavâo em sua casa , 
da~au-se dmzenws réis · per dia • . Provis; 
R. 19. :Feveteiro í-783. -· i· ' 

. ' 

1 bro '-199" · 

Mandou:.se pagar , aos ·que estav·âa 
em serviço, os juros , das tenças de suas 
mulheres, e suas; ou de seus filhos. o. 
). Mar~o t8~t. · r • : . ,. 

. } : .. .; l :i . (r I ._. ( .. 

I , 1 

3-L:lr. Mina.r iló' Br1lzil. Pt.ov~cléndas 
sobre ell.as. Ptovíss. RR. i> ]sàeae, :2."8. 
M.arço, e tr ,., Junhe 160'8., e j. ]anei .. 
r-o I 609~ · ' '· · 

~- J '' J 

A sua profissão he dos grandes ho
m~ns, ,-' que , com honra da sua patria , 
detxarao eterna memoria das seus norn12s. 
o~ I3 • . Mêlio I7:8·9· ' _. l ' • 

· · · ·:·ll· ·;o. J ,., • I . 3~8. -- de S, Vicentê. f%t ... Jhe§ 
1 

• -· • rr . ~ f dado Regimento' 4· Novembro 1613 . 
. 30). - _- Offiêiaes ·d'Alem-Tej;O ·, .e 

1 

Pnmeira Plana da Côrte. ,4s suas viuvas, • '1 J -· '· . 

em q.~an~p não ca~~rem ,, ?u casando .com , I · '·'3ó9· 't-_._ .de ·meta€S dê. At~gola{ ~FÓf 
Offictaes de>. patente , e- íta fulta deHas p€rtnittido~- a qualquer- lavralás, pâgàndo 
as filh,?S; I ou irm~!}~ d6_nzél).as ~ · g'o;z~ol f lo quinto á Real Fazenàa. A.. i4. No-' 
por suá vida de meio' 'solC!o q.Ue t.ell~s d- • vernbro I 6 r 6. 
nhão. A vis. e Plan. 1.6. 'Agosto I7cfü.' . i' ' r 

Foi ex tendido a todos. A vis. I 9• . 
Março IY'9I- ~, · , - · 1 

(Vid~ Aviss. 26 • .1anei~o e ·z8. s~ ..... 
tavz.!iro I !f:!f2•';-· I 9• -Feuereiro ~ 79 3 • , ; _t; .., .... .. ~ . 
-":'· wane:rrro '179-'FJ· ~ , 1, > 
• • • ( J I 

• ..,/,. 'a.t 1r ,7,·1 ,- ;d'f"·L .. )~r, (. "~. . [tHJGJ , Jr J, 
l.. 

. . 
306. -- que· tJeiDch:~m eatn-tq · perdeiDill · 

o privilegio do.fmo. D. :z. Oulitf.bto 1792; 
(Vid. A. I.S· FK!verel1·o _r801,. §v ~~) ~ 

f. 

po. -- d~ S. Paulo, e -~· Y'iç~tê 
concedeu E!Re.t- aos . moradores dàq~lle 

I Estado , e lhes deu Re~irnerito. JJ.. 8. 
Ag·€>stÓ'1l6í 8, r'-.:q. 1 · :; ·') ' ; ' 

l
i •• ' I .'tl !..2-•): Í[~;· J•ltl ;,' 1. D 

' !' ''! frJ -~'"f"J. }, :I ·I .. ·· I .. ' ., 
t 1 ~l. 1 ~ • ..J ..- IJ. i· ~ • • l .J 

3 I I. -- <e n:ietaés.- QdéW ~s desca~ 
brir, qüe ptem~o tem,; e dev_e lc;>go dar 

,emita-ao Juiz dolagat .. R-dgim. 8. Ag_?s_. 
to I6I8, §§. I. e 3· 

I • 

I r ' i' . ' ' E os réos de contral>aado, e de · I ~ -· :- ; ·. -" J:-::~.; ' · . 1, 

descaminhos . de: .;dlÍJreilnt!JSl,r«eaes~ h,,f... 14. 1 
1 

' r3 t:V~ · ::" ~' ""' ~ d)-é.Stcifiliõ d6"~s~úl~:_ J'4âh.-
Fever~ooo · r!J:;:rz ;r • ~ -·r!F'J ·~ ; · : .. , w-.. . ) 1 :I doa-se dar para dias cer(àL, qU~fitítt cW 
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ãinheiro de direitqs d' A1fandega. Pro vis. · " . V árias .provide~cias sobre . a fund~ . 
7• Mar~o r6

3
8. çao doouro·dellas. L. ri. Fevererro 171 ~. 

3 r 3· Minas. Foi nomeado Adminis
trador Geral dellas. A. 27. Julho r64r. 

E deu-se-lhes Regimento , assim 
como ás da Guarda e Tras-os-Montes. 
20. Abril r6))• 

Os seus OHiciaes forão isentos do 
serviço das Milicias. A. I 5. Junho I 673. 

Niaguem foi isento de trabalhar 
nellas, sendo apto, ainda tendo privile
gio. A. 20. Novembro I 6 94· 

(Porão augmentad4Zs tU providencias 
e medidas para o melhor regulamento. 
·de-lias. Apost. 16. Setembro I 675.) 

. 3 I 4· -- da Capitania do Rio de 
Janeiro e repartição do Sul. Forâo man
dadas observar a respeito dellas nove 
Prov.isoes de 2. de Janeiro de I 6o8., 
dtlas de z8. de Março e I). de Junho 
do mesmo anno, e uma de 7· de Janeiro 
de I 609. ; tudo a instancias do Admi
nistrador dellas. A. 5. Setembro I 641. 

(Vid. Regim. 4· Novembro r6r3., e 
~ • .(}g1sto 16r8.) 

31). -- Mercês , que em nome 
rl'~l~eL o novo Administrador póde fa· 
zer .das aescobertas novas •• AA. 7• e -8·. 
junho . I 644• 

V árias providencias s~bre ellas , e 
em alteração do Regimento. C. R. 7• 
Mt~l~· 'I7.<?3! .. · (PJ~. C. R. 27. Junho J696.) 

' 
"Foi criado o Superintel}dente Ger~1 

·dellas , mandando-se fazer Regimento 
para a reparti~âo das terras mineraes. C. 
R·:-!9· Abri-~ I70f-. · 

. 'E Ô Guarda Mór. ProvJs. 19. Abril 
!702. -

Farão descobertas na comarca de 
·T.pq~a}' ,.;e nas margens do Zezerei D. 
+::~f?r?~ ·I70ff.. : J . .-_ :.~- o, 

3 I 6. M·inas já descobertas , em 
houver alguma arrecada~ão da Faze~~e 
Real. Não se poderá abrir caminho n a 
v.o por ellas , e com que penas. A. 2;' 

Outubro I733· · 

317. -- dos diamantes pef~encern 
á Corôa ; assim como as dos metaes. L 
2.4. Dàembro 1734· • 

318. Minas Ger.aes. Os moradore 
b . "' 1 s o ngao-se a pagar annua mente, em lu, 

gar da capitação , cem arrobas de ouro 
pelo Direito Senhorial dos Quinros. A 
3• Dezembro 17)0. Cap. I. §§. I. e 2: 

Numero de Of.ficiaes.,. que deve ha .. 
ver em cada comarca , ou em cada Casa 
de Fundi~âo. Cap. 3· 

Privilegias concedidos aos mineiros . . , 
que possll!rem tnnta escravos, ou mais 
D. 19. Fevereiro 17;2. ' 

3 r 9• Mina de carvão de pedra na costa 
d~ Buarcos. Ma~dárâo-se fazer diligen· 
c1as para descobnr a que haviao tentado 
Mamon ~ Companhia , Inglezes. A vis. 
7· Feyere1ro 1761. · 

.~_20 • .:.._:_:_ ~e. ·prat~ ,' ou quaesquer 
mweraes n America. Foi facultado ô seu 
descobrim~nto, e ª-nimado êom pr~mios. 
A. 5· ~~no 1753· 

32I. -- âo Reino e do Algarve 
Foi concedida por quarenta annos · a su~ 
administração a quem as abrisse á sua 
custa, pa-gando á Real Fazenda .oQgin. 
to do carvão , ouro, prata, cobre, churn. 
bo, estanho, azougue, antimonio, sali
tre e outros mineraes. Foi prorogada es
ta âdministra~ão p·or mais dez annos- pa
ra .as minas de .metaes, 'tintas, e outros 
generos. A. 23•. Outubro r764--

. . 

1 2.~ --:--:- Fa~ultou~~e · a0 Bispo de 
Co1mbra , poder ex1'rahrr por tempo· de 
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dez artnos os mineraes, · que .se achassem 
erry ·alguns destrictos do seu Bispado~ R.e:;. 
sol. 14. Maio 1781. 

! . 

323 · Minas de ferro de Sorocaba, na 
Capitanía de S. Paulo , ou outras em 
Villa-Rica , mandárão-se escavar e abrir. 
A. 24. Abril 18or. 

3 24. -- e metaes do Reino , e com 
especialidade a de ferro de Figueiró dos 
Vinhos , furão encarregadas a José Bo
nifacio d' Andrada , Lente dà Cadeira de 
Metallurgia. C. R. r8. Maio r80I, ~-

A sua suprema inspecção pertence 
ao Presidente do Erario, e a sua direc~aq 
ao Intendent€ Geral das Minas. Entre 
ellas á de carvão de pedra de Buaréos. 
D. 8. Julho 1801. 

Foi criado Utl\ Escrivão, e Secretario 
da Intenden·cia Geral dellas com 4ooc;i> 
réis d'ordenado. D. 24. Outubro r 8or, 

Mandou-se lotar este officio, e pagar 
Novos Direitos. Avis. 2. Janeiro 1802. 

ji). -- de ferro, e outros metaes 
farão -mandadas· abrir; e ctilmo. s~us Re-" 
gimento~. A. ·3·0; Janeiro I 8021 

.. ~oi estabelecido o ordenado para o 
Me1rrnho ··da Intendencia Gerai. D. I. 
Outubro r 8o1~ · 

326. -- d'ouro, e diamantes. Seu 
novo Regu·larnento. 4· 13. Maio r8o3. 

3i7 . ....__ mandátao-se suspender os 
seu_s trabalhos: A vis. 23. Dezembro i8o3. 

. . 
E torâo -encarregadas,, a 'de Bmr~

cos ao Provedor de Coimbra, e a de FI
gueiró ao de Thomar. Avis. 24. Janeiro 
1804· 

As de fetro farão encarregadas · á 
Direcçao da Fabrica das Sedas, e Obras 
das Aguas livres, de acordo com o In
tendente Ger'al. D. 4· Mélio ' I804• 

Tom. li. 

·. Declarárâo-se suspensàs· qu~~quer 
mercês , eancediqas a par~iaula'res pâra 
trabalhar em rninàs de ·canao , ou de 
metaes. O. 28. Novembro r8o4. · - · 

·' 318. Ministros devem dar toda ~ aju
da para a observancia das disposições db 
Concilio Triclentino1 .f\. 12. ' Setembro 
-r;64. ., 

3 29. --- deve.tp assistir rios setis res
pectivos bairros, aindaque os donos vi
vão nas casas : e como se procede. A. 30. 
Dezembro I 6o)• 

, ·'. ~ 
I '• 

3 30. '-- Castelhanos mandárãd-se en.:. 
trar no Conselho da Fazenda em todos 
os negoeios , menos nas sentenças das 
partes. C. R. 30. Abril 16o6. 

33-í. ~--· alo dévem setvir tios iu
gares, sem serem casados. ,#\ ·~ 2'7~ Abril 
I607. 

33l·~ - :- devem julgàr, pessoalmente 
os presos •. que lhes levarem os Officiaes, 
pelos ad1arem de noite , depois do sino 
corrido. A. 2). Dezembro I:6o8,:; §• ·p~ 

j 3 3. ......___. qua nd!J forem para á au.:. 
diencia , os Alcaides com seus homens 
os acompanharão. A. 25'. Dezembro x6o8ó 
§. 41: . 

Nad podêin . dar escritos r a algu.mas 
pessoas, para que os Meirinhos, _ e Al
caides as não prenda o. A. ~5. Dezembro 
1608. §• 44• ~ · r· 

Nem ser recusados de suspeitos, por 
razão do ,_que pratica'terp· nos •Tribunaes, 
exercitando ·osf seus offioios. A.. 30• Júlho 
x6u, .,_ ~ · · · · · 

. . . ·,,.o! I - I 

3 34· ·-- parentes das pa~te~, ou q~e 
com ellas tem inirnisade publica, nao 
assistem: .ás Consultas, qne- e!D materias 
de Graca se fazem nos Trifuunaes. C..- R. 
14. Set~mbro r6IT.' 

8 
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3 35. Ministros seculares, e ecclesiasti· 
'tos d0 Btaút ResoluÇâb, que se ~a?'" 
·dou tomar nas duvidas sobre sua ]Uns
dicção. A. ZJ• Abril i616. 

/ ' B 6 • .c.:...=.l que tiverem dado boa resi-
-deneia l devem=se occ\lpar has cliligen
·cias do Reino , por não se tirarem os 
actuaes dos seus despachos. C. R. 6. Ju
nho r6r7. 

( Vid. D. 13. Setem/;~o x686,) 

3jJ. ---=--- de Fazenda .forâo manda
dos fazer inventario dos seus hens com 
juramento, e entregalo, antes de se lhes 
darem as Provisóes. L. 3 r. Janeiro, e 
CC. RR. -z6. Novembro I 613., e 'i· 
Abril 1624 , DD. 6. Agosru e I9· Ou ... 
tubro 16)4•; e L 2. MQrço 1655· 

338. -- do Ultram~r nao pode~ 
mandar presos _parê o ,Remo , sem pri
meiro dar éohta á Sua Magestade. A. r8. 
Janêíró r62+ 

339· -- não podem dar voto nos 
feitos , e ·provimentos de officios de seus 
parentes , e no gráó de pais , filhos, .e 

'net0s, e~rodoo os d-escebdentes, per Ir
nha rec~ ~ .irmãcrs, primos t:oitmãos, so

-brinhos, e fil-hos de primos coirmãos, e 
tios neste .gráo. CC. RR. 7· Setembro 
z·627., e '?· N0v'embro r-629•, e D. ~l. 
Ju~-ho i 6~2. 

Não podem ser iriter~essores para o 
··coiieitor, em negocias particulares de fra
des" ?ú freiras. C. R. 2r. Setembro Í 627. 

Foi1.1hes ·prohibi'do ser -tescP.munhas., 
:sem espe-cial licença d'ElRei. C. R. 2:8. 
Junho z63o., e Avis. z8. Janeiro I7~.5'~ 

_ ·Bevéfu dar FfO!e~çao, e -àefensà ~s 
'Otaléns- Mid4tareir~ para :que -os Freires 
:dellas não sejão vexados, nern presos p~ 
~los Ordinarios. A. H. ·Outubro 1ó3o. 

( Vid . .d. 6. Maio r6.43.) 

•como ·devém votar na. 'Confórmid-a .. 
<k-rl0 Regimento. DD. ~·Janeiro e t9. 
Selein'bre t ·ê4i., 14. Fev~eire ;z64z. • ., 
·e I 8. Agosto -I 649. 

34?~ .~i~tros da Casa - da Raio~ 
Sua JUnsdlcçao. L. r o. F€vereiro 1 64-~. 

São reputados , como os da Corô 
D. I 9· Outubro I 644. a. 

E os da Casá de Bragança. D. 1 ~ 
Março I 6) 4· ~ 

E os da Casa do Infantado. D. r 
Dezembro r 665. 

34-r. ____.,. despachados devem ir ser-, 
vír os seus lugares €CD trinta dias. D. l), 

Novembn> I 642. 

- 342. -- Portuguezes nas Côrtes es. 
hangeiras tem Excelleõciá ao uso da ter. 
rã·, em que se achãõ. C. R. 28. Janeiro 
1644. 

343· -- não devem ser intertes~ 
res para outros Ministros nas causas 1 em 
que são juizes. DD. 2) • . Janeiro 164)., 
e 19. Novembro 1722. 

344· - - dos Tribunaes, que tem a 
seu cargo provêr, ou consultar os luga
res ·cle letras , oâo podemo casar criada 
suá com pessoa., '(}Ue perte:troa entrar no~ 
ditos lugares. A. 15. Maio 1647• 

34-5'· _.._.._ dós Tribu-naes não podetn 
provêr officios de propriedade, ou ser. 
ventia em pessoas, que sejão seus cria. 
dos. A. 9· Setembro r647· 

346. -- Ministros do Santo Officio. 
Providencias sobre o Breve, que alca0 _ 

çou -o Cabi-do d'.Ev-o'rá coot.ra o privile .. 
gio tieH~ serem es<::Usos da residencia das 
Conesias Doutoraes , e Magistraes, C. R. 
l"l;, fAbril ;t 6~. 

347· -- a quem se comrnetterem ãl
gnmas prisões , se não as derem feitas 
fi<:mo inbabeis pãra 0 sérvi_ço. D. 22 : 

Se~tnbro I{)49· -
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que se 1hes commetterem , aos Presiden
te3 dos Tribunaes , a que foliem dirigi
das , e não entregalas nas mãos das par
tes.. L. 9· Dezembro 1649· 

348. Ministros não vão a casá dos 
Cap!tâes Móres, chamados por causa de 
serv1~o , mas á da Camara. D. 20. J u
n~o 1652. 

Devem tomar posse dos bens da 
Coróa , quando vagarem. D. )· Julho 
I6)I. 

Forâo mandados recolher aos luga
res em trinta dias , e mandar certidão. 
D. z;. Novembro 16)1. 

.. Devem trazer vestidos de capa, que 
nao subao do joelho. E varas direitas , e 
não abatidas.- Não podem usar deva
ras quebradiças i senão nas prisões. A. 
30~ Junho I 6)2. 

Devem conciliar respeito , ainda 
com a decencia dos trajes.; A. 30. Junho 
16)2. 

349· -- devem fazer as audiencias 
nos dias costumados. D. :w. Maio I6)4• 

E fazer recolher ás fronteiras os sol
dados, que andarem fóra dellas: D. 28. 
Agosto I 65 8. 

350. -- que fizer prisão, a algum 
Cavalleiro , l1a de assistir á immupidade 
com o Vigario Geral, e não o Juiz dos 
Cavalleiros , aindaque o preso esteja re
mertido. Ass. 2.5. Agosto 1663. 

35'I. -- a quem se fizerem algu
mas intercessões por .pessoas poderosas, 
devem •dar conta pessoalmente a Sua Ma
gestade para dar as providencias. O. 6. 
Outubro 1 664, 

. 352. -- mandados por EtReí a di:
lt_gencias , são contados como presentes . 
amda sem a participa~ao directa ao Re
gedor. D. 14• Ma·io I 668. 

lVI I 
35'3· Ministros : rião podém vehcee 

mais , do que um s6 ordenado , aindaque 
tenhâo dous officios. D. 29. Julho 1'668. 

3 5 + -- e Governadôres do Brazil. 
Foi-lhes prohibido negociar. Provis. R. 
27. Fevereiro I673. 

l 

3 5'5- _ __:_ não se Clevem intromerter 
nas materias, que .pertencem á Superin
tendencia da criação dos cavallos. D. 14. 
Novembro 1673. 

, I 
356. _....._ de Justi~a, ou de Fazen-

da não podem fazer lanço em rendas 
j d' El Rei , nem ter sociedade com os Con
tratadores. A. I o. Janeiro I 678. 

357• -- temporaes , ou perpetuas 
sem distincção da preeminencia das pes
soas , ou offioios , não . podem usar de 
mercanéia; com pena de nuJ.lidade dos 
contratos, e sociedades, que fizer~m ; e 
degredo, e privação de officio , e denun
cia perante o Juiz da Corôa e Fazenda. 
A. Io. Janeiro 1678. 

Não podem servir , sem pagarem 
N~vos Direi-tos. D. 3• Agosto 1678. 

\ 

358. -- effectivos da Supplicação. 
Mandou-se, que fossem 42., não entran
do os empregados em Enviaturas, e ou
tras commissóes. D. 3· Junho I 68 3· 

35'9· -- devem acudir ás brigas 1 
CjUe houver sobre o recuar das· carrua
gens, e prender as pessoas , que nellas 
forem , e os que acudirem, e dar conta 
a ElRei. L zz. Outubro I 68 6. 

. . . 
16b; -- da Corôa. Foi declarada a 

precedencia delles aos. dos Donararies. 
Provis. R. 26. Novembro I 695· . 

361. - de Justiça acruaes. Foi pro
hibido serem escolhidos pata Procurado
res das Côrtes. C. R. to. Outubro t:697. 

. 8 * -
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3 62.. Ministros Crimm8es devem dar 
pane aCY Desembargo do Paço dos casos 
insoliros ,. e de grande escandalo, e c~ 
pena de suspensão, que elle he auto~l
sado para impor-lhes. Resol. 4· Ma10 
1702. 

363. Mirustro Juiz -das Capellas da 
Casa da Supplicas:ão, aindaque passe pa
ra A&g-ravos, póde continuar a mesma 
serventia. D. 1 ~L Fevereiro 1706. 

3 64. Mini~tros devem assistir aos lei-
1óes, que se fizetem. D. 23. Abril 1709. 

365'. -~-- das Conquistas farão de
clarados isentos da jurisdics:âo dos Go
vernadores. C. R. 1). Mar~o 1772. 

( D~elarou-se, que o. Provedor Mór 
'da Fazenda, por ser Ministro, não era 
obrigado a ir depúr a casa d'outro, mas 
á ca.ra da audiencia. C. R. ~3· Novem-
bro I7i2.) · 

3 66. -- de Justiça , de Guerra , ou 
de Fazenda não podem commerciar por 
si, nein por outrem em lojas abertas, 
nem átrlrvéSsar f~zendas algumas 7 nem 
pôr estanco neilas, nem nos fructos da 

"terra.' L. 29. Agosto 1710. . 

3 67. - de Justiça , ·de Guerra , ou 
da Faz€nda não _papem lançar nos bens, 
·que vão á pra~a, nem pôr preço aos 
generos, e fretes dos navios; porque isto 
deve ficar -livre á convença ·das partes. 
L. 29. d'e Agosto 1720. 

368. -- não podem levar dos Con.
t:elhos pelas aposentadorias, quando v~o 
fazer diligencias , senão o que manda a 
rei ; e em especie , e náo em dinheiro. 
ProvJs. 29. Agosro 172.2. 

Foi prohibido a elles , suas mulhe
res , e filhos serem procuradores das par
tes , ou darem cartas de favor , ou me
moriaes. C. R. 7· Maio 1723. 

D. 9· Janeiro 172.3.) 

3 69. Ministros,. que casarem nas c 
· 1· d S -on q_u1sta~ , sem rceoça e. oa M ag-cstact ~ 

sao rrscados do servico. D. 26. nr.1., e • 
1734-

.. .Lu .. r~o 

Não se podem intrometter na · 
r isdicção facultada a ourros expressarneJu, 

A J 
. ~ 

tç. . 17. an~tro I739· 

370. -- a quem se commettere 
devassas de casos especiaes , as deve 1ll 
concluir dentro de trinta dias, e rerne~ 
teias Jogo aonde comperir ~ não lhes Per' 
tencendo pela lei o serem juizes della~· 
A. 3 r. Mar~o 1742. §. I. •• 

371. -- que tiverão exercicm em 
Relação, devem preferir aos gue o não 
tíverâo. Ass. 2). Fevereiro 1745. 

371. -- da Relação de Gôa, com 
~oss~ na Supplicação, não vencem an, 
tigUidade a respeito dos despachados na 
Casa , sem que, findos os lugares, che. 
guem a este Reino , e se lhes passe cana 
de lugar vago. Ass. 30. Julho 1748. 

Qyando entrao em concurso_ prefe~ 
rem o~ de maior digni~ade aos 'de Ille~ 
nor , amdaque estes se.:~ao mais antigos 
na mercê. Ass. 6. Agosto 1748. 

. ~onvem ao serviço de Deos , e do 
Prmcipe, que os Ministros tenbão o ne~ 
cessario para viverem e se tratarem de~ 
cenr7mente, e sem dependencia. A. 7, 
Janeiro I7)0. . · 

373· -- do Alem-Tejo, do Algar~ 
ve, de Santarem , e de Setubal tem ju
risdics:ão cumulativa, para prenderem os 
ladrões , que _commetrerem roubos em 
qualquer das ditas comarcas , província 
ou Reino. A. 14. Agosto IJ)I. ' 

Em quanto estiverem tirando devaS
sas ' ou sejão geraes ' ou especiaes' nao 
podem ser recusados de suspeitos. -Nas 
residencias porém se observa o e~tilo 
que há. A. 26. Abril I7)1.• > 

374· -- ae qualquer gradua~â'O que 
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sejao , uão podem mandar tirar autos 
dos cartorios dos Escrivães dos Juizos, 
em que penderem; mas passarã1> para 
isso avocatorias, ou . precatarias. A. '+ 
Outubro 1752. 

375'· Ministro do Desernbargo do Pa
ço , servindo por outro, vence as assi
naturas , e o que as partes pagão perten
cente ao impedido. A. e Regim. 4· Fe
vereiro 1755• Cap. 3· §. 3· 

376. -- da Relação, servindo por 
outro, vence as assinaturas, e o que as 
partes pagão. E se passar a serventia de 
quarenta dias, vence a quinta parte do 
ordenado. A. e Regim. 4· Fevereiro 
1755· Cap. 2. §. 7· 

377· -- de qualquer graduação po
dem negociar por meio das Companhias 
de. commercio estab€Jecidas. A. S· Ja
n~uo 1757· 

378. Ministros Criminaes do Reino 
devem prender e autuar as pessoas, que 
trouxerem vestidos , feitos de fazendas 
prohibidas. A. 14. Novembro I757· §. 2.. 

Podem entrar nos Conventos, e casas 
dos .Ecclesiasticos , a procurar contra
bandos denunciados. A. I+ Novembro 
1757· §. 4· 

Devem proceder contra as pessoas , 
que abordarem navios antes de descarre
garem , não sendo das para isso destina
das. lbid. §. 7• 

379· -- do Conselho de Sua Ma
gestade tem tratamento de Senhoria. A. 
I). Janeiro 175'9• §. 3·-

380. -- Criminaes e Civís recebem 
ordens do Intendente Geral da Policia , 
t; dão-lhe. parte de tudo o que pertence 
a tranqudhdade pública. A. 1.5. Junho 
1760. §. I. 

38 r. Ministro Criminal terá livro 

MI 
·de matricula das pessGas dos seus bairros, 
com a decl.a.lia~ão do rnod0,,de viver de 
cada uma • . A. 2.). Junho. IJ6D. §.. .6 .. 

382. Ministros, ,que mais se tem ap· 
plicado ao conhecimento das leis do 
comrnercio, são Adjuntoi nas causas dos 
fallídos, con\raband<Ds, e privilegi<ldos. 
A. 16. Dezembr0 1771. §. 5· 

I 

383. Ministro Civil, que usurpar a 
jurisdicção militar, perde o lugar além 
das penas arbitrarias a S. Magestade. A. 
2r. Outubro 1763. §. )· 

3 84. -- póde prender os militares, 
achando-os em fragante delicto. E o que 
deve com elles em ral caso praticar. A. 
2.1. Outubro 1763. §. 6. 

385 . . -~ Civil ,a.rncland@ de nmda, 
'* póde prender o soldado destacado, e va· 

gabundo; e corno se porrará em seme
lhante prisão. A. 21. Outubro 1763. §. 7· 

386. 1v1ínistros do Civel conhecem das 
causas çiveis dos soldados , com inhibi
çao dos seus Auditores,, e Concelhos de 
Guerra. A. 21. Outubro 1763. §. u. 

387. -- de vara branca. A eLles, 
e nao aos leigos, se cornrnette a inquiri
ção das testemunhas para provar a iden
tidade dos herdeiros dos fallecidos .no Ul
tramar. A. 27. Julho 1765. §. 1.. 

São obrigados pelas leis da Policia 
a conhecer todas as pessoas, que de novo 
entrao nos seus destrictos. A. 6. Setem
bro 176). §. 3· 

388. -- de Justi~a, e Fazenda de
vem ter) com que J:e alimentem, para 
que não perigue nelles o desinreresse. , 
índependencia , e inteireza. A. I 7 · J an~l
ro 1766. 
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seja o , 'quando 'forem rqgado~ · pel6> Escri:.. ' 
vão da Thesouraria do ErarJo, para gue 
lhes remettão- alguns papeis, o devem 
logo fazer, pena de su~pen~ão de seus 
Officios, e as mais arbmanas. A. 21. 

Fevereiro 1766. §. 7· 

390. Ministros da Igreja devem edi- , 
ficar a todos os :fieis por meio da obser
vancia dos sagrados Canones , e das 
Constituições Apostolicas. L. 25. Junho 

If66. r. 

391. -- do ConselhmGeral do San
to Officio são do Conselho de Sua Ma
gestade, e immediatos á sua Real Pes'"' 
soa. L. n. Junho 1769. 

3
92. -- Criminaes' não podem tirar 

devassa dos concubinatos , por lhes ser 
prohibido ; e , tirando-as, contra a fór;.. 
ma declarada, são nullas , e de nenhum 
effeito. A. :z.6. Setembro 1769. 

393· -- devem mandar para o Era
-rio certidão da sua posse , com pena dê 
suspensão. D . . u. Setembro 1773· 

-3 94· -- a quem c?mpete assistir á 
execução de pena uluma. Mandou-se 
observar o estilo de assistirem a cavallo. 
D. :z6. Maio 1783. 

395'.' -- Viscondes, ou Barões pre
cedem nos Tribunaes aos mais antigos, 
que o não são. D. 16. Junho 1786. 

E os que tem titulo -de Conselho 
aos outr.os , que o não tem ; aimla sendo 
mais modernos. A. 20. Novembro 1786. 

(Vid. D. 3· Abril. I7)9·) 

396. --- que ·podem ;contrahir cer
teza de juizes , não sãb admittidos -a de
ilUnciar ... bens,. e re·galias da Corôa. D. 
7· Janeiro 1788. 

(Vid. C. R. 28. Setembro z6z9., e 
D. 5· Março I :JOf). 

1 3 97: Ministro d'Estado da Reparti~~b' 
da Fazendra he Presidente do Erario , e 
d€> Çonselho , e como. A. 1.7. Dezem~ 
bro 1790. §. I. 

1 t 

398. -- despachado para um lugar 
não deve continuar aguelle, em que es~ 
tá. C. R. :z.:E. ~etembro I7'9J41.' . · 

3 99· Ministros não podem' ser presos 
pelos Governadores das Conquistas, sem 
causa urgente , e justificada. Resol. I o. 
Fevereiro I 79~t 

r . 

400. · -- devem remetter ás Superin·· 
tendencias Geraes das comarcas certidões 
das suas posses, e estado .das cobranças 
da Decirna, e nellas se lavra termo, e 
como. D. IO. Junho 18o:z.. §. 7· 

401. --. de vara branca, aos quaes 
~elo A. d~ 27. de Novembro de 180.4· 
§. II. se confere a jurisdicção para o 
estabelecimento de aqueducto por fazen
das alheias

1 
, entendem-se os ] uizes de 

Fóra, e os dos Orfâos , aonde os houver · 
e cumulativamente os Correpedores ~ 
Provedores. A ~is. I 5'. Janeiro I 8o6. ' 

402. -- encarregados nas fro-!'lteiras 
do exame dos estrangeiros, que entrâo , 
quaes são. Regul. conjirm. por Avis. 6. 
Março I8I o. 

403. -- dos bairros em Lisboa de
vem viver dentro delles. - Emprego 
que fazem de C9ffimissarios da Policia~ 
~ São obrigados ás rondas que as cir
cunstancias exigem. A elles se devem 
levar todos os presos pelas patrulhas da · 
Policia. Provid. 1.8. Maio I8Io. Art. r. 
e seg. 

. "3-04. Miseraveis não se repu tão os Re
liglOsos mendicantes, que rem bens. ·em 
commum , para effeito de trazerem seus 
contendores á Côrte. Ass. 7. Abril z 6o7. 

N~o gozáo .de l,?riv~legio algum nas 
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:culpas de .vransgressao contra· áS dis.ph>si- : jánt:ar Ji10 dia da ~féi~·0. (delhi~ 'Kvis. -h 
ções ela nov.a · .. Pragmática:. de :z.:lj.. Maio ! J.:ul'ho .t754· } ' . • ~ . c ~l '" 

1749. Cap. 29. I -~ ·' . r ..•. 

. :fn. Misericordia de Lisboa. Nâo dá 
405'· Misericordias. As Ca_sas dellas :dinheiro a juro, sem ~o - 1iequerilBento 

sáo da protecção Real;- Os Provedores -se declarar, ·com . .a maior -d'fs-i::inc~ae , a 
e Offidaes das Mesas dellas e. d<Js Hos~ quantia, que $e pede , os ibebS, qu~ se 
pitaes nao podem tomar d:earrendamentrb J~ypotbecao; . o·q.l!ie VJa.Iem·.de c-àpital, e 
por si, nem por outrem bens de ra1rz da ânnualnientê: juntandb-se os títulos e d 
mesma Casa. - Nem poderão lançar por ' -<:alculo para a extirtc~âo do ~a~-tlcd- e ju.:. 
si., nein por outrem nos moveis, que ' ros~ A. :n. Junho. 1'768. ;.-'2. · · · 
por ordem da Mesa se venderem ; e os 
Provedores das comarcas Jhes tornao-an
nualmente conta , não sendo das de pti
~eiro banco. A. 6. Dezembro ! 6o3 . 

406. Misericoi'día de Lei ria. Mandou ... 
se-lhe applicar até cem cruzados nas con
d~mnaçóes do Juizo da_Correi.çâo, e do 
C1vel della. A. 30. Mato 1 th4. 

407. Misericordias. Mandar~o:..se urli- I 

formar todas as bandeiras das· do Reino 
pela de Lisboà. C. R .. 26. Abril i627. 

408. Misericordia . de- Mad~.. Seus 
priv~legio~. A~ 15~ Janeiro 1639· 

I 

409. ---- do Porto, nâo dando con
tas em, um maz , toma-as o Prov.eâor da 
cPmar.ca. A. -;.o. Março i64-z. · 

I' 

4ro. -- de ÇoiQ:ibra. Mertê, que 
se lh_e fez para sustento dos Engeitaqos. 
Prov1s,· I 8. Agosto 17e4.; 4•· Setembro 
1708., e 30. Janeiro I754· 

(Declarou-se; que se nÍJo podia emba
raçar a Ordtm Teraira dá mesma tida
de, deter esquife proprio para enterrar 
de graça os seus irmãos. D. 18. Maio 
174)4 ) 

I • ·.: .1 
I 

' • 7· •f ~ 

41 I· """""--- cle Lisboa. Os seus forei
ros devem req11erer em trinta dias o eti
cabe~amento do.s prazós, do dia da pos
se , com pena de comrilisso. Provis. R. 
I).]unho 1717. 

Forao supprimidos os ;e5cc®ssos d:d: 

. Estes requerimentos são enviados á 
Mésa dt> Desetnbargo do Paio , paréi 
ton~kar , pas~a.Ódo de 40Qd) réis ; pro..: 
cedéndo ás diligencias hecessai'íás, que 
~ão ,thama:r-se· j;;of editaes" ae nbve dias 
.Qs credores hypothecariGs, e 0~ que tive
rem penhoràs anmriores ás obrigações. 
§§• 3• e 4• 

A Mesâ maiida depois lavrar escri.o 
tura , fi.t:ando ·a Misericprdia na pósse 
das , hyp.oth.eéas· para se pagar; se1111 -se 
podei· fazer nellas penhoras, nérri aitadlt 
por dividas fiscaes. ~· 4· -

(Vid. A. 3· Dezemhro 16:h.) 

Fui aurotisada para pmdér fàiler 
çjuaes<iluer ajustes e êontract0s , réQUG
~ões, trarisaoyôes, e convençó~s çom os 
seus devedores sobre as dividas ; e sobre 
-a llquhla~ão ae capltaes ~uvidosM' re-
-mettenao.:-se os papeis ao Désembàrgo do 
Paço, par3 sobre elles se fazet' consulra. 
Provis. 9· Setembro i77r. 

P1'ovideneias sobre a administta~âd 
-dos· seus rendimerltos 1 ·quê farão .rtmti..: 
rlacl'as ajun:Mr ém . uma só e .uriiea .arre
.cad;tção , dist:rib~In ... do-se eiií:, P'~?porç.ao 
pela~ . tres Reparu~o~s d~ Misenccfdra ;, 
do Hospital ; e dos Expostos. - As 
questões' que excederri 4oo<i) téis' são 
,Propostas na Mesa, €_ repr.ee~ntàd:tsr p~lo 
Desembargo do Paço, A. ~I. :}a1mr0 
i 7 7 5'. . ,, ' .. ..: ' . 1 . . -

Póde ser instituída herdeir~f , oU: 
donatâria inter VÍ7JOJ dos oensadquirÍCOSj 
e de a metade dos herdado~, dos '}lle não 
tem parentes a't~ d 4·P. grácr. A. rt. Ja
neiro t77)· §. ~~ 

N~b póà'e fazer &c:vàS aiquis~2Õeif , 
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~m nova lítença , pela Mesa do Desem;. 
bargo do Pa~o , quanto a casas e padtôe§ 1 

de juro~ §• 3· 

.._ l . . ' 

"4·:t+ Misericordia de Lisboa póde 
possuir casas ·, e padrões de juro com li
.cença , mas não negociar, ou dar dinhei
-ro a juro. A.lr.Jaaeiro I775· §~. 3· e4~ 

Nab ·he ·obrigada a dar fiança , ain
da no caso que a lei o exija. Provis. 17. 
Outubro I77)· 

I • 

{O Avit~ 17. N'()ve'm!Jro 1775· dero
. ga ·o Comp~omisso desta Mi'Sericordia.) 

Fez-se-Ih~ mercê ,1!]a parte liquida 
·das fazendas ~deséaminhadas , que per
tenceriâo á Fazenda Real. D. n. Setem
bro 1778~ 

Nenhum Julgador, nem ainda de 
:commissão ., . pó de tomar conhecimen'to 
..na instancia inferior , ou superior, 'de 
:suas causas, sem quebr:intar seus privi-
legias.. D. 1 3 . ] a.neiro I 7 ~o. · _ 

-
O privilegio de Juizo, que e11a tem, 

he maior rtio que v da administração das 
ea~as ·, a· '}Ue· se. concede. • D; 13. Janeiro 
-1 780. , e A. n. ]Lmho r8o;, J 

. ' . 
. · . Foi, .. :Jhe permittidG fazer uma lote
:ri.a de 3 6o(/), cruzados. . p. ~ 8-. Novem-
bro 1783. ,r 

,) 

t... ·~4-rlt- : r Misericordias. Mandarâ:o~se le
·vantar"os sequestras, a que se havia pro .. 

- cedido_ ·em seus bens, por os possuirem 
·se~ Jà<:ença Regia. Provis. ,z2.. Agosto · 
J,J'69• . • 

l I < 

, · ·4:t.;·. · Misericordiã de ..Braga. Provi:~
·clencia_s, que ·se derâo sobre a manl!lten
çao de seus pri vilegios. Provis. r o. Mar
~o q88. 

'· >:p •6. Miseri-cordi·as , e }1:-ospi:taes. Os 
padrões e seus .bens de ràiz todos, livres, 
ou vinculados , forao incorporados na 
Ço.rôa., e delles se lhes fez mercê, abo
lidos ·os :vim;ulos) e encargos, ficando' 

per. isso livres· de denuncias. D. ·I)' Mar
~o rr8oo. (Via. •A. zo. MairF 1796.) 

417. Misericordias do Reino, e Do~ 
rniníos governao-se pelo Cmnpromisso 
-da de Lisboa , e devem pro pó r· <? seu p'e ... 
la Mesa do Phçó, para lhes ser confir, 
mado, ou regulado novamente. •A. r'8. 
Duttlbro I 8o6: §. r. . 

Foi-lhes confirmada a mercê de CO!l• 
servarem os bens, e capelbs, dé que· es.;. 
tavão de posse, até ao D. I 5. Març'l 
-1 8oo.: mas nao para novas acquisiçóes) 
nem ainda para aquellas, em que j <i an ... 
teriormente á referida data, tinhão vo~ 
ca~âo, legado, ou contrato, porém de 
que nao tinhâo ainda posse natural. §. 2 ~ 

i"' 

Nos casos occorrentes devem reque
rer a licen~a , e o Desembargo do Paço 
a poderá consultar, havendo justa causa, 
e como. §. 2. · 

Devem acceitar todos os doentes, 
que forem ter aos hospitaes·, tanto ;dG 
seu destricto ' como de fóra ' paisanos ' 
ou militares. - Dão contas annualmen4 

te. -;,_ Sua economia , regul~mento , e 
escrituração de suas rendas . §§·. 3· e 4•, 
Provis. 3· Outubro I 8I4. 

· Dão ammalmente á Intendenéia ·Ge~ 
ral da Policia tonta dos doentes ; expos• 
tos, e pobres, que entrárâo nos hospi
taes, e a quem se deu carta de guia. A. 
I 8. Outubro I 806. t§~ ) • ,. 

Providencias sobre .os expostos~ §. g, 

Cuidados ~obre os pobres , e mendi
&os, e · providencias para evica.r a ocio
sidade. - Obrigação de soocorrer com 
esmolas as pessoas indigentes , e recolhi ... 
das. §• II. ~\ 

Soccorro dos encarcerados, dotes, 
funeraes , e mais deveres do seu Com
promisso. §. 12 • 

. · 
O s'eu rendi[t'Jento foi Hvre da Con

tribuiçao exrraordinaria de defeza. A. 7. 
Junho I 8o9. §. 3• 

E foi sujeito a um quinto. Portar. 
z. Agosto x8zo. §. r. 
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·418 . . Miua.r deixadas pelos Institui
gores eJI\ cumprimento . de Sllas _ultimas 
vontades, regis!iio-~e annualmenre . . Re~ 
sol. 14. Agosto em Provis. 5· Outúbro 
175'2·, (que deroga neJta parte o A. 7· 
'}a1reiro 1750. §. 17.) 

;419· ~-. das ~apellas de cinco para 
ha1xo. O Provedor da comarca leva vin
te réis do regisro dellas. A. 15. Julho 
1755• 

. 420. -- e legados tem ti'acto suc
cessivo pelas ultimas vontades dos testa
dores , e por tsso não póde suspender-se 
o seu cumprimento. D. l9·Janeiro l75'9· 

421. Missionarios não podem partir 
para as missões das Conquistas , sem pri
meiro se fazerem presentes pela Secreta
ria d'Esrado as suas patentes. Avis. 22. 

Abril I7f2· 

(Foi-lhe.r prohihtdo ingerirem-se no go·· 
'tlerno temporal dos lndios. A. 7• ']u1zhó 
17))·) 

• 
422, -Missões do M;1ranhãq. Forão , 

mandados ir para ellas os Religiosos da 
Companhia. C. R. 9· Novembro J639· 

· Cap. 2. 

V árias providencias sobre ellas. CC. 
RR. n. Outubro t6)l., 2. Setembro 
1684., n. Março t686 •. , 2.6. Novem
bro .1694·, 3• Feveteiro IJo:E., IJ, Abril 
1702. , e 6. Dezembro IJO). · 

42 3. -- das Conquistas. Mandou-se, 
que nâo eontinuassem as suas despesas 
por conta da Real Fazenda ; mas por ama 
pen.sao imposta em alguns Bispados do 
Remo. D. 2.6., e Portar. 27; }(lneiro I 652. 

Criaçao de uma Junta dellas em· 
Gôa, subordinada á de Lisboa. C. R. 7· 
Março x68r • . 

424. - Providencias sebre as da 
Ilha cle S. Thomé , e costa da Africé\ 

Tom. li. 

Orientat CC. RR. 14. Marçà t69)· ~ 
J6. Fever~iro t7oo., 13. Janeiro, e I.3· 
Abril IJOI., to. Dezembro 1709., 1.. 
Novembro 171CJ., 19. Abril1712,, 26. 
Fevereiro l7I)., e Provis. u. Abril 
I.Jl r • 

.fz). Missao de derigos parà estudá· 
rem Theologitt na Universidade, foi es
tabelecida , e regulada para os differen~ 
tes Bispados. A. io. Maio I8o). 

426. Mistiço. Qyem o chamar aos 
habitantes da India , que penas tem• A• 
2. Abril 176J. 

427; MiJtur'tl ( aguap'é) , ou vinlw 
corrompido. He prohibida a sua entra
da , e venda em Lisboa , e com que pe
nas : mas póde dar-se aos jornaleiros , 
sendo da propria lavra. A. z6. Outubro 
1765'. §. 6, 

41.8. Moças da Camarâ tem Senhptia4 
A. 11. Maio i777· 

. .. 
4~9; Mo_ro.r da Camara accrescen~a· 

dos. Mandarão-se provêr nos officios., 
que v.agassem• C. R. 8 •. Agosto r6o3. 

(JTid. ·C. R. 31• Maio 1630., e n, 
2r. Abril 1673.) 

Os do serviço corrio devem ser cha
mados, e levar recados aos Tribunaes. 
C. R. 28. Junho 163o. 

Os ·da Guarda Roupa Real tém Se-1 
nhoria. A. 2). Abril 1804· 

4 30. Moço da Estribeira. Est~ effi
cio n~m dá , nem tira nobreza. A. 20; 
Junho 1688. 

43r• Modo; e fórma, que a lei prescre .. 
ve, he invariavel. L. 19. Janeiro 1756. 

43 2. Moeda de cobre. Foi prohibido 
lavrar-se nas partes da India. A ; 23. Fe-o 
vereiro 16o6. " ·. 

9 
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. 43 3• Mae:óa. Os GJfmtios , relâr~ivos. 'á1 

·- ' 440. Moedas., ~· t~eias móedas. Pre~0 
fá"brica della no Portô, fortirc e»tmcto~~ , I ptlfr ài'l!le 'áS" m~"'ldâlt!~b paga•J.t na' c-asà <à~ 
À. 5· Mar~o I6ío7.• · 1 Cu11Ílh6~· .Â!.. 1-Ôi Julh0 Iê'4~· 

E os M":(i}ed·eiros fi.cárâõ , nâG'óbsYá;n· I 

te isso , gozando de seus privilégiõS. 1 441. Moeda de p't'àta. Manêlb~se <ll'es~ 
Apost. 12. Setembro r6o7. 1fazer toda (á excepçao dos reales Caste, 

llhanos de 8. e 4.) para se fundir de no, 
' , , 'lO , e COnt'o. A.• 8. }unho I 64 2, 

. 434· ..=...:...; de -quàrtos. F0i1 prohibiidc 1
1 

( ~ 
"eorre·r com pena rl1~ morte , e con.fisca>- I ! r i· 
çâo. L •. 8. Junho z6r8. . . 1 442. Moedas forâo mandadas cunhat 

1 'novamente. A. 26. Fevereiro I 643· 

43'5'· _..;:,._ de Vellon. fg'i prohibi-da a 
·sua entrada de Portugal para. GaUiza. D. 
2). Janeiro I627. · 

43'6. =--- d~· pTst.~. FQt a~trescel'l·ta
·<Io o seu va:lor. L. I.;- e ProvJs,, R. 19'· 
Julho 1641. 

(Rlvog.· pela L. 3. Fevereiro· I 641 .. , . 
que a ma11da contracunhar.) i 

(Por A. e Regim. I , Fevereiro I642. §. · 
7· mandârlio-sé C'ltabdêcer casas para se 
.,·unhar esta moeda em Tràncoso, Ca:rtello 

Ptt>virlemdas soi>r:e dias. A. 21 •. ~e, 
~emhto· 1643· . · 

I ~ 

(Foi augmentaáo o seu 'Vtl!or, p4s .. 
sondo os to.rtlfes a valer cento e vhue 
reis, os meios sessenta reis, e as moe
diiS' de quatrõ. 'tlint·Úts u.m tostão , e 
aS' de dous , me'io. Pf'o'/Ji.f. ~f. Atbrit 
116#.) 

l' -, .... 
443· Moeda d'ouro. Foi declarado o 

préço d9s differentes dobr&s· deU:a. A. 19. 
Maio 1646. • · 

·Bra1zco, Coimbra , Evora, Thomar, Be- . . 
ja, e Tavií·a 1 debaixo da inspecção das · 414· - .- da Conceiçao d'ouro e pra
Ozma'i'ns, 'juiz-es de Fóra, e Provcdo'- I r,a, .Seu váfor. A. 9· Outubro r65 r'. 
· r e s-; 'ttmlmm/b-se c tida tor.tãu 'i!11l Jêif ' · 

1 
: · • 

-vintens., u,s .m-eio! tostões rem ·tre.t ?Jin- I 1 · F ' d 
tens, os quatro vintens em ânl;o, e IJi ' , 

1
01 a~gmen: a 20./or cenro. no 

dous em cincoenta reis.). seu va or. · 4- gosto I 59· 
(f?id. A. r 9· ~evereiro I 64~.) • ' 

437· Moedas de cruz, e meios tos
·tóe's. Ftóvidentias solrre o seu vá1or. L. 
·20. Fevereiro ·I6.ip .. 

43~· - -. ....... li' ouro. Ptovidenci1s ·sobre 
ó valor dell:as. L. 29. Março 1 614~. · 

: I 
(As antigas moedas rle quatro cruza-

1 ·dos mandarão• se -correr ·com o valor dado I 

·tten''tl L. , .posrd qtre naà ten'hão ·a m_'ilrca , 
neilã l.JrNen-ada. A. 'I Nla~p IÓ44·~ 

. 439· .~-,_ de · pr~ta. PrbVÍ'd€ncias so
%te o ~su li1 ho dellaE. A. Jt 1~ , 'ê C. Ri tt S·· 
J-ulho ·-r 642. 

1 
· Provid€-ncia.s sobrt é noro cunho 

della, tom mawr valor. A A.-. 20. ~o .. 
~eanbro I 6&21 •. , l :t. Março., Ptovis. R. 
6. Julho, e A. ~o. Ag0sto I66g. 

44)'. Moeda fbi rtlandada correr com 
o ãugmento de 2). por cento. A. 22. 
M'arço 1~63. 

• r.1 .. , .. , j,. 

, Pt0videncia§ s0bre a circulaçao dei .. 
la. CC: RR. ~6. Setembro, e 7· Outu
~f.{) fêB'~. 

E sobre o au gmento do seu valor , 
·pondo-se-lhe marca , ficando dous e meio 
P?r ce~to de accrescimo para os donos, 
ê o ína.tS pâra ;a F-àze.nda Real. A. •. I z. 
Alí>tU 1668. · . 
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446. Moeda foi augmentada com vin
te por cento. L. 4· Agosto I 668. 

E marcada, e augmentado o seu va
lor. L. 20. Novembro i 668. 

( Vid. L. 22. Marfo 1663.) 

447. -- Providencias sobre o cer
ceamento clella. C. R. 25. Maio I68).; 
Resol. I7. Maio, D. 9· Novembro, C. 
R. u. Dezembro 1687., e D. 5. Maio 
!688. 

mentb, e quilates, que deve ter b qú~Q ; 
que os Ourives lavrarem. L.· 4·, e Edir. 
-I I: Agosto 1688: · 

( Prohibio-se levantar. o preço dos ge
neros, não obstante o leva1ztamentô âa 
moeda. C. R. 14. AgrJSta, e L. u., 
Regim~ , e Paut. u. fJutubro I 688.) 

, 449· Moeda antiga. Prbvidentias so
bre a s~a acceitação, declarando-se, que 
ninguem fosse obrigado a recebela, nâo 
tendo o verdadeiro P-eso a respeito de 

<2!Jem a cercear, tem as mesmas pe- 6® reis o marco, sendo perniirtido pesar 
nas, que são impostas contra os gue fa- moeda por moeda, e pataca por pataea. 
zem moeda: falsa, sendo estabelecidas ou- C. R. 22. Novembro I 688. 
tras contra os que usão della; A. 171 Ou-: , 
tubro 1685., e L. 9· Agosto 16861 

( He geral em todos or Reinos fazer
se a de ouro de vinte e dous quilates , e 
ti de prata de 1 r. dinheiros; e esta he 
a lei, que se mandou guardar. Regim. 
9· Setembro 1686. Cap. 3. · 

Methodo, pôr que se ensaia, qtumda 
se .fabrica. Capp. 9· e Io. 

Pesa, que deve ter a de oura, em 
respeito do valor, por que se manda 
pagar o marco. Cap. 36. 

E a de prata. Cap. 37·) 

A de ouro não circulada foi prohi
bido correr. C. R. 2I. Dezembro I686. 

I 

He crime de moeda faisa o cercea
la. C. R. u~ Dezembro 1687. 

Nelle não se conéede carta de ~egu
ro. D. ll. Abril 1688. 

Q!)em â coiuptar, ~ vender (Om 
avanço, e maior preço do que vale, para 
a cercear, incorre na pena de cerceador. 
L. 20. Maio 1688. 

448. Moedas das fábricas antig.as. Foi 
prohih!do coFrerem. L.. 14. Jufiho 1 ~688. 

( Pzd. Resol. 17. Maia 1687.) 

Nomea~ão do Superintendente da 
Casa della ; mandada €Stabelecer no Por
to, C. R. r8. Junho 1688. 

Providencias . sobre o seu leYanta-

' . . 
:Foi nomeado Juiz, para conhecer 

do crime de moeda falsa, cercéo, e sa
que. D. 17. Maio r69o. 

( Declarau-se por D. )·Agosto •690. ; 
que ser{a diverso o 'Juiz do crime de 
&ercê'iJ ·do de moeda falst~, e saque.) 

. . 
. Novas· ,providendéls sobre ella no 

Brazil, com a~gmento do ouro , e prata. 
L. 8. Março I 694· 

450. -- A' Casa de1la se mandár~o 
levar as }lata<i:as vazadas. C R. I I. Agosto 
I 69')'• 

4)1· -- d'ouro das fábricas do Rei
no. Foi prohibida a sua circulação nas 
Capitanías do Brazil, eom pena de oon
fiseo. D. 12. Dezembro I 69S· 

452, Moeda d'ourb, prata, ou pata .. 
eas · deste &eino. Se alguem as desfizer 
no Brazil , incorre nas penãs dos que 
fazem -moeda falsa. A. I9• Deze.mbro 
I695• 

4S3· -- de cobre. Não se póde fa .. 
zer pagamento com ella, mais do que 
até a quantia d'um tosta o. A. 17. Feve ... 
reiro 1699· . 

h • 

4S 4. -- de prata , ou de ouro. :Fol 

9 * 
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prohibido ootnprala' por mais de seu jusro 
preço. L. 20. MáW r698. 

4)5'· Moed<t cerceada d'ouro, ou pra
ta foi P.rohíbida. A. 16. Março 1713. 

Mandou-se cunhar moeda de our.o. 
corrente no Reino em a casa da Fundição 
de Pernambuco. C. R. 3 r. Janeiro 1702. 

( Pid. C .. R. 8. MarfO 1694.) 

As f~lsas de dóze vintens , é cruza
dos novos que ap,pare-dâo no giro, fa
rão mandadas sequestr~r. D. 27. Agosto 
I-JOÓ. 

Mandárão-se cunhar cruzados novos 
erfi ouro. Resol. :z.8-. Outubro 17 r 8. 

4)6. -- dos tempos antigos. Qgem 
as desfizer, incorre nas penas dos 9ue 
fazem moeda f-alsa , e q~m as qurter 
vender, as entregará ás Camaras, que 
lhas comprao para serem remettidas á 
Academia da Histmia Portuguez!. A. 10. 

Agosto IJ2I. 

(Hoje d Bibliotheca púhlica da Côr
t e. A. 4· Fevereiro r~m .. ) 

Mandárâ@-se fal;,ricall d'e 8GG. reis, 
1~6oo. reis, 3<b2GO· reis, 6d:>400· reis, 
e uJl<:XXJ· reis. L. 4- Abril IJ22· 

( Pid. D. 19. Março 1722.) 

4), .. -- Foi determinada a f6nna , 
com que .se bâo de lavrar em Minas. 
Provi~. R. zo. Março 1727. 

·Foi prohibido la~:rarem-se de 4<t;8oo. 
·reis, t! de maior valor, do qu~ de 6®400. 
Teis; dando-se oürras .providencias sobre 
a sartil:ha. L.. 2.9. Novembro 1732-. 

As diminutas no pêso , oli falsas na 
materia farâo prohihidas. L. 2.9. Julho 
1745· 

45'8. Moeda provincial do :B~il ,- ge 
ouro, prata , e cobre mandou-se correr 
nos pórtos do Maran:hâ.o, e Pará. L. I 3· 
'Serem '!Mo r7 48. 

1\11 o 
45'9-- Moeda p-rovincial de cobre pãr 

as li h as foi manrlada lavr:1r até 30! 
cruzados. Re~ol. 14. Agosro IJ)O. v 

( Deci. peta-. Ruo!. 2.9- Dezem.b,
0 

17)0.) 

A d'ouro não póde correr em Minas 
Geraes, e sómente de pr:Ha , ou cobre. 
e que penas tem quem usa daquella.. A~ 
3~ D zembro IJ)O. Cap. 4- §§'. t. e 4 

( Pid. AviJ!:. LO. Março !J.)4J.) • 

( Derogado pelo A. I)- Maio 1803 . 
Art. 2.. §. r) 

460. Moedas de prata çafadas, e di
minutas mandárâo-se recolher. Resol. z7 
Fevereiro I7)I~ • 

_461. Moeda provincial se mandou f~ 
bncar. para M oçambique, e costa d' Afri .. 
ca Onental. R€sol. r.6. , e A vis. 10. N~ 
vembro 17 54· 

(Yid. Avis. ~· Fevereiro IJ]-6.) 

462. -- d'ouro , prata , e 
que corria nas Ilhas dos Acores. 
dencias para evirar as falsifiCadas. 
Julho 1766. 

cobre 
' Provi~ 

A. I9, 

463. Moedas nacionaes, ou estrangei~ 
ras ' diminut:as no peso. Q:!lem as nao 
appresentar á Junta , estabclecida para 
esse fim nos Açores, que peHas rem. A. 
r9. Jwho 1766. §. %, 

Das estrangeiras quaes ficárao sendo 
ali permittidas. §. 8. 

464. Moeda estrangeira foi prohibida 
no s~ valor, e só como genero no com
mercio pelo toque, ou valor intrinseco 
e a prasimento. das partes. -AA. 2.0. Ou~ 
tuhro I7.8)., e 4· Outubro r.8o8. 

(Declarado, pelo que pertence ds pa
taca.s Httpanholas , que se mandárão 
correr. A. I 7. Out11bro I 8o8. ) 

4.()5 • - falsa da Ilha da: Madeira. 
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·Provideadas sobre dia; AYis. 19. Agd~ 
to z 7_9.4• 

4f:i6. Moeda falsificada foi mandàda 
confiscar nas Ilhas e a de toque trotar 
a. dinheiro de metai, ou de papel, E vá
rias providencia3 a este respeito. A. 8 
Janeiro I79'f· 

467 • -- de cobre nova se tnarldou 
cunhar. A. 25. Setembro J S'"oo. 

468. -- falsa. Providencias , q.tie se 
derã? para a sua apprehensao. A vis. ~ ., 
Abnl 18oi. 

469. -- A Casa della foi estabelecidá 
em Minas Geraes em Goiazes , e extincta 
a do Rio de Janeiro. A. 13. M'aio ~So3• 

470. Moedas d'ouro , prata, e cobre, 
que corrião nos pórtos de mar do Bra
zil, mandá rã o-se circular no interior com 
os respectivos valores. A. I. Setembre> 
18o8. §. 1. 

471. - estrangeiras. As patacas tem 
o peso etactOc de 8oo. reis, sem diffe
rença sensível. Cert. 13· Outubro I.2o3, 

~ E forao admittidas as de prata. A. 
17. Outubro 18o8. 

472."Moedá de prata, e c9breô Alre .. 
ração de seu valor no. Brazil. A. I 8 • 
Abril 1809. 

473• -- de bronze, Foi mandada 
cunhar, e corno. Portar. ~9· Outubro 
1811. 

. 47 4· M()tdeiros na o gozá o de privi~e.:. 
g1o nos casos d' almotaçaria ; mas esta o 
obrigados a responder perante o Almo• 
tace do seu foro. L. 23. Outubro I 6o4. 

· Privilegiosdelles. A.z·8. Maio 1638. 

I 

. Tinhâó já sido confirmados pelás 
CC 4; e 30. Abril •636~ 

Mandarao-se observar. C. R. I:z.•· 
Abril , e AA. 2. e 1 3· Dezembro I 687. , 
e 22. Outubro IjÍI. 

Os do numero nâo são oorigados a 
ter armás, e cavallo para servir com elle. 
A. 3· Setembro I 6;o. 

(Litigando com INglezei sobrt mtlte
rias de mercancia , ha de ser no Juizó 
da Conservatoria lngleza. A. I 6. Se
tembró i66). 1 e DD u. Novembr() 
i69~L, e 5'· Fevtrtiro 1699.) 

(O mt.rmo procede, quando litigareni 
com Frdncezes1 A. 7• Jl.b~U z685.) 

475'· -- Seu numero. - Q!ialida· 
des, e usos de ~us privilegies. Rc:.<gim. 
9· Setembro I 686. Cap. 74· 

Seu Conservador h e sempre um V e
reàdor do~ Senado da Camara. ,Cap. 75• 

Forâo mandados guardar os privi
legias, não só aos empreg;Jdos no ser
vi~o effectivo, inas aos promptos para 
elle, ainda que, por nao serem chamados, 
não etereite~ o officio. A. 9· Dezembro 
1687· . . 

As suas eausas devei.ri-:.se tratar no 
Juizo da Cortservatoria da lV1 deda ; e 
sendo tratadas erri outro , são nullas as 
senten~as. A. ~2• l\1aio. 1733· 

O privilegio delles livra de set d!e~ 
soureito àa Decima. Resol. ~3· Janeiro 
I74J'• 

Não gozâd de .privilegio algum nas 
c_ul_pas de transgressão ~otHra as ài~P? .. 
s1çoes da nov~ Pragmauca de 24.- 1\i! alô 
1749· C:tp. 194 

Mandou-se eJCpedit Alvará de €Or1· 

fírmaçâo aos do numero. Rerol! 14. Fe· 
vereiro 175G. 

(Vid. 11. 1.1. Ou't#bro i7í1.) 

. 476. Mo~ndas ninguem pôde faze~ em 
Ta vira, sem licen~a da Cor6a ~ ouvidas 
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as Freiré1s do Convento No\~o. A. t.Ju
nho 1787. Cap. _14· 

477· .l\1oinhos. Como, e por quem se 
fazem as suas despesas ) e concertos , 
q·uando andao aforados no caso do A. I. 
Junho 1787. Cap .. u. 

478. Moleiros, que andao em cima 
. das bestas, que penas tem. Edit. 28. 
Maio 1801.. 

479· Mollicie. ~em cornmetter este 
àelicto , incorre em pena de degredo , e 
ayoutes. L. 12. Outubro I 6o6. 

480. Monarchias se constituem pode
rosas com a introducçao do commercio. 
Direct. conjirm. pelo A. 17. Agosto 1758. 
. §. 36. 

O estabelecimeqto, cQn_servaçâo,, e 
:augmento dellas tem essencial dependen
cia da regula-r, e exacra arrecadas:ão das 
rendas, que constituem o Erario PúbJi
.co. C. L. 2l-. De~embro 1761. 

481. Monitorias dos Juizes Ecclesias
ticos. Foi prohibido aos Ofíiciaes de 
Justiça -eum~prilos~ C. R. 23-. Agosto 
J753· 

-482. Monopo!io do assucar como foi 
acáutelado. D. 14. Setem·bro 1758. 

Arruína os vassallos. AA. I I. Agos
to 1759·, e 17. Julho 1769. 

~ :na impiedade dos monopolistas ,. e 
atravessa..dores se segue 9. prejuízo públi
co, e geral. AA. 21. Feverei-ro 17..6$: , 
e 17. Outubro 1769. 

Sao ·reprovadas pelos Direitos Di
vino , Natural, e das Gentes. A. 26. 
Outubro I7~· §. ~+ 

E contrarias a toda a boa economia 
do ~stado~ e utilidàde pít-blica. A. 17. 
J ul~o J. 7 69. 

48 ~· Moriopolios de madeiras. Man., 
dou-se proceder a devassa dei es. Avis, 
13. Março I756. 

Os de trigo ·corno se acautelao elll 
Lisboa. D. 1. Dezembro 1757· 

Os de grãos .forâo acautelado.s. D. 
r. Dezembro I 7 57. , e Edit. 1.9. Outu. 
bro 181o. 

E os dos vinhos do Douro. A . . 17 . 
Outubro 1769. 

Os que se fazião de trigos nas Ilhas 
dos Ayores, como se evirárão , permit .. 
tindo-se a extraé:çâo dos mesmos trigos 
pa.ra a cidade de Lisboa. A . 26. Feve .. 
re1ro 177 I. 

4·84. Monscnhores são os Coneg0s dq 
Capelia Real do Rio de Janeiro. C. R.. 
2). Agosto r8o8 . 

48;. Montados dt Campo d'Ourlque. 
Direitos, que se pagão das pastagens do 
gado ovelhum, vacum, cabrum , de por • 
cos , e egoas , sendo da 3omarc~. - E 
de fôra ; e como se montao, e manifes. 
tão. - E do mesmo modo os arraianos , 
e os C]Ue vão de passagem, e os .que os· 
levão ás feiras• · Regim. 19. Janeiro 1699. 
Cap'. r. até u • . 

Penas dos que não manifestao os 
gados. Dos que não montão no tempo 
devido. Dos que occultâo parte delle. 
Dos direitos , que pagão os que pastao 
em terras priv.ilegiadas. Gados das moi. 
tas não pagão Sisa, nem Terça, nem 
tirão licença dos Officiaes da Càmara pa· 
ra pastarem. - Como se cobrão os direi. 
tos. - Corno se dão as coutadas , e co
mo se vendem os montados. Regim. 19. 
J.aneiro 1699· Cap. 13. até l3• 

· Penas dos que cortao arvores, e des-
cascao sobreiros. - Q!lando se devem pôr 
os fogos. - Applicaçao das penas. -
Como os rendeiros podem fazer avenças, 
~ Dos gados dó vento. - Ouvidor, . e 
sua jurisdicção. - Jui2íes do verde. -
Procurador· do montado ; Escrivaes ; 
Meirinho Geral. - Homens do mon. 
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11ado. " ~ Jura@bs- ' seus offi-cios ) ju. 
ris€\:icçâ0,·· ~ -ob-rigaçóes. lbM~ Cáp. 2-3. 
a1é 36. .-

Privilegias dos Officiaes delles. -
Todas. as Jusri:ças lhes dão ajuda. Ihid. 
Cap. 37· e seg. 

· Os Syndicantes dg Provédor, e Ou
v-idor clevem perguntar pel!ó procedimeFi
t:o - dós Officiaes dos I.Tl'OFltados, e quaes , 
sa~o os capítulos. Regim. 19. }al'lt::íte 
1699· 

486. · Monteiros pequenos fora@' isen
tos de jugadas, e oitàvos. A. 22._ ABril i 
1643• I 

( Vid. A. li. Junho i70) . ' e llviY: I 

2. 1.\llarço 1757.) 

( Foi-ibes mandado gt~al'dar . esté pr-i
'Vilegi~ mui. expressamente. C. R. 2.3. 
Fevereiro 1779.) 

) 

487. Monteiro Mór não póde dat li
cença para cortar madeiras nas Reaes cou· 
tadas. Avis. 1. Fevereiio 1758. 

488. Monteiros Móres, e Momeiros 
pequenos , que guaJ.fdavão as coutaqas 

1 Reacs, e martas , fbrâo extin€tos. A. z r. 
Março I Soo. ~- 2S. 

( Declat-eu-.re, que o tle Cit1trti não 
podia intrometter-se 11a data dos bal
dios; autorisando o Concdbo para os 
nforar. Resol. 6. Novem!Jt'o I 81 ,-.) 

489· M ontemor o Velho foi subrogado 
á Ordem de Christo, em lugar da villa 
de Pombal. A vis. i 2. Setembro 17 6o. 

490. Mot4umento.t cla antiguidade, co
mo estatuas, mannores , cippos, lami
nas, e ?ut:as. pe~as forãq mandadas re· 
metter a B1bhotheea Pública, correspon
den~o~se as ~amaras para esse fim com 
o Btbltorhecatlo Maior, corno em outro· 
t~mpo se correspondião c@m o Secreta
no d' Academia de Histeria Portu~neza. 
A. + Feveniito !"8o·2·. 

( PÚ. ·AA: 4· Fe7.!er;;t:u, -e -10. -Àgost~ 
i7·2I.) -

. (Foi approvado o Monumento , que a 
Camara do Rio de . Janeiro _se própoz 
epigir "na pPaça dó- pelourin-ho ; em me
moria do dia da chegada d-e S>Y.á- Ma
g-estade dquel!a cidade-. A11iS-. I 5. Fe1Je:. 
rei"rõ i8í:j.) 

49í. Móra cuipavel. Aonde a não há; 
não se perde o direiro. Ass. 29• Julhd 
i747~ 

45h. hforádias, com que são accres· 
C:entàdos os Escudeiros, e Cavalleiros , 
q_liaessao. Regim. 3.]unho 1571. Cap-. 14. 

E dos. Càpellâes. Cap. r 6. 

E como se vencem. Cap. 17. 

E qual he :i dos qué se tomâo por 
do Conselho. Cap. ::.o. 

-- V árias providem:ias a este respeito~ 
Cap. 2 I. e ·seg. 

E novas providencias, qlle se derão 
erri o Regim. 3 r. Agosto I)8I. 

Mandou-se 1 que não se pag'_$~em 
ãbs moradores aus-entes de Mazagâo.o, Pro
vis. R. 15. Fevereiro 1723• 

493· lY!orado1·es da Casa do Infantadd 
não podem ser tirados . do J 1Jizo qo setl 
foro. A. 20. Abril i 662. 

Os do Algarve não gozao de home
nagem rios ,crimes de tabacdl R.egim. 23~ 
Junho 1678. §. 16. 

494· -- dhs llfiàs' da Madeira; Ter
ceira , S. Miguel , e do Fajal pod,em car'" 
regar o!i seus -generos para os pôr~os do 
B~zii, na fórma declarada hO A. 20" 

Julho r758. 

495· -- dos bairros são esc.riros e·r;t 
um Jivro de matricula pelos Ju1zes _Cn"' 
min:acs,· A. 2.) Junho 1-')6'o. ~. 6. 
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Os de um bairro , mudandq para 
.Dutro devem dar conta ' aos respectivos , ' ' 

Juizes Criminaes. §§. 9· e ID. 
\. 

_ 496. Moradores do Funchal, que sa
bem para fóra· da Ilha, não · podem pGs
suir as terras encabeçadas, mas ·devem 
vcndelas, ou nomealas nos dornicilia.rio~. 
A. I3. Outubro 1770. §. I. 

, 497. -- ·do Funchal. Seus filho? , 
sendo vadios, são escolhidos para offic1os 
mecanicos. A. I 3· Outubro 1770. §. 3· 

498. Moratoria geral foi concedida 
àos negociantes , pela tomada de Per
nambuco. C. R. I. Junho 1630. · 

E outra por dous annos aos inte
ressados na Companhia- de Guiné , e In
dias. D. 29. Agosto. 1701. 

499· -~ que pediâo ~s ne&ociantes 
pela demora dâ frota. ProV1denc1as sobre 
'ella. D. I). Janeiro I663. 

5ob. -- concedida ·aos Senados de 
Lisboa. Providencias sobre ella. D. 14. 
Agosto 173·7· . : 

('Pid. 1 DD. 28. No'Vembro 1735'·) e 
17. Julho, e z6. Nov~mbro 1736.) · 

'Por quatro annos foi concedida á 
Casa de Cathelan, e corno. O. 30. Abril 
t774· . . 

501. Moratori~s, e inqucias, concedi-· 
das aos Portuguezes. São obrigados a el
)as os estr~ngeiros, 9uando, são conce
àidas pela maior parte dos credores , e 
não qúando o são por mera graça. Ass.· 
I). Fevereiro 1791. 

(•Vid ·A. 9: Outubro 1709.) 
''\ I l 

(Tinha-se declarado o mesmo a res-
p~l;o da Nação Ilollandeza, fazendo 
reciproca a Legislllfão no caro , .. em que 
tJ algum dos seus vassalloJ se conce-
desse a grafa , e que neste sentido se 
devia entender a que fôra concedida aoi 
lvglezes pela Rnol. 'i· Setembro -I709 ~· 
A. 2. Ja~eir.fJ I7II.) -. 

MO 
. )Ol. Mordotrti~ Mór. Nomeação de 

Fiscal paréJ r.espopd~r nos negocias della, 
D. 27.'Julho 1792. 

' ! ' f • • ;.! 
'. · 5'03. Mordomo. lvlór. , Pl'!rten€e-lhe to, 
do o governo, e superinr~ndeocia da ,Ca ... 
sa Real. - Vai todos os dias ao Pa~0 
examinar , se os <::riados da semana cum .. 
prem à seu dever·. - Nomêà 0 Escni .. 
vão dos fiJh~rnentos. Regim. '3· Junho 
1)72. Capp • . 1. z. e 3· .. 

Nomêa os moços das compras, mes.. 
tres de dança das Damas, moços da Ca, 
mara do numero , etc. Cap. 5. 

Consulta verbalmente os filhamen ... 
tos, e como. Cap • . 6. 

Q!.Iaes são os filhamentos e fóros ,. 
que póde conceder. Cap. 7· e seg. . 

. ' Passa os Alvarás d'Estri'~ei;o M9r, 
etc. Cap. I 2., · 

· Rubríca ,as nc:>meaçóes de· mo.~os· da 
capella ; as de moço do monte. '-:- No~ 
mea Contadores, e Escrivães do!ii Cqntos. 
-Todos os Officiaes da Casa são pagos 
por sua ordem. Capp. u. 14- 1). x-6. e I 7. 

. Toma contas ao Thesoureiro da ca~ 
pella Real. - $uas obrigaçcles sobre, ,mo
radias, etc. Capp. 1 8. -e . ~O.· 

Ninguem póde · tir-ar . certid·âo de 
foro , ou moradia de pais , e avós ,. 
Ot.J parentes, sem o requerer a elle ;-· e, 
sendo para filhamento, deve justificar pri
meiro a identidade da pessoa. A. 2.1. Ja
neiro 1)91· 

· ( Vid. Provis. I). Dezembro 1589.) 

5'04. _.:_ pertence a ElRei nomealo , 
sem haver pessoa , que a isso pretenda 
ter direito, QU razão de queixa, C. R. 
26. Outubro 1627. 

. Pr.écedencia entre el.le, e o Cama~ 
r-eiro Mór.-D. 4· Setembro I 648. ' 

(Vid. A.rsentt. do Desemba,.g. do Paço 
18. Setembro, e 17. Novembro 1648.) 

Os Gentis-Homens da C~ínara) ser~ 
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Servindo · cada um na sua sein~na_ este car..: 
g0, ~ tetrt precedencia , ainda que hâb se.: 
jão titulares. A.' I). Janeiro 1759· 

1 f.' '.., ~ l{ , _ ( 

,505; MorêG.mos~ Os cl'as ExpbStàs po:: 1 

de~. mandar prencler as pessoas·, · que as l 
allJciarem , e são parte ngs . fei.tos) erm 
que se livrao os alliciadores. A.' n. Fe.:. 

MO 
( Sutpen1/ pelo Dó .17 {Julhô · I7:;1S.) 

vereiro-, 1783. ~ ·. ·· ... r 

S 1 I. Morgados. Ínstituír~o~se p~rá 
conservàçab e tnemoria do nome do Ins..; 
tiitmidor·, é para aecr.~séerÍta~mento das ca
sas f · e nobreza d€> Estado. - São uma 
ri'gorosa áttJortisação , eohtrária ao ~so 
honesto do "doruiiüo. - Elevao á nobre
za a posrer,.i·dade dos Insrituicdoioes. - ·E 

• ·,_ ~ só se fazem iole~aveis, par.a que ·na Re-
' , publica •haja qwem ·eom' deeeneia possa 

)66. Mordome· para os:.poliir@s· 'man- I ~ervir' ao $olJerano·, e ao Estado; tanto 
dou-s·e cri~ r. Suas obri.gà.~Óii:s>.''A; I 8/ ~lu..: , na pa? ·,,- C0IHO na· guerra. C. L .. 3• Agostq 
tubro ·18o6; §. ·11!; í770. · 

' or r. .! 

;o7. Morgatló. Foi próhibido .. ao De-Se 
embargo consultar nelles mais' obrigação 
de gol!e, e a·rras, .sem. que. Jia remissão 
se derogue expressamente o D. 23. Ou-
tubro I700. · 

I •· ! t( 
'.I ~. .. ~ .. ,1.. \ 

. ::Sb8. ~~- ·oú fidettdmmi's:fo pe~pei~ao, 
o~ · reí:npora~, ·'OU éapellas ;de óu"tF.as · ccnt
sas· semelh~ntes , podém ser as acçô.esí da 
C:ompa•nhia d<!> Pará• Instit, 1confirm. pelo 
A .- 7• Junho I755'· §~ so, ,_ . · • 

E da mesma ,f6rma as da é:or:ppa- · 
nhià~ d! Agri~ulmta da~ .Vinhas do ' Alto 
Do.ilre. · ·Instit• ·confirm. pelo Ai w. Se.: 
tembro 1756; §. 46; · ' · · ' ~ ' 

,E pa Companhia de Pernambuco , 
e Paraíba. Insdt • . confirm. · por É} I 3. 
Agosto 175·~. §ô ·11• · -
I :. ., .o 

... 'L .,.' • ~ -. '· j 1,.-

. ·509 .. Morgados contém rigorosos nio
n?polios' , prejudiciaes ao patrirrlmli9 das 
S1sas, ç bem €-omrnum dos ·vãssãll®s.-N~o 
podem succeder nelles, nem os Sacerdo
tes-seculares, hem religiosos., ou religio~as. 
C. L. 9• Setembro 1769. §. ii. 

'.. . ' 
<.' 

5'10. - que obrigao ao uso de ar
mas,, e appellid9s. €amo·, se regula, este 
uso', ett:. C. L. 9· Setembro ·I769. §• '+ 

. ~~ de livre ·nomeaçao tegulão.:.sé pe.:. 
lo Dueno dos prazos vitalieios , quando 
o pài casa segunda vez. C. ·L. 9· Setem· 
bro í769. §. '-7• -

Tom. 11. 

.-r ~ ~.. 1 'j _; ., .. , ~ 1 . 1 , , , 

·- ((. P-eta. C: t. ·9~. &te.h'lbro· í769; §. ·ti; 
tin./oa-~e' dectaràdo' que a conservafãri 
das. famitia.r, a sflitêntap'io àti 8/'igni~ 
d~de temporal para serviço da Corôa, . 
e. da Cas'a Real são a:r U.ni>cas -•rltzões, 
q__ue o.rf'azém' 'toleraríJeü.-E no A. 23~ 
J<.1v'treiro IJ9J·.: §§.- ·3· :e 4.í . Je· refe,<em 
as veP.dadtdras ca'usa's ,' e 'fim 1do- set~ 
estabelecimento.) 

· ~!2. ---- qu~ no Alem-Tejo e Estr~..; 
rpadura não renqião -2.oo<i> · teis''; e tias 
o~trás provincias lêlod) ~ forao abolidos~ · 
e extinctos ; procedendo.:.se pelo D€sem
bargo do Paço a ~yaliaçâo dos bens e 
de séus fendimente>S , ·: expedindo-ser 'Pro~ 
y~sâo ·p>ara .- às competentes iilforma~óes. 
C. L. 3· Agosto 177e. H· 1• e 21 · · 

·'l (I J?ec~arotí~se, que só toe a d Mesa 
do Pá f O·; é não tJó's Provetlores fá !ter 
,eSta declaração. Provis: 1.1 •. , Setembrô 
1780) 

r• 

J, .. ; 

1r 3· -- cle insignificante valor po'" 
dem unir-se em um, ou dous , yindo pela 
tnestna · linh~ , e · requer~n'cloP pelâ .Mesa 
él~ · Pa~o4 C. L. 3· Agost0 '17'jo. §: ~-.. 

• . ... ' • • f ~ 1 ' 't ' ( 

·' Os que nia se·~prdvâo õom •institúi"' 
çóes clarâs, e expressas,· oú per· senten
ças passadas em julgado, ou por posse 
imiD€moria1 . de serem assim havidos por 
taes . saó n11Üos e se deverri haver pór ' . ' . livres e desenibàrá~ados _; a~siro corno ·t~o~. 

, dos aquelles bens, C~Jo· vm~ul~ se nao 
pFoV'ar ·, senâohpor. c0~ject~r~s , ,.a F gUme~_. 
tos , ·e .f>Oiidera~óe·s fe1tas se>bre ~lausulas 1 

. 10 
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'Sobre ·palavras, sobl!e conjuncçóes, ou ' Alem-Tejo 3tb , e .nas outras pr:ov1n·Q:-iaQ 
p~n~uações' que se encontrão nas insti- I r roor]) reis annualmente. §§. 18. I 9· e ~Q. 
tUlçoes. §. 4· · ' 

• ·! · ) I 6. Morgados. Exceptuão-se , para 
)14· Morgados. As. -clausulas de aro.- se d~verem perJlíl.it-tir aos_. çtl:l!e abrírã~ ter .. 

-nexação de terça ~ e sem:el11antes, q;ue e~- : 1 ras. "mcultas, )que rend,a@ 6o:Aj} rt:lS li>-
les tem d·e pretento, só vale.m a respftl- ,)'qu1dos. · §. ~2.. . 
. d • '...! . d e I I -to as .que t~verem s1o0 çxecuta ·as , . , · , · · . 
para o fut-uro sao npalas. § .. J• , · E as a~nexaçóc;!s nos casos permitti~ 

• .QOS, §. :13. 
(Aindaque tenha-ha"T.Jido sentença, que 

as mandas se annexar , não .r e achando. 
e:x:eputada-o Au. 10 • . Dezembr-o 1770.) 

São nullos1 tendo sido feitos ·para ·fi
~lhos segl!t.ndos. C .. L. 3· Ag9sto 177o: §. 6. 

( E mtmddrão-'Se unir .açs do pr-imo.,. 
genito com a natureza regular. §.. 7 .) 

E os de nomeaçao livre, ou rest;ri
·cta e aquelles , cuja successão _, ou admi
'11ÍSt~a~âo depende de eleições , ou habili
tações d.e Camaras , etc Regulou .. se sua 
.natureza. §. "8. 

·rr~. -- de' a.gna~âo e 'masculirii-' 
-dade .ficárâo extinctos , quanto ás voca
ções, 'e ·são agora 'regulares. C. -L. 3· 
.Agosto 1'770. ·§. 9· 

Não podem ne1les suçceder os cri
,minosos de Lesa Magestade , ll<:!ffi ·seus 
.,descendentes. §§. -!!• .. e n. 

Ninguem os póse instituir, sem 1li
·Cença Regia , expedida .pela Mesa ,do 
Desembargq do Pas o. §. I 3• 

Mas não se consultao, senãà a fa
vor dos Fidalgos , ou, dos que tem nô-
<breza distincta. § . I f• 

'Üs daquelles, que se tive1•em feito 
·digno~ eor serviç@s feitos_. á Corôa nas 
armas, ou nas letras; ou pela applicação 
ao commerc-io., á agricultura, ,ou ~s ar-
tes liberaes. §. -16. > 

O me;mo, sendo a faver dos que 
'fizerão taes serviç:9s, ou tem taes quali
dades. §. 17. 

J 

' 
Todas as suas instituições se devem ' 

1 
re,putar uniformes, e inva:riaveis, redu ... 

· zindo-se aos termos da Ord .. L. 4· Tit, 
I oo. , e todas as outdts clausulas ,, que 
.n:andarem o contrario , se h a verão por 
nao escritas. §§. 24. e l)• -

E como se. 11egula a repFesentas:a·o. 
§. :l6. 

517. -- sempre se entendem gra, 
vados na cente.sirna parte ,do seu rendi
mento pa.ra obras pias ; ainda a r~sweito 
dos que se ~xtinguem por falta de rencl~~ 
menta ; o que o Provedor da coma-rca 
fi§calisa. C. L. 3· Agosto 1770. §;·. 17. 
e 28. · ' 

Co,rno se ,regula a sua successâo ; 
quando são instituídos por transversaes. 
Ass. 9· Abr-il 177 2. 

I 

)18. - .à cuja success'âo tinhão as 
femeas adquirido direito antes da L. 3· 
Agosto 1770. , são no mesmo , direito 
conservadas, ainda achando-se . de posse 
o~ irmaos, que seriao legitimas, admi
niStradores , senão fosse a clausula. A~. 
9· Abri.! 1771. 

Como se denunciao na Corâa , e 
delles se toma posse pelos administrado
res, etc. A. 2.3- Maio 1775'· §. 6. 

)19· Morgado de D. Sanchtt, .e d.e 
sua irmã a foi di v idiclo, e · confirmada a 
divisao' por se nao saber' qual çlellas 
nasceu primeiro. A,. 9· Janeiro 1788. 

Devem l'ender p.ara es -que ~i vem. na Quem __ houver de succeder ·nell~s , 
Cê>rte 6.f/) . cruza~os. ~a Esttel~ad~ra e ' he obrigado até á idade de vinte a11nos ~ 
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. assentar · praça voluntariamente ' áliás· 
paga o· Quinfo do rendimento dos bens 
vinculados, e corno. A • . 23. Fevereiro 
1797· §. 4· 

(Decilwou-se pelo A. I)· Dezemhro 
· I 809. §. 11. , que manda assentar pr a
. ça os immediatos succeuores;) 

;2o. Morgado. Os bens delle não se 
vendem , mas sequestrao-se para paga
mento dos direitos Rc:ae-s~ D. 8. Mar~o 

- 1799· 

p I. Morte. A pena delÍa ria o se im
põe -?os Conselho~ de jusri~a, sem· ha
ver 01to vogaes. ~ E a sentença nao se 
executa , sem se dar parte áo . Soberano, 
sendo os réos Coroneis, ou d'ahi para 
cima. D .. 20. Agosto 1777· 

·r 

· ;22. -- de homem. He obrigado 
cada Juiz de Fóra, çu Ordilaario a dar. 
parte della á lntendencia Geral da Poli
cia , hay_endo correio; e, não o havendo , 
ao Corregeáor. ·da comarca, que a dá 
entáo. Ord. 3· Janeiro 1789; · 

5.'2 3, Mosteiro de Freiras. Quem entrar 
,· neUe paFa cGusa illitita, tem pena de 

morte· na~~í'ral •. A_, il3' Janeiro 1603: · 

· 5'?+ Mosteiros. Foi prohibidd fun~ 
da·Ios no Btazil , sem licença Regia. C. 
R. 1 6. Outubro 1609. 
·. (Tamhem. tro Reino.· C. R. 22: Seteni
hro 1610.) 

5'2.5'. -- de novo. Foi prohibido 
~a zelos na lnàia,. sem licença Regia par
ticular. A. I. Dezembro 1609'. 

p,6. -- Foi prohibido. dçar-lhes ; 
ou aos Ecclesiasticos , aldêas, ou terras 
da Corôa. A. 24• Dezembro 1609• 

P7 .-_:- rHío podem comprar berrs 
de raiz, sem licen~a . d'ElRei. E quanqo 

MO 
r 

as herdarem, bu houverem .pot- outro ai~ 
gum titulo, os devem vender dentro de 
anno e dia a pessoas leigas. E adquiriri.:. 
do-os sem licen~a , ou retendo-os passa
do o anno e dia , sem os venderem a pes
soas leigas , incorrem no perdimento dd
les para a Corôa. AA; 30~ Julho 161 r., 
e zo. Abril xóq., e L. 13· Agosto, e 
A. 23. Novembro i6u. 

I 

(Foi prohibido aos Vice Rti.r da Indiá 
. at:cre.rc'etJt ar as Ordinarias dos Mostei.:.. 
ros jáfundádos~ A.1.6. Fevereito ,t615.) 

528. Mosteiro áe Santa Monica de 
Gôa. Foi prohibido receber mais Freiras 
nelle; sem licen~a Regia. C; R.. 23' Ja
neiro t621.; 

P9• Mc,>steiros, Se alguem tiver tratd 
i! licito ne!H:~s I com alguma Freira, in
corre em pena pecubiaria ' e de prisão:. 
L. 38• Abril 165j;, e A. 31

• Novembrd 
1671. ' 

. Foi prohibido cons.ultar nova§ furi. 
dações delles. Resol. 3• Fevereiro I 65 4· j 

e c. R. 18; Dezembro ·I-685. 

§ 3o. _.:J.:_ Providencias sobre o que 
se devia praticar com os que possuis
sem bens,, se,m licen~a. p. I I. Junhd 
r6p• · 

5' 3 t. -- e Ígtejas. O direito, que d 
Rú tem de fundalos , sem dependencia 
dos Ordinatios, foi mandadd defender 
pelo Procurador. da Corô~ na ~a_u~a ent-re 
os Pàdres Cam1Ilos ~ e os C1eng.os . de 
Santa Justa. D. r4. Abril I75'7• 

": S' 3 2. :Mosteiros ·cie.C~negos ~eguiares~· 
Exe(;!uçâo dQ Breve, que os 'extinguia• 
C, R. 6. Setembro , 1770. 

Providencias soete os seus bens~ A vis• 
9•Julho 1778~ · 

T 

Foi nomeado hum juiz Executor de 
suas ren~as. - Sua Jurisdic~ão, etc. Ai 
-,;7. Mato 1771, · 

10 >}{: 
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A -quem foi permittida a appresen- 1 e desarmamento dos navios de guerra. 

ta~'áo dos beneficios do seu Padroado. ' Qi;Jem as faz e assiste a ~Has. D. 1., e 
Avis. u. Setembro 179~• Rt:sol. zB. F_ever.eiro 1798. 

5'33· Mosteiro da Ordem da Visita• 
~âo de Santa Maria , ou das Salezias. Li
cença para o seu estabelec;imento. A. 3"0• 
Janeiro I782. 

. S'34· Mosteiros de Frades e Freiras. 
Mandarão .. se suspender, até nova ordem, 
as denuncias dos bens possuídos por el
les. Avis. 22. Julho I790. 

535• Mosteiro da Esperança , Santa 
Clara, e Cal vario de Lisboa. Nomeou-se
·lhes Juiz privativo. D. 14. Janeiro 1791. 

·· S'3 6.. -- de Santos. A Commenda
dora faz presente immediatament~ ao So
berano os negocies que lhe pertencem. 
-Avis. 8. Outubro 1791. 

Seu Regimento. 18. Março 1793· 

(Foi srupetzso. D. 6. Fevereiro I794·) 

(Declaração das propinas da etztrada 
-~ profissão. D. I8. llbrii179I.) 

5'37· -- de Lorvâo. As Igrejas, que 
'elle appresenta, forão áeels_radas do Rc:al 
Padroado. A vis. :28-. Junho' 1799• 

:I 

·ng. Mos'trta'S sec<:as. Mandarao-se fa-
2er ás ti'Opas todos os mezes , não haven
·do pagament.o~ Resol. ~2. Abril J 708. 

539· -- geraes , particulares e ex
traordinari:as dos Regimentos. Casos; -em 
·que. cem 1ugar. A1v. 14· Abril If'6+ 

'Providencias a esse respeito. Portar. 
;i8 .. Dezembro i8u. 

(Vid. Regim. 17. M11rço 167+ Cap. 
<! I.§§ ~ IO. •7: 13.} 

.)fO. -- e ·revista ao armamento 

54t. Motim de alg11m povo meudo 
houve no Porto contra FranciscD de Lu .. 
cena, que foi ali tratar QO SOC~ÔlTO ~a 
India. C. R . . Dezembro J 629. 

; 42. - d'Evora. Os culpados nelle 
forão perdoados , á excepçao dos cabe~as. 
AA. 20. Janeiro e 10. Fevereiro, e C, 
R. 26. Fevereiro 1638. 

; 43· -- do Porto. Providencias so
bre elJe. C. R. 8. Maio 1 66r. 

(l7üJ. C. R. 17. Novembro J66r.) 

. Mandou-se pagar pelo subsidio mi .. 
lJtar , e na o por contr.icuiçâo , á Tropa, 
que foi lá por occasião d'outro , qne 
houve na mesma cidade. Avis. 30. Se
tembro 1757• , 

5 44· -- de Lisboa. As devassas. 
de1Ie mandarão-se julgar jsummanamc:nte 
em tres dias. D. 2.6. Ma~o I 663. 

; 4.5'. - do Maranhao , contr2 os 
Missionarios, foi perdoado •. Prov1s. :r~. 
Setembro, e Apostil. 16. Outubro 166~. 

Mandou-se devassar d'outro, e por~ 
que, e como. D. 10. Julho 1703 ~ 

Providencias sobre o de Permmbu., 
co. D. I 6. Janeiro n I). 

5'46. -- de Torres Novas • . Forâo 
perdoados os réos delle. D. l.). Agosto 
I749· 

·E da cidade d' Angra. D. zs. Ou .. 
tubro 17S7· · 

5' 47· -- de Mina~. Providencias so
'bre el!e, declarando-se exceptuado do fo
ro Ecclesiastico o crime de Lesa Mages
tade. C. R I 'J. · Junho- IZ90. 
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Mú 
( Para ronhectr do da · Provintíd do ·· 

Minho .re criou uma aifad'a. E como .fé 
mandou ·pro~eder nella. C. R.. 3· Julho 
1809.) ; 

(E foi extincta por PrJrtar:. 6. Se~ 
tembro 181o.) 

5 48. Mouriscos: Sua expulsão dt) Rei..: 
no. C. R. 22. 1.\'laio JÓI4. 

5' 49· Mouros , ou Ture0S,. ninga·eFrl 
pód e ter nas terra~ , qtue rem pórtes de . 
1mr ; e, seildo ndlas achados algurls, se .. 
rât> presos ~ e condenados ás Galés, ,A.. 
23• Mar~o I 6li. 

retn se ii\es adj~G'~\{üe~tt ;- dü ntt~ ~ ,tfiifij 
~ntr-o <:lé r::r~ dias:, di::po~ d~ · ~Mjuàiéa:.i 
dos , dão-se aos veiicléC!bres~- A .. Jt f• A·Sr-if. 
1793· 

-. 
s )~ o1 Motéis ~ , tfl1st€s, ~ I!) IVt:adbi 

intr@daz- .Aãs' ctasas-utbaflas; ~a~ttl terftfflb.I;. 
<Jidade. € uSb' dtl hlá~ira~âb1 est!ãle espêeial_. 
mente hypothectitdos aó. atwgu~l, pttF t:oclas 
as mais antigas leis do Reino , e helles 
preferem. os donos a todos os mais credo
re& dos fallidti>s. A. :1.-}. j11dho 1793~ §. 1. 

1 • ( fJevem ser semprt nom~~das d pe.:. 
niJifrti en, primeif:õ> lugar .. d (,, JulótJ 
i8'õ7h ~-. +) ' : ? 

Declara~óes sobre o commerl:io t'Om . I 

elles l}O Reino, e na Mouráma. Edir. t. I 

Agosto 178t. 
5~4· Mulas, e quaesquef '~uates. Foi 

pr.ohibícla a sua tria~am , mattdaêdo-se 
'devassar pe-l9s Cortegedlir-és dás ·. ~rá-~
gtessôes, oom 6 fim d~ ariidfur à · cf.iajãd 
dos cavallos; L. i, Dezetnbr1:1- I 6ifv.1 · S')O· Mo'IJeis de. Cas-<L Foi pEOitibi:clo I 

mandatos vir de fóra, e não se admittem 1 

a despa<õho. 1.. e Fragm. 24. Maio>~ 7 49· 
Cap. 7• 

I 
I 

· Vendem .. se , passàdb· àilllO' e dia , ~ ' 
como •. A. 211. Maio- I7)l• Cap. 3, 

,ti'-( Vtd. C. L. 20. Jtmho I 77 4• §• 9 ; 
e A. 1.). Agosto 177 4· §. 9·) 

Para serem arrematados, avaliao-se 
primeiramente no ultima ~taclo, em que 
se ac~ao 1 ao tempo de se metterem . :r 
pregao. ~· L. .210. Junho i97 4~ §. 9• 

Sendo peças de ouro t prata , dia
mante~,_ ou outras de estimaçao, faz-se 
a avahaçaQ pelos centrastes: e ·ttnsayado
res, approvàdos pelo Senarlo, havend@ 
res.péito á liQ'IC!tade dos- feiti:og nas ptça.s', 
que os t~rn. §. I o, 

; . S'S:t. .............. penhotádos , tl~v ·sendó 
JOias , ou pedtàs precitlsas , nãd vã~ ao 
Deposit?_ público, mas ficao· ~nr depos-i
tos parti~alares •. D. 17, Julho 17'7-8• 

.552· .. MQvei~, não chrga.nd~ a 1érf) 
re~s , sao avahados . p~lo av'lltãdGt das 
:nüudezas. A. 11. Abtil '79'5• 

Aquelles, qu~ vs ~e~or.t.s J!lâo q1:1e-o 

' 
( Vid. C. ' 1t 30• Abril , e LL. i. 

.Agosto I 62). e 21. Agost~, í 616., qilt 
·pr~hihfrito a?Jdiir ~Zél'liiJ; ott em mtithós 1 
t tn1 eotheJ! que t./ltJ.t; 6-rl tlit:J pii*'íls:::. 
.sem;-ou tavaNo'i. Por L: '' ·ONt'ubFd 
1666. foráo prohibidos andar ne/tas Oi 
que não tivessem caval!o.) 

( F o; .pr()hihido lhidar nella..r,; á exÚ• 
pjlfs dos utlesia~tic.o-1 e arrtieiros~ L~+· 
Noijembro I 66.9.) . . 

5i'J· Malat9s j negrãs; ~· Írld~ds nâd 
podem ~prender o o'fficiô ·de ourives,· 
A. 20; Outubro r6ir. 

· Podeitl ser homens dá) viifãi d'ó'S' AI:.: 
çaides; ou Meirinhos. D. :ió. Dezembtd 
1693· 

tt so de ciejta~ édtisas e vesti4os ; 
· que lhes fui . pt~Hibidd rias· ConqtUsüas, 
6. é ·rra.gm.~ 24,: Méi~ó í749f; 1Câj1. ·9'• 

{ Revog .. p~/q· .A. t!)·· 31fémhró- f749.J· 

Elles, 6 GS ptef@s eS€fav()j n'Q. Bfa .... 
I zil , sendo achados e:om ·facas e arma'S
proJübid~s , em que penas im~orrem. L -
24r )3ineu"r 7/J'y 6. 

r . o : 
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J~Ultr-amar, Foi exten~da a elles a. r>.ro'= 
:vüje-ncia - do A. 19. SerembrQ 1761 •. por 
~Mis • . ~·· 12'neiro 1767.- . 

55'7· MulhtreJ públicas não são pre
sas, senâ,o..- por orqem_do Julgador; que 
a não deve dar,'. sem lhe constar primei:~ 
tamepte, que .nap se negão a alguem. A, 

. 2.5. -Dç!';({~~ro r 668 · §. 3 9· 

. )5'8. -- solteiras , que vivem es- . 
candalosarnente, devem ser expulsas da 
rua , em que- morar gente honesta. Po
rém, se tiverem em seu viver algum res
guardo , se dissimulará com ellas. A. 2). 
Dezembro r6o8. §. 22. 

, · Sab~nclo-se, que _ilndão pejadas, de
vem sér._constrangidas a dar coma do par
to, e ,a cri_alo, sendo possível •.. A. I 8. 
Outubro r8o6. § 8. . 

( Viil. Regim. 12. Março 1603. §. ;.) 

)59· de Juizes de Fóra. Decla-
rou-se; que era fóra da tarifa fazer-lhes 
.mercês. C. -R. 1 5'. Julho I 609. 

5 6o. -- deve,m levar coms~go os 
Desembargadores do Bra'zil. senJlo cas~
dos, ou indo a diligerlciàs f6fa 'dó· Rei-' 
no. C. R. 3· Fevereiro r6I)• 

Não podeq~ . andar ·· tapad'as. f: . R. 
lo. Outubro 1623~ 

• ; I 

Ellas , e os filhos devem ter em 
~4'! '"{!IAJpanhJa ·_ os Desembargadofe's da 
~eJasªe_ d'o Perro. C. .R. 6. Maio r 629 ; 
e D. ri, Maio I6)4• 

.,, -

· ( P.~d>DD. 1; .-Janeii·o 1657. , 1 ~ 
'}anetro z6;8. ,·e 16. Setembro. 1 0 ..:- .., 

. . • v"'•) 
,. > 

- Não podem ~er presas por caus 
'I' h d • as m1 1tares, .nem. pen ora os os seus v~sti~ 

do e roupas do uso por _cust.as~ qui! fizes .. 
sem os soldados. Reso1. 30. Agosto 1 7o6. 

. 562. Mulh~res do Brazil não P?deni 
v1r para o Remo , sem ordem d'E.IRei 
E não podem vir se; Religiosás ao Rei~ 
no , sem preceder informação do Vice 
Rei , ou clo Governador e Bispo , elll 
que declarem, se esra.s ·mulheres vem Por 
sua vontade , e as causas ., por que s~ lhes 
póde conceder licen~a. A. r~. Março 
I73 Z. 

Tem por escrito, e de palavra 0 
respectivo tratamento , que compete a. 
seus maridos , se ellas per si o _não tive .. 
rem maior. L. 29. Janeiro 1739· §. Ir. 

-As irmâas e filhas. legitimas. dos 
Moços Fidalgos tem Senhoria. §; I 3· 

Sómente podem 'Vender em lojas as 
fazendas declaradas no mappa dos Esrat, 
confirm . . pelo A. 16. Dezembro 1757. 
Cap. 2. §. 13··. 

., 

6 ,J -' b . 5 '3 ._ -;--:-. o~mtoras . nao sao. o ngadas 
a dar fiança ás. custas , ·com pena de ab.: 
solvição d~ instancia·; mas obrigao-s~ íl 
pa~alas da cadeia. Ass. 29. ]ul~o 17~9. 

_--. ,.~~-~ ~- ~~{o ·podem . andar - r~uça-. 
das , pylas~,ru~s ~ ·cem pen~ -p~cLtniatia, . é 
·de ,pr.i~ão •. ~- 2p. Agosto r 649: 

' (Vid. C. R. 19. Junho r626: , Eàit.· 
11 ._ -Agosto; _e D. ~.2.. Setembro-, f?_ L. 6. 

;64. · Mulheres, que passao a ~~gundas 
nupcias ; em idade cle nâo ter successão 
são desaposs.adas- das legitimas pâternas: 
tendo filhos , ou netos , e como se pro~ 
cede. - Não podem ser tutoras . por Pro~ 
v~são, tendo filhos , ou netos, e podern 
d1spor da terça ; eorno os maridos, ·quan. 
do Jbes fica sa.Jvo · o uso ·della . . C. l;; 9· 
Seterp·bro · 1769~ - §. 2 9. : ·· 

( J'ftisp~ns; pdo D. I:J. Julho· 1778.)-

()utubro I 649· ~ · 

., ·Mandou-se ao Desernbargo do Pa-~ 
~o, que desse pro-videncias para os ho
~ens não fallarem com dias -nas IgreJas. 

. 1;;>~ ':t---Abr:il ~~48. 

;65. Mul.her prefere . no ·dote ., que 
c.ofisiste em fazendas; dadas ao· marido 
com estima~ao certa , a todos os, credo. 
res, por mais privilegiados qu~ sejão. C • 
L. 20. Junho 1774· §. 4 0 . · · 
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5' 66. ~ M u"lheres · çr.inünosas, Para ellas 
náQ ~c e.srabeleceu a C"lsa da Correcçao 
da- Côlite., porem par~ J~s de ~Q.Il~umes 
:men0!! regulares. Avis. 18, S~Je111.br~ 
177,8. 

A: que vendem nos .luga.res públi
cos , nao podem ter moço~ em $Ua eom
panhia. Edit. 17. Janeiro 178). 

Só ellas , e nao os homens , podem 
vender doces , bolos , a_lfeloa , frutos , 
melaço , hortaliças (não sendo criadas 
dos hortelóes) : queijo, leite, marisco, 
alhos, pomadas, polvilhos , hosrias, 
obreias, mexas, agulhas, alfinetes, fatos 
velhos e usados, e ·com que penas. Edit. 
8. Novembro 1785'. 

;67. -- cornmerciantes não gozao 
do beneficio do Senams Consulto V el
leano. Ass. 2. Dezem,bro 179 I. 't' 

Foi prohibido serem condenadas 
ttm degfedo para Conquistas, á.excepção 
de serem casadas , e irem com os rn;I.ri- , 
dos, réos dos mesmos delicros. -Sendo 
o crime tal , que m~reça maior pena , 
d? que a de reclusao perp~tua na Casa 
P1a (para onde sempre se lhes dev.e com- I 
murar) , o castigo ficará a ~rbitri<,>, dqs 
Jui~es. D. 17. Junho 1795'· · 

.(Foi-lhes,permittidp (Ztompanhar .s.e1.1s 
'f!Zaridos para os degredos, querendo e/la'! 
trvoluntariamente. D. 1. Marco I8oi.) 1 

~ ! 

;6.8. Munição. ~em a ·vend~, faz .a 
fôrma della , ou a vasa , qqe penas t~m. 
L. ;2-3- Fevereiro 1614. · 

I 

5 69.- Munições e pagamentos , como 
se mandárão fazer ás . Tro..Pas pelos Çq::I
tadores do Erario. D. 1. _Julho 1761.. 

Mandou-se continuar pelo mesmo 
methodo. O. It· ,Ma.io U?J· 

Foi ~de!Pois cotpmettido á J~ta dos 
Tres Estados. D. r. Abril J7~P· 

E ao .Cqnde oa ~ga• · O. ~S· :No
vembro ·J79_6. 

MU 
)70· Muniç.ó.es .. EqratL .ma~da®.s, pl>~ 

.a lanço,s os. .As.sen~_QS • de: rnuni~~ã;e> · da· 
Tropa , intervind0 o voto do mesmo 
Con.de. A. vis. l"• MaF~.O 117-9~·- ; 

E criada depois aJunta da D!rec~ao 
!Geral, para provimento das rlluniçóes de 
bôca para o Exerc.ito. A.1.9 . .Agosto ~~QI. 

Condições, com que forão arremata
das. I I. Agosto 1781., e Provis. 19. 
Agosrp 18oo. 

Providencias sobre as suas contas. 
D. 17. Outubm 1799· 

Providencias que se derao para a 
sua arrematação. Avis. :Z.). Março 17519· 

Foliã<? aFrem.ªtadas ~ e CO!ll~. Çp,n
'ªiç. 1 3• .1\gost<;> 18oo. 

For~o prohibidas ~.~ ª~remara_99~ 
dos A~sentos q~llas . , e tOil.11idos. }1@(-ç~,n .. 
ta da Fazenda, e como. D. 9• Seteg.1_bro 
18oo. 

Nomeação dos seus Sttper-hHeQd~n
~~· D. 18. Fevereiro z8oJ. 

pr. Muralhas doscorp~.$ ·d<!~. FR<!ças.. 
', FeÁ .P,rQhihido l~v_r~.r, §el!lear, ~" p.laa~ 
· r:u ~\g,yma cqus"a-·:..Sfl,bre .~t:as, · Qu pa~t-~r. 
, gt!clq~, 91;1 na~ conr.ra cscarp!i~, ou fos: 
so~ , e ~~ ·~!P q"ipz~ bt:a~a§ de ,clisnmc~a 
d,a estrada çobeqa! R.eg11}1. l.O. RçY~1~l
ro I 708. §. 6). 

(Vid. Resol. 4· Julho 1754.) 

5'7'-· --de Lisboa. A sua repar:.açâ<? j 
e o pagam.ento das Tropas cqrrêrao ~e!fl· 
pre por conta da Carna~a del!a 1 e.lll 
quanto se conservou o anttgo costume da 
Milícia. A. zo. Novembro 1771.. §. 7• 

r.7c3· Mpsi!a rrlag4~ .pÓJl~ ,e;_e~u~~~~,' 
sem. ser professor della , é irmão da Ir· 
ltlal_l.d.ade ,de Santa Ce_çjli?. -P.~ovis. x6. 
Ouf~pr~, -e Á~ J·f· :Ngyell)brq -J.:tJP~· 
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<> desconto , que para isso se fazia . aos 
soldados. D. 20. Agosto _I 8o2. 

E os instrumentos musicas. Resoi. · 
14· Agosto 1804· · 

$7)· Mr~sic8s- da Camara Íorâo redu-· 1 

zidos a quatro. A. 7. Setembro I 6lo. 

576. Mutuante 'de dinheiro a risco ~ 
não, tem regresso ao producto do exces! 
so, ·.que se descarregou e negociou, .nQ 
curso da viagem, em que se, perdeu () 
navio, mostrando ~ provando o mutua, 
tario , que ao tempo da perda tinhà a 
bordo d'elle por~óes· eguivalentes á sorn .. · 
ma mutuada~ A, 1.•4-)ulho 1793'· ... 

' . , 
~ >.. J J" 

N ) ( 

rl' J NA 
'1. N 

Ação. Em todas as naçôes 
civi1isadas , e polidas se -·augmenta o nu
mero dos commercianres , · operarias , · e 
agricultores, á propor~ão das lavouras , 
das manufacturai , e do commercio. Di
rector. confirm. pelo A. 17. Agosto I758. 
·§. 68. 

(Mandou-se armar toda, forttfitatrdo
·.re as povoações, ucolhendo-.re pessoas ba
beis para commandar os povoJ', dividin

·.tfo~se os governos das armas em districtos 
grandes ~ com um Officia1, a quem obede
cessem oi Capitãe.t móres, reunindo-se 
aos domingos e dias santos ai Co~pa
nhia.r para o exercido das armas, im
pondo..:se pena -de morte aos tjt~e fJÓO :se 
armai sem , e de' serem' queimadas ·'ll.r 
povoaçón, que nõo se âeftndeuem. D. 
I I. Dezembro t8o8. 

1.. Náru. F'orão conceBidos grandes 
'privilegias, e isenções· de direitos áquel
les , que de novo as fizessem , ou com
prassem~ R e gim. -17. Outubro · .z ) ·I 6. 
C<1p. ;2.r~. 

. 3. -- ~a l ndia. ·Providencias para 
nâo 'virem-s?breearregadas, e outros obje
ctos,i. A;. e- Regim:· !'8. Fevereiro ·r 604. 

· E sobre o caso de fi-carem impedi
dos na 1ndia--os Capitaes • . A. 7· Dezem-
4>ro r6-I~. 

· · Prohíbiçao de virem neflas escravos , 
:sendo permittido sómenre trazer os que 

NA 
'•' 

forem capazes de trabalhar. A. 24. Mar, 
ÇO I 618. 
' 

E oa'ra · se"a'rrúinarem bem as suas 
,carregaç5es, e não virem sobrecarrega, 
da~. A. 8. Março I 618. 

.Providencias sobre á fórN'la· de. sua 
. descarga ~o Réino , para ev ítar o extra

vio dos direitos. A. 8. Julho I6I). 

A' carga dellas mandarâo•se assistir 
os Capitães, além dos Ministi'0s~ A. 15. 
Janeiro I-6I8. 

As. que arribâo ao Brazil para con
certo , cotno e por qu~m· ·se lhes fa2i• C. 
1\.. 4• .l.V! arço ' I ·ó7 I ~ · ' 

Mandou-se pór em arrecadacão a 
'fazenda das que descarregélSSeJV na Ba

! h"ia. CC. RR. 21. Ma·rço I 677., e i7. 
Março 1679• 

(Pid. C. R. r8. Marco r69o., e Avis. 
I. Fe'Vereiro 175'4-) . ~ 

·os Capi:taes dellas estão ás ·orden~ 
:do Governador, cujo porto entrarem. C • 
R. 21. Dezembro 1677. 

' I 

+ -- armadas em guerra ' que éhe
g~o da lndia , estao sujeitas ás mesmas 
formalidades, que as de viagem. A vis. 
11. Março i751· · 

(Quando de iá voltão, devem vir por 
S. Paulo, Capital d' Angola, e ahi vender 
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os. 'seus gt;neros, pagando. de~ por cento 
sobre a avaliação, e danà() fii:mfil aos 
direitos da Casa da lndia. D. 17. No.:. 
vembro 1761.) 

5'· Náo da lndia ma.nderl-sé sair d'a'"
qui em diante do Rio de Janeiro. A vis. 
I 6. Dezembro I 8 ro. 

6. Náos de viagem. Foi · prohibido 
dar dinheiro a risco aos 1Jott)ens, do mar; 
e -officiaes, que vierem nellas da India. 
A. I lo Março 16o8. 

7• Náos da Companhia Real de Fran
ça. Providencias sobre o seu despacho, 
e vigia. Provis. R. 26. Maio 17~;. 

( Vid. C. R. 18. Setem~ro 1703.) 

. ~ 

8. -- do Rio de janeiro. Providen
cias sobre as bu~cas , e exame do ouro , 
que nellas · vier. A vis. ro. Mar~o I7'f5• 

9• -- da Corôa corno se; despachão. 
Resol. I o. Maio _I 7 54· 

10. -- e fragatas. Foi regulado o 
tempo da- sua partida para o Brazil. D. 
27. Maio 1766. 

' II. Nasceiro1 j e pesqueiras do Rio 
Douro mandárão•se demolir. A. 16.· De
zembro 1773· §. 14. 

n. Naturalisação, que se tinha con
cedido aos Francezes, foi-lhes aeceitada; 
se a nao "JUizessem conservar. Avis. 22. 

Junho 1764. _ 

. ' Mandou-se passar a todos os que 
qu1zessem éarra della, sem pagar direitos, 
ou etnolumemos.- D. 119. Maio 1801. 

. 13. Naufragio. Como se arrecadao as 
fazendas ~elle pela alfandega. Regim, 2. 

Junho 1703. Cap. 2.2, 

Pertence aos Juizes das a"Ifandegas·, 
T(.)m. IL 

NA 
e· nãó aos dos direitos Reaes ~ tõmar 
conta deUes. R,e~ol. 10. Fevereiro · i734~ 

' - . 
( Tinha-se dé"clar:ado p~fa · -'Resol •. 3· 

Julho 1609~ , que as fa~endal -·naufr"ti
gadas dos ausentes devtã() ser arreca
dadas pela Mesa da Conscienâa, e nliô 
peto Consdho da Fazenda.) · '~ 

' ... 
. ~ t. . 

i4. Naufragio, ou necessidade extre"' 
ma sap exceptl!ladas em todas as Nações 
por dlireito da humanidade~ A. íZ. 2, No.i 
vembro 177 4~ §L 2 •. _ -, 

I • I I \ • ~ 1,_J, 

' ( 

. .. • . . ~ t . •j • • • • ' 

I). Ntivegação de estrangeiros pará, 
as Conquistas foi p'rohibi~~· Provis: Reg. 
I 6. Junho, e Ç. R. 28. No~embro 
1686~ ' ' . 

. Exceptuando· os vassa!Jos de Hes
panha. Provis. Reg. 14. Outübi-o 1606. 

. r 

Sua importancia , e consideração ' 
em que se deve ter. AA. I 5. Dezémbro 
1756., e I); Abri1 1757· ,-

r6. - · ......:.: pára Ángola, Mo~atnbique~ 
e Brazil. Providencias sobre ella. A. 7~ 
Maio 1761, 

' I T 

I7• ....__ para a Rio .de Janeiro~ é 
Bahia he livre, e sem dependencia de 
frótas. A. 10. Setembro 176). 

I8. Navios' que eritr~o em Üshoà 1 
Porto , oU: outros quaesquer pórtos do 
Reino, como se despachá-o~ E o ~esmo 
por saída. For. l'j· Outubro I'j~7; ,- e 
Regim.o 2. Junho 1703. 

Sendo vendides em Lisboa; que di
reitos pagão 1\IO Paço da Madeira. Re.:. 
gim. 1-3- Fevereiro 1604. Cap. 4· 

(Este Regimento foi mandado ohs_er~ 
'Var em todas ar alfandegas do· Remo• 
D. :14. Abril 1 807 .) 

Nã.o pociem ser fretad.os para mais 
de uma viagem por carta de fretan':lento; 
Cáp. I Oe' 

' . 
ll 
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,9. 'Navios estrangeiros n'áo podem ir 
ás Conquistas de Portugal, com pena 
·de se tomarem por perdidos com as fa
zendas que nelles se acharem. A. I 8. 
Mar~o' I6o).,. e D. 20. Maio 1662, 

I. I . ' 

10. Navios da India. A risco delles 
·nao se póde tomar dinheiro. A. 14. Fe
vereiro I 609 . 

' 

Foi-lhes prohibido descarregar fa• 
.zen das no Brazil, ~ excepção do caso de 
extrema necessidade : e como se procede 
então. Provis. I). Dezembro I 66 r. 

(Vid. C. R. r8. Março 1665.) 

Foi-lhes prohibiclo tomar o~tro por
to' que nao. fosse a Ilha rercetra' ou 
Lisboa. Provis. R. 29. Mar~o r 670. 

21. Navios: como devem andar arma-
·dos para evitar o perigo dos. co!sarios, 
preferindo, para carregar ~nmetro, os 

·armados aos out!f'os : determmando-se ao 
mesmo tempo a época da partida das 
frótas, que uns deviao fazer com os ou
tros. L. 17. Novembro r62o. 1 e A. 17. 

··Novembro 162 r .. 

Providencias sobre o seu porte , e 
armamento. CC. RR. '+ Dezembro 
'161.7., e F· Outubro r627. 

(Vid • .11. 17. NfJv.embro t62I.) 

· 2 2. - -- do Brazil mandárão-se nave
·gar e~ fróms. C.'R~ ·IO. Novembt'o r63r. 

- ~ . 

. (Declarou se pGr Provis. R~ 24. Ju
·lho 1670., que osGovernt,Zdores das Ca
pitarn'as do Br.azit, que deixas.rem Jair 
Jóra ilellas os ·navios, carregados de as
·sucar, pagarião d sua r.usta QS direitDs 
·de/les, sendo tJJmado.r por coruzrio.r, ou 
dous nzil cruzados-, não o Jendo..) 

13. -- do Braiil :não podem arri
ba'!' ã:.Ga11iza, senão em caso de necessi
dade ; e , arribando a outro porto, .come 

·:se procede. A. 26. Outubro I6p. . 

24. - - aa Corôa. Forão nomeados 

despenseiros dos mantimentos para elle~. 
Resul. 2). Maio· I b43· . 

. I 

2). Navios estrangeiros nâo podetll 
levar nacionaes. A. 4-] ulho 164 ). E com 
que peflas. L. 6. Pezernhro r 641.• . 

(Vid . A. h . J'ftem f. ro IÓ415· , e DIJ 
8. Fevereiro e 30. Junho 16.46,) ' 

26. -- de menos de ~r<'lzeatas tQnel~ 
ladas. Füi prohihido fazc!os, ou com, 
pralos. E navegalos para O'B:-azil, sendo 
de menos de 3 ) o. , e de I o. peças d~ 
calibre de 8. A. I). Março r64~. 

(Vid. A. 2). ']tUJeiro I 649., que per~ 
mittio fabrrcalos de 1,)0 · -tonelli.i das, ·e 
I6. pefaS, e de menQ.r lott;, have11du cau. 
sa, e !icmça, e CJf:e co1tc.ed8t~ privilegias 
aos que os co71St1'Uts sem de 3 50., t d' a h; 
para cima.) 

2 7· -·- lnglezes fora o :adlJilitti:dos a 
entrar nos pórtos do Reino. A. 2). Mar~ 
ço 165o. 

28. -- Foi prohibido irem a terra 
de Mouros. D. 27. Fevereiro 1653. 

· 29. -- Os mestres dos que navegâo 
para Ultramar não podem tomar dinhei .. 
ro a risco, nem até á quantia do navio 
sem consentimento especial para c;ad~ 
partida de todos os donos delJes. A. I r 
Maio I65). . ' 

Os navios Inglezes forao considera~ 
dos como Portuguezes, relativamente ao 
commercio das Ilhas, não pagando di, 
rei.tos maiores do que elles. A. ·4· julho 
I6)7· 

30. -- tendo mais de 2). peças 
p~dem aavegar para. o Brazil. fóra d~ 
frota •. c. R , 9· janeiro 1671.., e A. 9. 
Fevereiro I 67 2. 

3 I. Navios de licença como_ de.vern 
andar armados. AA. 22. Feverejro e I 6. 
Agosto t 67 6., e u . Novembro I 67 9· 
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.. 
Indo áo Brazil, não -poderu voltar 

sem frota-. AA • . 9· c tr. Março 168-8. 
• ,.. J .... 

• ~ .. (Màs os -dou.r , que vffo da Ilhd ·Ter
ceira, .rim. A. 12. Janeiro r689. E da 
I~ha de S. Miguel um. A. 3· Mario 1689. 
:... .) :a:. , ,.... . .. - ) 

· 3 2. ,Navios Castei·hanps·~ .. vindos· da In
aia , como se· mandárão admitür na Ba
hia, .C. R. :ú~ -j1:1nlw r..6.79·' 1. • 

• # .... ( 

3 3. -- na o podem navegar , sem 
capeHão, e com pena -de ·200cJ) reis. ·n. 
19. Dezernbrp' r68o. 

Os <JUe vão para o cornmercio dos 
negros de Angola devem ser arqueados, 
é levar manürnentos, capellão, etc. Re
girn. 18. Março 1684. Cap. 6. 

34· -:-- não podem-disparar tiros de 
Be'lem para -cima , nem de dia, aem de 
noite. A. I 6. Março r684 .. 

( Vid_. E_ditt. 18. ~etembro 1798., e 
18. Morfo. r8o;.) · . · 

3) .· Na vi os ,- .que vierem do Brazii, e 
mais Conquistas não pode,tao tornar por
to estranho vo1U;ntariament:e. L. 27. No
vembro I 684. 

56 . . -- mercantes. Fôrma, 
1
par que 

devem ser construidos. C. R. 20. Feve
reiro 1694. 

37· Navios I 't]tte vao para Pernamh>u
co, não podem levar lastro de area. C. 
R. 6. Março 1694• 

-üs ·que vão á Costa da Mina , de
vem ·tornar a Jlha de :S. Thomé. C. R. 4· 
Janeiro I7IO. · 

'8 . .. h"" d 3 • --- e'Str.an cre1ros na o se ao e 
admittir nos pórrot das Conquistas., sem 
~rem incorporados~ ·com as frótas. A • . 8. 
Fevereiro 17tr. . _ 

) ·-
._ ·:.-( Prescreveo-Jc: .a fdrma .de como .. :se . 

NA 

devem fazer os exames, quando .elles 
alli chegarerJZ· A. )· Outubro I7I). E 
outras providencias. Pr~v_ir. I.-4· Janei.
ro. 1719 

~9· Navios, e ns fazendas da Inclia, 
que nelles vierem. carregadas, nao são 
admittidas a despacho n'alfandega respe-
ctiva. D. 8. Abril 1739· . 

Os das Ilhas não podem ir toclos os 
annos ao Brazil em maior numero da
quelle , que lhes he permittido por seus 
privilegias. E- os das Hhas~ que vão pa
ra o Brazil , hão de ir despachados para 
pórto certo, com pena de confisca~â0 do 
rnésmo navio, ~de toda a ·carga para a 
Fazenda Real. A •. 8. Fevereiro I7II• , 

40. Navios, ernbarca~óes l.e causas de 
infieis, ou inimigos, qne se per.derem, 
ou derem :á cosra nas praias deste Reino, 
e seus dominios, pertencem - á Fazend~ 
ReaJ, e devem ser occupados peJos Offi
cias da Fazenda, <JUe ficao. obrigados ...a 
fazer aut<:>, e inventario. A. 2b., Dezem .. _ 
bro 1713. . • 

( Vid. Resol. 24. }/.[aio x66S.) 

41. --· estrangeiros, que aportao ao 
Brazil. Procedimento , q1:1e devem ter os 
Governadores .corri ell~s. A. '). Outubro 
I7I)•· 

( Vid. Provir. 14. Jmuit·o 1719.) 

42. -- de licença corno devem ·an
dar armados. A. I 6. Agosto 1716. 

43· Navios, qu~ navegao pa~a o ~ra..: 
ú! devem leva-r lista da sua wpola~ao; 

' ,., 1' G a qual appresentao · ~ par~ os overna-
dores saberem , .se Vál mats alguem ., e 
se impor a pe~a da L. aos transgressores .. 
L. 20. Março 1720. 

J I 

' I 

44· -- mercantes de nãturaes, ·OU 

estrangeiros., ou dos com bois _das ftótas. 
Não poderá entrar pessoa alguma nelles, 
em quanto estiverem por descarregar, e 
com que penas. D. 9•, e L. I 6. Agosto 
iJZZ. ~ · ·L. • .. 

ll ;f': .. ~.~ 
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, (Vi'tl. PiJr. l)'. "'rttubro · 1 f87~ CaJÚ 
.. •lo. ,. e :11:/.1. tj. Outubro ~._1.!_'1'0). '; e .I+, 
N'ô'Veinbto 1/;:Y'•) '' · · ·· . 

( H~Jvia-'Se declarado "p'o1'"· A. ·9· Ja
·.·neiro i 758.,. q.ue se · devião· ·ex_ceptua.r,:,. 
"o r ·11illit.Jiilú ;" -q_Ji"t":t,uJu Mes n:m. flizentlas s.&-
. JC ád' de :grouo '!':otume:) · -: ~ · 

I : ·~ 

( BevÓgóu-se .à p~rmitJ~ '.ãe·:~vzga~ 
rem ·soltos. · _Resol. 6. Abr:tl I 7 3 9· Der

· 'f'~g-. : p~ta C. -R. ·3ro1 See-e~tbi'o 'I-7f~.) 
~, ~é 

'f· 
. " ~ -' 

4). · N.avios ~; - (ljbe ~aí.reti!t 'du.rs ' pé'r~s 
l11~sb'e 'JR.:€~tlGi -~ . n~o ·'podem 1ir .:a 1omrb dJf ... · 
fe:re~t.€ d~qucll~ ~nà.en ·que-·.tGOn' romado . 

' r . . A.. 
~atga-; i\ excepçã.tl tl() :,taso de ~cesslúa-
·de ,, € -com0 -s~~ ptoc~de -.ent.ãtl. L. 1-Ó. F.e .. , · 
vereito 174·0, .; 

~ 

~~ -=~-!- ·qme -vão para. ·à Brazil, ·"~po-
aerm .na:V1à:r 't>a:ra quaesq!Ber p~rtos, .não 

-Qbtnnre· nao <~et.em ·de · se11 destino, traa&- . 
'Ji0r-t.anti(l) d~ l'!ns ' para :outr~s :fuzendas 
-~~~. •A• t,. Junhtl> 17-66. :.( f!!M f!f't7!0ga 
.u .iL. r-6. Pevér..eiro Ir>fo.~ te .foi tderkl·r.. · 
:pelo A. n .. Dezembro 177·2..) 

· ( Vid-. &l'il. ·d'G • . 1u<ni.J.().. • I7•ó'6.1 

.. 4r. -'-i ...... _. de ·resga.te da ·cost-a da Mina • 
.Pr<w.i'denti:as sdbr.e e:Hes. C. R. 1 í. Junho 
'117'43-· ( VM. L. I. 'Jflnho 'i'J-30. ; píe 
foi derr-og. pelo A. 8. Maio rx743-.~ . 

. Q!tantos se ·pod~m mandar das Ilhas 
-ao:Br.azil, -e - com~. A, J.<!>. rFevereiro I748· 

• I 

48. Navios das Il'has, -que forem ao · 
B-ra.ziJ ,, ·lJ'â-o ::p!(;)_df.!rao Je~r ·outra ca-rga ' 
~s -~ Jdes Ermos d$ mesmas ffilhas ~ , 
·q:tré -nellas;se fabricarem. A. a.G. Feverei
.r.o 1.74!6. { :IT.id. .A. Iil. FewrtJirn .I71'l·~ 

I 

49· Navios, vindos da costa da Mina, 
nâo retem guardas , subindo do marco 
Jf~r~ ci:t:.tla. E desca11regão par.a a Casa da 
.l<nâ1à~ B. -21 .. .Sereptbl.lo 1'750· 

;5'-<). -- ·da oidade .ao Be>r.ro , 'ql!le 1la
vegarem para os pórtos do Brazil , .não 

tol'i:i:rráo nélies -carga , 'petter-u:ente á ci .. 
dade de Lisboa" sená_o depóis de estar~ A\ 
carregados os iilavios da mesma cidade. 
Regim: -_ :r6~ .Jan~ir(h~7SJI, Cap. 7• §. 4 .. 

.. .. ), , • I ' 

p. Navibs, qu-e forem _em :lastro de 
:um porto do .. Brazil ·para ·outro, não ,po .. 
~1ierãõ romar':Carga , .€-I:P quanto não ·esti .. 
-v~tel}l car.r;ci!ga<ilos us «?utros_ navios ,, _qu~ 
lá se acharem_, tenàe levado carga deste 

·.Reino para o mesmo potro. Regim . .:1 6~· 
J~neiro 1751. Cap. ·7· .§. 3· ' 

JDe-clari)U-S# eSta disposição para frtta 
·melhor observancia .no A. ·1.9. Novembro 
1 753·) 

-~ '5 "" ""'--;-"- , :porq·ue '·ordem ,, e lc0mo S(! 

·carregao nb Br~il ·em occasiâo 8e 'fróra. 
A:A. 29. ,Nov'e'Itlbro 175'3· §. 7· -e seg. · 
e.'25•-Janeiro I7'55· , 

~ 

.(No §. i. do .llli-o. 2.5. ;Jan-eir-o 1'75s. 
'7J8m com 11 data de :2.8.) . 
~ ) 

.;Ds da fróta do Porto ~ao · obrigados 
a' carregar 'Vinhos, aguas-ardemes ., -e vi .. 
nagres · da Companhia d' Agricultura para 
o Brázil; repattindtl-se por eUes, segun~ 
de as suas lotaçóes; Instit. confirm. pelo 
A. ·I-o. -Setembre. •1?)'6. §. 1'6 • 

53· Navio estrangeiro não póde sair 
sem vi~ita . , e certidão, de que ·não leva 
matinheirt1S POJ.:lUgué:Z'es. .A. "7. Serem~ 
hto 17;-6. 

5'4· Navios. ü que a maior parte dos 
i.mte1ressadas acordá o a respeito delles., h e 
o que se GJbserv~. C. R. 30. Setembro 
'1756. ' 

· Os de \liana -poàem ·saÍT para oBra~ 
.úl, se.m ser ·em frotas. C. R. 30. Se tem~ 
·bro 17)6. 

)'). N:aviGJ ·de y,assallos Portuguezes , 
oa~t~eg~do 1 ·:posto se penhore, póde se;
,gurr ·viagem nas fllótas ~ !e so-h:o, ,apenas 
tiver a ·bordo vinte tonellaclas -de qual, 
quer genero , ou fazenda ; .assinando os 
Capitã~, Mes.tr-es, e .Pi-lom delks termo 
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~e rn~~ :lhe desv.ia.t as viagens.. :A._ l ) .. 
Abril 17) 7. · 

J i 

, : (Pit!., .IA 14 • . ~Maio r7,65 ... , qut: dedá
,ra ikverlm s'air :prec-ipu-a..r. a:faraar- de 
I(]IIC'!J fez as despezas da segura, entre 
.as- iju·e· (J 4itfJ A. màntlti ab.onaf.) 

-61 .. Navi'Os .ce>m'(i) cle)vem- pa(a; ~~g- ser 
d€spa.chacl.os ,_ :e _ fQrma;Jid:rd,e· do d~.S.l".a
cho, A. I. Fevereiro 175.2. · . · .. 

Os estrangeiros, quando sáem dos 
p_órt0S' de!! Re~no· , s'áa visitados ::p0.r, .or
otem d@ 1Go;v;erwdQif d.as. !.nn~s "' Ra.t:a 

i · examinar ·se levao- alg~;~.n& Dil~fia-pe.ir.os . 
Por.tugue~es. Avris. 6 •. F~veyeiro 17r5i8., 

;6. Navios fabricados no Brazi1 pelos 
hãbi-tantes clo m€sl!nu -EstadCT tem pre
fer~ncia para as cargas, . e ·n~v-egaçãci das ; 
Íi'Ótás, e ainda não i:ndl:c> com ellas. A. ' 
u. No.vembro I7)7· 

, ;Como- se cle.splJc:ha&âQ .::t .1'€Sflejto de 
paga.mento· da· ccimtrH~ui~~o. dos Fan~es. , 

-B }l!lnta. D. 24. Abril 1.7,8 .. 

. , '9s que 'V:etp. das Ilha.s .da lv.\ade~~~· J 

e Aç@res r sáo. V.IS.ltadCDS' '}~~lo, Ce~:lJ.eg~dld~, 
ou JUiz de Fóra mais visinho, para sa
ber , -se alguem vem ·sem passa porte. A. 

)7· -- d0 BrazH. lhovidencias so
- bre a medida do sal do Con:tratGll,. gge 
'levao. D. I m. No.~m~ro. 11757· ~ 

·Os que forem .aos pór.tO$ d' A'tlgohr, 
•Congo, Loango, e Benguella, com ~f ... 
feitos ·proprios. ,. e carre.garem)>retos por 
. conta de · seus :armadores, podem saí'l', 
quando quizerem , havendo pago os .. tH
Teito.s ordinarios; sem ·que ·os Governa
dores , eu Officiaes ,os pe>ssão embaraçar, 
por· qualquer titulo ; e poderão trazer 
menos escravos ; e quande v,ao fretades 
pa:a ~a.rregarem escra~os , , p~eferem .as 
ptimeiro.s. A. u. Janeiro 17 58. \. 

58 .. -- do commercie ,d'Africa ·em 
Angola, e outros pórtos, que vao .buscar 
escravos, como se descarregao, e d~pa .. 
chão. Não ·podem carregar., senão para 
-o Rio âe.Janeiro, Bahia, e Per.nambuc@, 
A. •I'l. Janeiro I7S8, 

Os que -saírem para A~ngola , de
'Vem levar ·guia, de quem, e para que. 
A. 2·5. Janeira .17)8• 

· 59· - que ·saírem do Reino para-o 
,d' Ang<>la , e pórtos cla -sua dependencia., 
devem-se manifestar• na Junta; e vindo 
-<1' Angola para este , se .manifestarão na 
-sua 'respectiva Jnspecçãa , e .como ·se de-
·:Ve fazer. A. 21). Janeiro 1.758. · 

4· Jwllio ~75:8. . 

Q!tanto.s-, e quafls1 se :pQderp ,expe4k 
das Ilhas para :o Brazil, a buscar assu
car. A • .1.o • .Julho 1758 • 

'Os. .Me.stre~ delles, · q1:1~ ÇoJ,t.~LJZeft\ 
passageifos • CQIDQ prQçe~e.m C!l~· ~xe,cq., 
~o dàs orclens da Fq~;). A. :2-) •. )u~]l~ 
1'760;. § .• , ~3· 

61.. -- qué pedem franquia ., sao 
vigiados por gua'rdas de Belem , e não 
d.e Lisboa. D. 5· Ma11çq. 176Jl .. 

63.:; -- qu,~ ·pode,rn nav.~g;u: p,~ra 
A,ngo'la, e Mossil!ijl:hi~ue, ·~om,o lh~s. he 
pel\mjuido· i~sp ,. · e quE: p.~pa~ ~em· O$ 

traJilsgressores dgs forma'li~~d~s dt:~t~ ·na ... 
vegaçãe. A. 7: MaiQ 'l;fi6r,. 

64. .....-- estFalil'gç.ir~~ , q~e Cóll'~~ga~ 
sal em .Se.ttJ-bal , p,od~~ de~r~ar ah1 :.1ª 
mercadoria~, que. guizer(!rp., p~g]l'qd.o di ... 
r<e.itos. A. a:o. Maio i747· 

~6) . ...-..- .do R~ino go~aQ, da ~i~erpa;dc; 
dos estl'angeiros , p~ra ve~o~f f~z.~ndas 
em Setti-àal , :pé}gaHdo QS g1,re~t-ç>s ~taba:-
lecidOÂ· A. -5·· .J~u.~i,rg ·~76}. · 

· 6o. -- e enibatçações , qae .entrã~ . _ · . · 
.nos pórtos ·~o Reino , pagao ~<::? ·rs. ,flor 

1 1 · ·66. "'7"~ qli!e . fpr~~ 11 An.~#l. ., ~lJ 
;tonelada ~ e .. comq~ A~ •. Fevereil~~ ~ 7 $&. 1 1 M8.ssalllbique , .como. d!Wero J?f~€~Ulr 
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as suas viagens:· e· o que -lhes h e permit
tido, e prohibido neilas. A. 20. Deze~n-
bro 1762. · · 

·67. Nav.ios , que descarregarem nos 
·pórtos do Brazil, devem pagar ·sómente 
us direitos das fazendas, e generos, que 
forem idestinadGs aos mesmos ,pórtos; e 
das outras se lhes concede franquia na 
mesma fórma, que se pratfca n'alfande
ga de Lisboa. A. 27. Junho 1769., que 
declara a L.-10. Setembro 176)., vi11do 
por estafórma _a cessar os AA. 28. No
vembro I75'3·, e 2). Janeiro 17))·, 
que ·davão pr(Jviite?tcitu J.obre as frótas. 

6-8. -- que partem -destes Reinos 
p~ra o Brazil , como podem fazer suas 
escá1as. A. 27. Junho 1769. 

69. -- de negocio do Brazil são 
obrigados a volrar em direita viageên pa
ra ~o ·porto de Lisboa , sem fazer escála ; 
que -não seja -a de .Angola, e aHi não po: 
dem vender fazenda alguma. A •. ~I 2. D~
zembro 1772., que amplia os AA. 10. 

Setembro 1765., e 2. Junho 1766. 
.. . ' 
~ .. 

70. -- Portuguezes , que transpor
tão, ou importâo sal, ou quaesguer ou
tros frutos da proçlucção destes Reinos 
p·ara os de Hespan_ha , e de lá para cá , 
sâ'O 1i vres , e ise11tos de-pa garern emolu
mentos· alguns, _quaesquer q:ue elles . .sejão, 
Jfelas -visita~ da · saade , · e clãs alfandegas 
dos despachos . 'Qa saida , e- forratez.9s; 
nem se lhes podem metter guardas, ou 
f<1zer demora nos casos de arribada por 
tormenta, ou -outra qualquer necessi'da
ae, que os obrigue a pedir franquia. D. 
-28. Maio em Provis. 2. Junho 1774· 

Sendo comprados fóra do Reino; e 
seu~ dqminios , por vassallos naturaes , 
ou · natur~lisados nelle' querendo habili
tar-se na navegação, e bandeira Portugue
za , não só serão obrigadqs a pagar por 
inteiro todos· os direitos, que respectiva
mente pagão os que se comprao nomes
mo Rejno ; mas ainda além delles cinco 
por c~nto. A. 16. Setembro 1774·· 
·, (Vtd-. D.- 14. Abril 18o7.) · 

71. Navios das Col-onias' Inglezas. Fol 
prohibida a sua entrada ~~ Lisboa , 
mandando-se saír os que entao se acha~ 
vão lá, mas não levando nem. polvora 
nem armamento.- D. 4· Julho 1776. ) 

(Foi depois admittida. D. I}. ~m Edit ' 
17. Fevereiro 1783.) - ' 

72· -- Declarou-se ' que nao Sé 
devião direitos do Paco da Madeira peb 

~ ~ fi ,, 
cessao, que um socio ez a outro do 
seu interesse. Avis. 28. Setembro I77). 

· 73• -- .Portughlezes. Cautelas· co111 
que devem navegar , e papeis e .doeu~ 
mentos, de que devem acompanhar-se 
quando navegão para os pórtos das Na~ 
çóes belligerantes. Instrucç. 8. Maio 
1781. 

(_Declar. pelas l?JJtrucç. 7· J,u11ho 
I7RI.) 

' 
Para se provar, que pert~ncem i1l 

,olidum aos vassallos da Corôa , devcrn 
levar .a bando o passaporte ·Regia, . pas-. 
sado para aguella viagem de ida, e volta 
ou reformado pela Secretaria cl' Estad~ 
para as seguintes: certidãQ da ·.Mesa do 
Consulado da saída , com o despacho das 
mercadorias, constantes do livro da car
ga: conhecimentos da mesma carga, com. 
o nome dos carregadores , c pessoas , ~ 
quem se dirige; e que o Capitão, Sobre
carga , e ao menos duas terças partes da 
rripolação são_ vassallo~ Portuguezes, ou 
naturalisados. §. 1. _ . . 

- "(Vid. Edit.- 12. Março I80)~ sobre 
CHf! mesmo objecto.) 

74· -- do commercio da Azia. Os 
Comma-ndantes, Pilotos, Mestres, Con
trà.:.Mestres, Guardiães, Guarda-Livros, 
Caixeiros, · e outros · quaesquer Officiaes, 
e pessoas da guarnição , ou equipagern 
delles , que de homens do mar se t0rna:
rem negociant.es, -contrahindo divjd;~s, e 
assinando letras ; são obrigados ao seu 
pagamento, e não gozao neste caso de 
privilegio algum para cobrarem as sol
dadas' em .quanto as nao pagarem. D. 
13.. Dezembro_1781. 
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.( De,clara !O A . .1-6. Ma.rço 177).· J e , .. 8o: Navios .devem favar.ccer e ~.om-
.4ws. 27. Ahril ;r78o.) 

1

.rnercl0 '·tanto no ~ar., ~orno ~os ponos 
· . · · ,estrangerros, •sem..u.ni\rrng'Ilr ;os dhre~t.os das 

' 
1 Na~óes alJiada's. §. 8. · r· 

7;, Navios. Os -donos delles respoa-
1 

'I 
dem pelas CQntraven,côes e extravios ' I Q.laes sao ás honras' que a bórdo 
gue practicão os Mestres. A. 18, Junho , -delles se devem fazer, passando as Pes-
1787. §· )· soas Reaes, ou quaesquer Offici.aes, indo 

a elles. §. 37· e seg. 

76. --- de que nao ila noticia; dê
pois de um anno de sua saída oara os 
pórtos da Europa, e de oois p~ra via
gens dilata das , considera-se -perdido ; e 
os seguradores sa,o obrigadas a pagar a 
importancia dos seguros , fazendo-se-lhes 
pelo segurado cessão dos effeiros, que 
segurou. Art.. 19. do A. II. Agost-o 1791. 

I Or.d.ens sobre o method0 do ser•v,iço; 
' andanw á véla. Cap. 3· ~ I. e seg. 

Methodo de repartir a guarnição 
. em seus póstos na occasiao de combate. 

Cap. 4· §. 1. e seg. 

. 8 r. -- armados em €orso , que tra-
zem commissão de dous Príncipes, são 
de boa preza , e os seus Capitães e Offi
ciaes castigados como piratas. A. 7. De
zembro T796. §. 9· 

77· -- a perda delle desobriga de 
pagar o mutuatario do dinheiro a risco , 
gue próva, que a esse tempo do naufra
gio tinha a bórdo fazendas. que valião 
o djn·heiro. A. 24. Julho 1793· §. ~· ' 

h. -- mercantes devem , quinze 
dias antes da sua partida, fazer saber ad 
correio da terra o porto do Ultramar, 
para onde vão. A. 20 Janeiro I797· §§• 
9· e 10. 

78. ~~ ionavegaveis. Casos, em que 
os seguradores são responsaveis por eHes , 
e a quem compete a prova. Ass. co11jirm. 
pelo A. I 2. Fevereiro I79S. 

79· -- de guerra. Providen-cias mam~ 
o.adai observar para conservação da poli
Cia a bórdo delles. Regim. 20. Junho 
1796. Cap. r. §. I. e seg. 

Observa-se a bórdo delles o Regu
lamento de lnfanteria, no que he appli
cavel. §. 82. 

Indo o Intendente Geral da Policia, 
o Auditor Geral da Marinha , e Conser· 
vador Geral da Junta do Commercio, ou 
seus ~~ciaes a bórdo delles , fazer aJgu .. 
ma dlltgen.cia, o Commandante não lhes 
poem cmbararo antes lhes dá auxiJ·io e • ;r , ' 
1sro sem dar parte ao Almirantado , ou 
Co.mmand~~te da Esquadra , senão de
pots da d1hgencia. : . 85• 

Foi prescrito o methodo do serviço 
~elles fundeados. Regjm. 20. ]t:mho 1796. 

ap. 2. §. z. e seg. 

83 .. -- que despachã.o para as UliJas, 
não podem ir para o Brazi[ .. Edü. ZJ• 
Dezembro 1798. 

84. -- de Teca podem ser compra_. 
dos como os estrangeiros. D. 1 9· Maio 
I8oo. 

8). Navio rorruguez, represado por 
Alliados , sómente vence fi-ete propor
cionalmente até ao lugar da preza, e por 
int·eiro , se elle torna ao estado de con
duzir carga ao porto do destino. Edit. 
I). Julho t8oo. . ' · 

Quanto se lhes abona de ma:i:s em 
frete pPla descarga das caixas. Edit. I)· 
Seter '- ) r 8oo. 

86. Navios, gue vâo para o Brazil, 
sao obrigados a levar a mesma lotação 
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·d.e sal , que exportavao os contratadores ; 
e sem isso nâo se lhes dá despacho, fican
do-lhés livre poder levar mais por conta 
de particulares. A. 24- , 4-bril r8or. §. 5· 

87. Navios Portuguezes, que vão fa
rter o commercio , da .A.sia , podem fazer 
escála pelo Rio de Janeiro, e volta pela 
Africa e America ; m~s não vender alli 
fazendas ; e só são considerados como 
estrangeiros. para refrescar , e comprar 
mantimentos, A. 27. Dezembro r8o2. 
Art. I. 

. . (Tinha-se declarado pela Ruo/. 5• 
Abril 177;., que os navios da carreira 
da India só na ida podem fazer escála 
pela Ilha da Madeira, porém na volta 
não.) 

38. que fazem o commercio da 
Asia , devem levar fundos sufficientes ; 
e a Junta do Commercio inspecciona 
isto por visitas. A. 2 7. Dezembro I 8'ol. 
Art. 3· 

. E nao podem Jev:~r fazendas por 
baldeação para o Rio de Janeiro. Art, 4· 

Os armados da Asia não podem vir 
ceom carregações para o Reino , para se 
nâo atcumularem as negociações. Art. 5. 

89. -- mercantes. Providencias so
bre os sinàes , de que devem usar. Eôit. 
3· Novembro 1803. 

_90. -- e embarcações particulares, 
.fe1tas ·no Porto , ou nas terras de beira 
mar das provindas do Norte, estão de
baixo da inspecçao do Intendente da 
Marinha do Porto , para não serem 
construidos , senão na conformidade da 
C. R. 20. Fevereiro 1694· A. 2. Julh() 
·1807· §. 2. 

A matricula 'da equipagem delles 
pertence ao mesmo Intendente ; e a do 
Cirurgião, e Piloto; tendo cuidado, que 
levem passaporte com passe, na fórma 
do D. r 8. Outubro 1.785. sobre este ob
Jecte. §. )• 

91· Navi9s, que se acha vão carregados 
no Rio de Janeiro ao . temp6 que o Prin ... 
cipe para lá foi. Providencias , que se 

, derâo sobre elles ,' desobrigando os pro ... 
prietarios da responsabilidade àe seguir 
outra viagem. D. 4· Abril 1808. 

- . 
Os da Bahia, que fazem o commer .. 

cio .da escravatura, farão dispensados de 
ir a S. Thomé, e Ilha do Príncipe. C, 
R. I 3. Abril 18o8. 

Forao livres de ametade dos direitos 
todas as materias primeiras e generos, d~ 
·que elles se fazem. A. 28. Abril r 809. §. 7 . 

92 •. -- Condições , que impreteri~ 
velmente se requerem , para se lhes dar 
licença de navegar. Avis. 22. Novem~ro 
I8og. , 

Como se despac-hao no Rio de Ja .. 
neiro por entrada e saída , e emolumen .. 
tos, que pagão. A. 3 . . Fevereiro r8ro. 

Nâo podem passar da torre de Be~ 
lern , sem visita da Policia. Regulam. 6. 
Março r8Io. Tit. r. §. 1. , 

93· -- nacionaes e estrangeiros fo ... 
râo obrigados a receber a quarta parte 
de passageiros e volumes , que o Gover~ 
no mandasse. Desp. 15. Outubro I8Io. 

. 94· -- estrangeiros não podem im~ 
portar para os pórtos do Reino, e Ultra .. 
mar fazendas da Asia , ou de quaesquer 
pórt~s , além do Cabo da Boa Esperan .. 
ça. A. 4· Fevereiro 181 r. §. 18. · 
· . ( Declar. pelo D. I 9· Novembro I 8 I r.) 

(Declarou-se por Portar. 23. Novem ... 
bro r8r6., que os navios estrangeiros 
não podem transportar mercadorias de 
uns pórtos do Reino Unido para outros.) 

95. -- de vassallos Portuguezes co .. 
mo são admittidos em Inglaterra. Avis. 
7·, e Edit. II. Fevereiro x8n. 

Regulamento , que se mandou ob
servar no porto de Lisboa para elles se 
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cbnservarem ; de fórma que riâo fação 
avarías uns aos outros' e providencias 
para buscar e entregar a quem pertencer 
qualquer ferre.>, ou ancora perdi~a no rio. 
Portar. 7. Junho 18u. 

96. Navios vindos de pórtos estrangei- · 
ros aos do Reino, e Ultramar, . d,evem 
trazer passa potte, livro de portaló , ou 
de carga, passaporte do Governo, factn
ra das fábricas , de que saírão as merca-

. darias , despacho das a.lfandegas do por
to , certiqões -dos Officiaes dellas, legali
sadas pelos Consules Portuguezes. Presta
se depois o juramento , em que lse decla
ra, que as fazend~s são Porruguezas. A. 
20. ~unho r8u. §§. I., e 2. 

97. -- Portilg\Iezes. Os Capitães 
delles sao obrigades a declarar' com ju
ramento, que os individuas da matricu
la sao da sua tripolaçao. E os estrangei
ros a dar fiança de nao transpottarem 
nelles nacionaes , sem passaporte. Port. 
Io, OunJbro 18rr. §§. 3· e 4· 

. 98. -~ proximos á barra. Qpem os 
abordar, sem .s_er .para lanç~r piloto., que 
penas tem. ~d1t. 4· - ~ovembro r8H. 

9·9. - - de vassallos Portuguezes com 
as tres quartas partes de tripolação Por
tugueza , e Mestrel Por tu O'Uez são só os 

' qu~ podem importar fa_ze~da da India, e 
Chma , ou pórtos , além do Cabo da Boa 
Esperança. D. 19. Novembro 18!{._ 

100. -- naciomaes,. 01:1 estrangeiros, 
que descarregao por necessidade para se
rem concertadof:, que direitos pagão. A. 
26. Maio, 18n. §. 9· 

... ~orno se próva sererp de construc
~a? Bntannica, Port. n. Fevereiro 1813., e 
~ JUst. confirm. por Port. 9· Novembro 
1813. 

ror. -- de Guerra. Não se po
dem_ carret?ar nelles sem expressa.]icença 
Regta effe1tos alguns) que não seJaO des· 

Tom. 11. 

NA 
tinados aos usos delles. Port. 3· Feverel..; 
ro 1814. 

· 102. Navios. Qyaes são os que devem 
levar cirurgião. Resol. 6. Novembro 181s. 

(Vid. Port. 16 Ju,ttho 1817.) 

Foi prohibido aos nav-ios Hespa
nhoes armarem-se nos p6rtos do Reino 
Unido, para .irem fazer o cornmercio dos 
escravos. Avis. 17. Fevereiro 1817 • 

Providencias para se evirarern os. 
abusos , praticados a respeito dos navios , 
que estão em franquia. Resol. 2). Agosto 
18r6. em Edit. 2 0. Junho 1817. 

103. Necessidade commun:Í constitue 
uma lei , superior a todos os incommo
dos e prejuizos particulares. Direcror. ct>F1-

jirm. pelo A. q . Agosto 1758. §. 6:2.. 

104. - pllblica he (segundo o Úi.; 
reito ) equparada á particular extrema. 
C. R. 19. janeiro 17)9· , ~ . 

Constitue a 'lei suprema, superior 
a todas as outras leis. A. 26. Setembro 
1762. 

}Ia próvas privilegiadas por Direito 
a seu favor. L. 28. Agosto q67. §· r. 

Na defeza do Estado constitue aquei
la lei suprema, que, ~endo superior a 
todas as outras leis e privilegias , faz 
com· que a urgente causa da saude pÚ• 
blica s6 se contemple exclusivamente. A. 
26. Setembro 1762·. 

( Vid. C. 3· i'Ylarço I75'1·) 

to). maior, e de mais grava 
prejuízo deve preferir nas providencias. 
A. 20. Junho q6). §. 9· 

ró6. -- extrema l1e exceptuada em 
todas as Nações pelo Direito da. huma· 
nidade. A. 2~. Novembro I774• §. z. 

107. Negligencia ~ao _deve prejudicar · 
a omrem. A. I 1. Janeiro 1758. · -

12 
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108. Negociante quebrad0 não he ad

mittido a Deputado da Administraçao 
dos Depositas Públicos da Côrt~ A. 21. 

Maio I7)I. Cap. I.§. 3· 

109 . . ---..,-----. - . pu suspei
to de credito, sendo Assinante d' Alfan
dega , he seguestrado, e faz-se inventa
rio - em seus bens, como, e por q tJem. 
.A. :20. Março 1756. §. 6. 

(Vid. A. 13. No1m:nbro 17)6. §. 22.) 

I ~o. Negociantes, que .quizerem trans
porçar-se pa:r.4 a America, devem levar at
tesra~6es da J u,nta do Commercio. Ewn. 
confirm. 'por A. 16. Dezembro Ij)6. 
·Cap. I7· §. 3· 

Os. de .rodo o Reino estão sujeitos á 
]unta. Cap. 18. §. 2. 

In. -- que sem culpa chegao a 
fqllír de credito , sao dignos de favor. A. 
12. Março ~760. ' -

. ' 
li 2. Negociante , tjue sem fundo , 

~ sem rej9"A s,e . enc~rrega de ~abedaes 
ª-l]leios ' e que nao mo~tra por ~eus li
vros , escriturados em fórma , que ti ... 
nha em fundo ao menos a terça parte 
ga sua qut:bra, não goza clo beneficio 
dos cjez por cento. A. 12. Março. 176o. 

( Declàr. o A. 13·. Novembro I7)6· 
I • 

.... I ' ' 

I I 3, ;NegoÓ.<:~Útes bpn~ fgl?lerp-se di
gnos Q<il R!fiil attenção •. D. ~4· F~verejro 
1761,· ' 

A sua boa ,fé, e reputação deve ser 
sempre illibada., e isenta de opiniões na 
comírium esti1,mção dçs gentes. A. 30. 
Outubro 1762. 

Os bens dos gue morrem no Brazil, 
sem testamento , e interessados em socie
dades, sgo administrados por outros se
cios. - E sepdo caixa o que morr~ , 
como se procede. ' A. J7· .Junho 1766. 
§§. I. e 2. 

-1 !4• Negociantes, que depois do esta-

beiedmento da Junta d.o Commercio t1~ 
-verão seis annos d.e prática no Porto 
.foi-lhes permittido o é!brir loja em Lis: 
boa. Res9l. 18. Julho 1768. 

I I). Negociantes estrangeiros não sâ0 
obrigados a receber contra vontade · elll 
pagamento das suas dividas as apolices 
das companhias. A. 30. Agosto 1768. 

(Suspens. pelo A 23. Fevereiro 177r., 
qtte desobrigou todas as pessoas de as 

~ . ãcceittlr.) - . 

. I I 6. ---;-- As suas obrigações, e pro. 
cm·ações, , e fórma dellas, não havendo 
sido re·guladas pelas leis do Reino, de~ 
vem:..se regular pelas leis marítimas, e 
commerciaes da Europa , e pelo Direito 
das Gentes, e práricél das Na~ões com. 
merciantes. Ass. 23. Novembro 1769. 

(Vid. L. r8. Agosto 1769. §. Io.) 
' 

Os que querem matricular-se; de. 
vem provar, que tem probidade , boa 
fama, ve.rdade , e boa fé ; e se tivereru 
vicias notorio.s, que os fação indecentes· 
ou onerosos á util .corporação commer~ 
ciante , nao podem ser admittidos. E co. 
mo recorrem; sendo aggravados na re. 
pulsa. C. L. 30. Agosto 1770. §·. 2. 

-
Os que não são de Lisboa, não são 

obrigados a ~atricular-se; mas podem 
se quizerem; e neste caso ficão gozand~ 
dos mesmos beneficios concedidos aos 
matrictllados na praça da ,mesma cidade, 
C. L . 30. Agosto 1770. §. 14. · 

I 17. -- de grosso trato são os rn.a~ 
triculados, que despachao na Mesa do 
Consulado, ou que tem pelo menos cin
co acçôes nas Companhias de commer. 
cio estabeleçidas pelo Soberano, Os con. 
tratadores das rendas. R eaes, gue se ar
rematao , e são moradores na Cône. 
Todos os mais, que não entrao nessa 
çlasse ' como mercadores de madeiras 
d~ vinhos, de· marçaria, arrematantes d~ 
rendas particulares, e outros semelhan~ 
tes , ·não tem esse nome , nem deixão 
de pagar a Decima do maneio, posto 
que aliás sejão incluídos na matricula ge
ral dos ~egociantes. A. I 2.. Nevembro 
1774· §§. 2, e 3· 
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( Por D. r o. Junho r8o2. §. 4• se man- · 

tl~u consultar pela Junta do Commer., 
cro o qt~e este.r negociamu devião pagar; 
·além âa Contribuição do meio p(}r cent'Q •o ConJulado, que se julgou diminuta.) 

I 

z.t8. Negociantes de grosso tratQ s~o 
nob1litados pelas leis do Reino ; e para 
os seus casamentos , em que os pais não 
querem consentir, devem requerer pelo 
Desembargo do Paço , como os outros 
nobres da Côrte, e províncias , que não 
administrao bens da Corôa , nem tem fo
ro de moço fidalgo, e d'ahi para eimà. 
L. 29. Novembro I775· §. 3 ~ 

I r 9• -- estrangeiros são obrigados 
a observar as inducias, e moratorias, que 
nao são de mera graça, e que a maior 
parte dos credores concede aos Portugue
zes. Ass. 15. Fevereiro I 7 9 I. 

( Vid. A. 14. Março 178o.) 

no. -- de vinhos. Providencias em 
·seu favor sobre o pagamento da sisa d'el-. 
les. Ord. 20. Outubro I 8o r. 

E como se qualificao na Mesa. R.e:. 
sol. 16. Setembro z8pz. 

Devem ter um livro, pe1o menos, 
com o titulo de Diario , escrituradd pela 
ordem chronologica, sem inversão della 1 
e sem interrupçao, · claro, ou verba ai-' 
guma , pósta nas margens ; e no qual se 
achem lançados todos os assentos de to
das as fazendas, qui! comprarem; e as 
despezas de sua .pessoa , .e casa , e d' ou• 
tro modo não podem apresentar-se por 
fallidos. A. "9· Julho I8o9. §· 31 

12 r. ---:- simplesmente matriculados 
não são privilegiados genericamente da 
Conservatoria do Commercio ; e menos 
os mercadores de retalho. Ass. 23. Julho 
I8I I. 

.Hl. -- estrangeiros pagão Contri
hui~ão extra?rdinaria , a pesar de não 
pagarem dec1ma de manejg, Portar. z. 
Julho z8n. §. 5'· 

·C Declar(}u-'se, que ~s iugol:fantts eJ-;, 
trangeiros níio naturalisados , aindlt 
que empregados no serviço do Reino ertL 
Consuies , e f/icç:..Consufes das âdade:r 
maritimas, não gozâfJ da reducflío dé 
direitos, estabelecida pelo D. I r. Junho 
181 L , por ser restri>tt'a aos vúsa!/(}s 
Portogu'ezes. Avis. II. M-arf(}. I8IJ!) 

123. Negociar he permittido aos Mi
n.istros; e Govérnadores .militares , pelas 
Cop:ípanhüis de éornmercio; confirmadas 
por autoridade Regia. A; 5. Janeiro I7)7· 

I :i+ -- podem todas as pessoas por 
meio das Cbmpanhias , sem desabono d_e 
sua nobreza , lugares , occupaÇôes , àssirÍl 
lit~erarias , como militares , e sem os Mi.:. 
nistros , ou Officiaes de Justiça nellas in
teressados poderem ser dados de suspei
tos. A. )·Janeiro 1757· 

(Por ..i/. t4. Abril í785. fot prohihi::. 
d(} aos G(}vernad-ores de Mou ambique , 
Rios de Sena, e Sofala 'o negociar p(}r 
si, ou por interposta pes.roa, com pena 
de co11.fi.rcação, suspensão, ~ inhtibilida
de perpetua pt~ra servir cll1<p/J algúui.) 

n;. Negotioi mercantis·. As decisões 
delles costunião ordinariàineiite depender 
muito menos da sciencia especulativa das 

. regras de Direito , e doutrinas dos J uris-
1 consultas, do que do conhecimentd pra~ 

ti"co das maximas , usos , e eostumes dd 
maneio do commercio. A. I 6, Dezembro 
1771• §. $; 

1~6~ Negrós n~o pode!Jl àprender d 
offiéio de Ourives. A. 20. Outubro I6:u. 

Mandou-se consultar com os Jesui~ 
tas praticas o modo de estabelecer nas 
Universidades de PortUgal Sérhiriarios dos 
negros da costa d' Africa, para: aptende
rem allí Theologia: , e itein depois ser ·Já 
missionarios. G. R. z5. Novembro t6z7• 

· Os c'àtivos de Arigob como se hão 
de embarcar para .o Estado do Brazil ,. 
dando-se varias providen~ias~ sobre' o ~eu 
transporte, lotação dos · na~ros ; s~stenta..1 
~á o, tratat1]ertto nas nio1esnas. etc• L. I 8. 
Março 1684. 

12 * 
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U7. Negros da Nova Hespanha. Foi 

'eStabele"ida uma companhia de negocio 
'cielles em Cacheu, e Cabo Verde. A 4· 
]aneir.o 1 69c. E prorogada por seis an
.nos. A. 24. Dezembro 1696. 

E outra para a introducçâo délles 
nas Indi.as d'Hespanha. A. -I). Fevereiro 
'I 693· -

I 28. -- podem servir de homens 
·da vara dos Alcaides, ou Meirinhos. D. 
20. Dezembro 1693. 

129. -- que se ílcharem em Qfú
/ombos hão de marcar-Fe com fogo em 
·urna espadpa. A. 3· Março 1741. 

J 30. -- não se podem levar dos 
pórtos do mar para terras , que não se
jão dos domínios de Portugal; e que pe
nas tem os transgressores, gue fizerem o 
contraria.. A. L4· Outubro 1 7) r. 

Como no Brazil podem ser trans
portados para os lugares visinhos á raia 
Portugueza. A. 14~ Outubro I7)I. 

Foi prohibido dar este nome aos 
lnd.ios. Direct. confirm. por A. 17. Agosto 
'17)8. §. IO, 

·Q_yem der este qome aos habitantes 
da lndia , que penas tem. A. 2. . Abril 
"1761. 

( V;d. C. R. ·15'· 'Janeiro J77+) 

Providencias sobre o seu recebimen
to nos pórtos do Braz~l. A. n. Ja~eiro 
I8IO. 

I 3 1. l:feto, filho do filho mais vell10, 
succede nos bens da·Corôa, ~ não o filho 
segundo, á e:x:c~ção das doaçóes decla
rar-em p contrario; havendo f!Ssim repre
sentação entre os descendentes varóes do 
ultima possuidor. L. 2. Maio ·I 647. 

r 3 2. Netos dos proprietarios dos offi
·-<:ios mandao-se a,ttender no Frovimentq 
,del.les. Avis. ·Zo. Nov~bro '~79.)· 

( O contrario ,se havia 1decidido 
114 

_Resol. I 8. Novemhro 16)) , em que se 
de!larou, que para este cas? os netos 
n(lO se en~endrão por filhos.) 

I3 3· Neve foi arrematada a Ju!i(/õ 
Pereira ,, e com que condiçóes. AA. 2. 3, 
Junho 1757·, 3• Novembro I75'9·, .16 

, Janeiro I 778., e Condi~. r)· Abril I 8o3: 

I 34· Nitreiras e fábricas de salitre, 
Providencias sobre ellas. A. 29. Julho 
I 6)4. 

( Vid. Apostil. 10. Março r6)9·) 

135'· Nobres. Os que gozâo dos pri~ 
vilegios delles não pagão raçôes. oitavos, 
ou outros encargos pessoaes das fazendas 
que possuirem nas terras, on.de pelos F o: 
raes sóm,ente sao obrigados os peóes a 
pagar os referidos encargos : e podelll 
receber os habitas das Ordens Militares 
sem dispensa de mecanica. AA. 10. Fe~ 
vereiro I75'7·, e 24. Novembro 1764. 

q6. Nobreza não dá a lavoura, a 
quem a não tem de origem , ·para o filll 
de habilitação das Ordens Militares. C. 
R. 25. Outubro. t6::n. Cap. I. 

Não ha de servir de motivo, para 
deixar de se cas.tigar , conforme a lei, e 
rigor Q.e justiça , os excessos , que se 
commetterem. C. R. 13. Março I 637. 

Para a conservar he preciso nao ser~ 
vir officio mecanico. D. 10 Junho I 694. I 

Não a dá, nem tira o officio de Mo~ 
ço de Estribeira. A. 20 . Junho I 688. 

I 3 7. ~- adquirida pelos c a valleiros 
nao vale aos que exercitao officios meca~ 
nicos. D. 10. J uh h o I 694· 

13 8. -- não se prova por instru. 
mentos de testemunhas , tiradas sem ci. 
t>ação de parre, quando se trata de con. 
sulrar mercês , sem ser v i'ços. D. 6. Abril 1 

1712. 
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·. '13 9• Nobreza herdada não se prejudi

'Ca p~r negociar nas Companhias . de com• 
merc10 , antes habilita para ella; :com 
tanto que na o. se venda depois em tendas, 
~m lojas por miudo. Instit. confirm. por 
A. 7· Junho I7)5. §. 39·, e)nstit. confirm. 
por .A. ·IO. Setembro 1756. §. 39· 

• I 

140. - hereditaria não se escurece 
com a serventia dos offidos. de Pr!1>Vedor, 
Deputado, Secretario, c Procurador de 
Junta: antes he meio pa:ra a adqu~rir . 
Tambem habilita para receber .o habito 
das Ordens -Militares. E para os: filhos 
lerem no Desembargo do Paço , sem d is
pensa. Estar. conjirm. pelo A. 16. De
zembro 1756. Cap. 18. §. 6, 

· I45'· Nobreza~ A ut'ílidadé públ,ica ·d'à 
sua conservação sujeita á: computação dos 
alimentos das esposas os bens da Corôa , 
·e Ordens. L. _4. Fevereiro 176~ .. §•·)· ·· 

146. -- ~onvem ao servi~o dos 
Principes, que ella se conserve , e per
perúe nes seus vassallos. C. L. 3· Agos.:. 
to 1770. 

I 
147. -- disti-t1cta, na falta de fidal 

guia, he- rl·ecess~rio que tenhâo os sup
plical'ltes para 0 - estaõe!ecimento dos 
Morgados. C. L. 3· Agosto 1770. §.I). 

A ,Nobreza e memoda dos antepas
! sados não i>óde rep,resentat'-se peH· pes
soas indignas, e q1:1e com factos te>rpes; 

141. -- rtao se póde conservar nGs e sórdidos envilecem o seu nascimento. 
exercícios com 'ella intompativeis. A. 10, . A. 15. Agosto 1770. 

Fevereiro 1757. §. 4· · ; 

Convem ao servi~o do Ptin·cipe, e 
ao bem commum, que a Nobreza ten.ha 
escholas proprias para se instruir na a1 te , 
e disciplina militar . .A. 16. ~arço 17)7· 

(qs que pretendem ser ,ca,detes 11:os Re
gim~~tos, devem provar , que a tem 
notona, sem fama em contrario pot:: seus 
pais, e todos. o{ seus quatro tzvris . .raid._) ' 

Abusa da nobreza quem falta. á hua 
manidade, e caridade christãa. A. 16., 
Fev.ereiro 1771. · 

A primeira Nobreza elo Reirno éom
punha-se nos antigos tempos dos Escu.:. 
de-iros , e dos Cavalleiros ar·mados pe·Ios 

. Reis, ou . pelos Capitães na~s gllerras da. 
Africa, e da Asia; os que eonsêguiâ:o 
o honrdso titulo d.e vas~allqs , e outros 
âà mesmajerarehia. C. L• 1.5: Maio 1776. 

I ' 1.\1: . • 
. ~· I• 

I . .p. ---.._ dos edificios concorre muito i 
para o angn~eE'tO das 'povoa~Óes. Direct. 
ermfirmr. pelo A.17, Ag0sto 1758. §. 74· 

143· -- accrescenta no serviço do 
Príncipe 0 esplendor á sua família. L. 1 

17. Agosto 1761. 

144. -- foi €Oncedid~a ao: Provedor, 
Deputados, Cemselheiros. , Administl'á
dores , e Ca1xe1ros da Companhia Qo
Dburo, e que nella são, .ou foren1 inte
r:ssados com dez acçôes, oU d'ahi para 
ctma<, em quanto servirem e· taes accóes 

• l I o 
uver~m ; mas esta graça, e a de Aposen-
tado;ra. he pess_;>al para os originarias 
Â.<ccmmstas , e I>l<rç:> passa -aas que .I!hes sue
cederem por compra, ou~uailquer tituto. 
A. 2:4. Nov;emhro 1764. ,· 

(Vid. A, ro. Fevereiro 1757.). 

148. -- dvi1 , que distihgue a or-" 
.dém dos cidadãos dos gremios da plebe, 
devem ter os que quizer'em caç:ar no ter• 
mo de Lisboa . e ptov:i.ncia da Estrerna.o 
d1:1ra. A. 1. Julho 1776• §. 4: 

149\ó Jfto:}O' · p-da m~ltté dos maridos 1 
ou parentes por ·que ·rempo duta. A. I7• 
Agosto 1761. §§. 3•, e 4• 

·' . 

1;o. Nome dos]t'li:ces da Cbtôa Jeve·-se 
pôr em primeiro lugar nas Cartas, que 
se passfio aos Juizes Ecclesi-astieos, para 
se temett€rem . os autos dos Recwrrentes .. 
D. 18. Novembro 169'o . . 

AqmdJie, q-ue o ém1'-res'l'à para com"' 
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metter o delicto , he castigado como 
culpado nelle. A. 1. Julho 17)2• §.· 9· 

151. Nomeações de,prazbs, riao havendo . 
escritura, devem-se provar por tres teste
tnu,nhas ao menos. Ass. 27. Agosto 16H. 

1 52· --. dos prazos dados em vida 
aos nomeados , traspassando-lhe todo o 
direito, que nelles tem o nomeante, são 
umas doações inter vivos (aindaque sejao 
-9rdenadas ao tempo da morte), como as 
dos mais bens, que devem ser insinuadas. 
Resol. 10., e Provis. I). Novembro 177)· 

153. Nomeante fica obrigado a respon
çler pelo nomeadm AA. 21. Maio 17)1. 
Cap. 2. §. 3·, e 25. Agosto 1774· §§. 5· 7 

e 28. · 

I) 4· Notoriedade do privilegio faz 
desnecessaria a decliBa toria , havendo pre
catorio do Juiz competente. E em que 
consiste neste caso a notoriedade. Ass. 
:21. Julho 16u. 

I5)· Noviços nas Ordens Regulares. 
Providencias sobre a sua recep~ão. Avis. 
26. Maio 1769. 

(Ptd . .Avis!- 23. Outuhro 1762., que 
,prohihio acceitalos sem licenfa Regia, o 
:que se tem praticado em diversas occa
úões..) 

:Nâ0 se açceit~o nas Ordens Regula
res, s~m licença da Junta do Melhora· 
men~o ·, · ·a qual exandna a necessidade, 
que há de acceitar, corno as circumstan
cias e vocação dos sujeitos com informe 
do Dioce~ano, o qual deve . sempre pre
ceqer ~ -licença. D. 29. Novembro 1791., 
e Provis, 5· Setembro l797· 

(Declarou-se , que as Congregações 
Regulares , que obtiverem faculdade Re
gia pa·ra· admissão de noviços, devem 
apresenta/a na Junta do Melhoramen· 
t.o, com a comminação de jic.ar sem cf
feito. Res-ol. ~o. Março ·•797·) 

!]6. Novos Direitos da ChanceUaria , 

e M'eias Anna tas. Providencias sobre ellas 
A. 24. Janeiro 1643. ' 

lfJ· Novos Direitos mandárâo-se pa~ 
gar dos Officios, que os Donatarios pro. 
vem , ou & propriedade , ou de serven, 
tia. P. R. 7· Dezembro 1648. 

158. _ __: Pagão-se para elles a· ame~ 
tade, que importar o salario , emolu .. 
mentos , prÓes e preca}ços de todos Os 

officios, assim de Justiça ~orno de Fa~ 
zenda , regulando-se pelos livros das ava ... 
liaçôes. Regim. I 1. Abril I66r. §. I. 

. Sendo provídos por tres annos, pa .. 
ga-se a quarta parte, e o mais tempo á 
proporção. Sendo por um a decima par~ 
te: sendo por dous, duas dccimas; e por 
menos á proporção. § . 2. 

Sendo providos por ora , senao fo
rem triennaes, entende-se de propriedade. 
O me~mo sendo por mais de tres annos. 
§§. 3·' e 4• 

Sendo por tempo incerto, em quan .. 
to durar o impedimento do proprietari(), 
dá-se fiança. §. ) . 

Todo o Official de Justiça , ou Fa .. 
zenda, que for melhorado de um ofEcio 
a outro, paga de mais o que lhe acc,re5i
cer. §. 6. 

Todos os Ministros, que servem car• 
gos de letras triennaes , sendo melhora ... 
dos de um para outro, pagão a quarta 
parte da melhora. §. 9· ' 

E sendo-o desses para as Relações, 
a ametade, abatendo-se o que tiver pago 
da quarta parte do ultimo lugar. E sendo 
de uma Relaçãe para outra, ou para qual
quer Tribunal , ou melhorado em lugar 
da Casa , amerade da melhoria de um an· 
no. §§. I o. I 1. 

E todos os' mais Ministros., e Qffi ... 
ciaes. §. 12. e seg. 

Nao chegando os provídos a tomar 
posse , restitue se-lhes o que tem pago. 
O mesmo fallecendo dentro do anno. 
§§ •. 1.2. e 23. 
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· 1 5'9· Novos Di11eitos. Nenhum officio seíes , e privilegias, que se lhe conceden1% 
he isento delles, nem escusa_ pessoa ai- D. 6.' Julho r66). . · · 

· g~ma (á excepçâo de ser de pe de Exer-
Cito) , nem ainda Ecclesiasr1ca , sendo o , 
<Dffici0 ·de exerdcio secwlar. Regirn. I I. . . I 63. Novos Direitos. Providencias so~ 
Abril r66r. §§. 'll)., e 26. .- bre seu pagarnent0. D. r6.Jaueiro 1666. 

I 6.o. -- na o pagão o Com missa rio 
Geral da B.ulla , nem os Lentes da 
Univ·ersidade. Regim. r 1. Abfil r66r. 
§. 26, 

1 • Como se pagão clas rn~rcês, graças, 
pri vilegios: e faculdades concedidas ' pelo 
Soberano. §. 3-1· e seguintes. 

E dos perdões. §. 79· e .seg. 

As dúvidas·, ·que houver sobre opa
gamento delles , remettern-se á Junta 
dos Tres Estados. § ~ . 8). , . e 86. 

'(Hoje ao Conselho da Fazenda. A. 8 
Ahril. r8r3.) 

·y 6r. -- Os Superintendentes delles. 
nas comarcas são os Corregedores·, P~o
Ví:dores , e os Ouvidores · dos Mestra
dos , e nas terras dos Donatarios os Pro
vedores. §_. 99·· 

Em cada villa deve· haver um Tlle
soureiro, e Escrivão para a am:cadação, · 
e são eleitos em Camara , . e no fim· de 
cada mez mandão attestacões juradas aos 
da cabeca da comarca 

1

~om a conta de _, . ) 

producto. §. 102. 

E quem ·serve nas Jlhas dos Açores. 
~- IO). . . . I 

. Não se pagando d;:ts merçês, e offi-
~t?s :; que aLguern receber, posto que se
J,a de quaesquer Tribunaes, ou da Casa 

·, ae Bragança, ou do S~nado da Carnara, 
e mais Donatarios se ha de proceder 

) ' I 

contra elle na fórma do Regimento. 
DD. r9. Novembro r 661., e 3· Agos- ' 
to I 678. . 

Mandou-se, que o Superintendente ex
amimasse todos os provimentos dos Minis
tros, e Officiaes. A. 16. Seternbroi67)· 

São o tributo mais justo do Reino , 
por ser imposto ás rnerc~s; e por isso não 
se passa carta alguma , de que el!es s~ 
devão, sem constar do seu pagam~bto. · 
D. 3• Agosto 1678. 

. . Providencias sobre o pagamento dos 
Officiaes da India. C. R. 22, Fevereiro 
x687. 

Mandá~ãp . .\e fa:zer - n~vos livr~s das 
avaliações delles para o Reino e Conquis
tas , reformados , e emendados , corno 
conviesse, e eorn todo o cuidado para 
'náda ficar de fóra. A. 21. ]é;iheiro r689. 

(Vid. Regim. I I. Abril r66r. §. 89.) 

O Regimento delles foi rernettido 
.aos Provedores para o ' fazerem executar , 
sendo Superintendentes da arreca~ação 
delles. Provis. 28~ Maio r689. 

Mandárâo·s~ fazer avaliaçÓ!!S para 
o seu pagamento; as quaes seriâo reno
vadas, quando as panes o requeressem_; 
D. 6~ Dezembro r'699. 

I 

São obrigados os Mediços, Cirur:
gióes, Bot-icahos, e Letrados a pagalos. ' 
·Provis. r 3· Janeiro r69o. 

(Vid, · Regim. II. Abril r661. §§. 32· 
e 33·) -e -

. Providencias para a sua arrecadação; 
mandando-se, que haja hum livro na Chan ... 

: cellaria para lançar Ós• direitos delles. D. 
. I 2. Janeiro 1690. 

164. -- ·não pagão os offidos da 
Casa de Bragança , e Infamado. D. I 1.. 

Julho em Provis. 23. Agosto I 690. 

162. ~--não paga a Casa dos vinte~ Nem os Veread~res, eOffi~iaes dos 
e quatro de Lisboa. dos Alvarás, Provi-~~ Concelhos. D. 4•, e A. 23. Ma1o r69r. 
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NO NO 

t6): Novos Direitos quandô se hou
verem de· pagar de alguns Provimentos , 
Pro,visõe~ , Cartas , ou Padrões , se não 
entregarão ás p'artes os proprios despa
chos ; mas uns bilhetes , declarando-se 
11elles os ordenados > que tem os officios. 
D. 8. Junho Ij2). , 

·I 66. -- foi prol1ibido acceitar fian
p a elles, sendo liquidas. · Resol. I 6. 
Junho 175'3• 

-I 6r;. -- não pagão os Ministros e 
Officiaes da Casa de Bragança. D. 17. 
Maio I7)5'· 

Nem os Officiaes da Secretaria d'Es
tado. D. 30: Maio 1755· · 

Nem os Guardas das cadeias. D. 
.24. Outubro ·1755'· 

Nem os Prof~ssores Regias. D. 3· 
.Setembro 1759 .. 

' 
·168. -- pagão osOfficiaes da]un-

,ta dos Tres Estados. D. I 8. Abril 17')). 
I 

, E todos os Officiaes , e pessoas 
do Conselho da Fazenda , desde o V é dor 
até ao mínimo Official. D. x8 . . Abril 
.17'55'· 

I 69. -- foi admittida uma consi
gnação ás dLvidas delles. Resol. 3·· Junho 
em ~dit. I 9· Agosto 1755"·· 

á custa da Fazenda Real. A. 1.0. Maio 
1774· §. 5· 

17 I. Novos Direitos. Varias providen.; 
ci'ls sobre elles. Resol. 17. Novembro 
17)9· 

A lei , que os mandou pagar na 
confirmaçao .dos Morgados, vem a faz~r 
necessaria a authorid1de Real para o se'u 
estabeH:cimento. C. L. 3• Agosto 1770. 

O Provedor dâ comarca examina· ~m 
todos os districtos da sua jurisdicçao , se 
há quem os não tenha pago, e procede 
contra' os devedores. E sendo estes Of
ficiaes dos Novos direitos , ou Coudela
rias, suspende-os. Provis: ). Maio 1787. 

172. -- Providencias ·wbre o seu 
pagamento. Resol. 14. Agosto 1789., e 
DD. 28. Janeiro 18oo. ', e 17. Agosto 
18oi • 

I73· -- Mandou-se procedet· ano
vas avaliações geraes de todos os lugares 
empregos, officios, bens de Corôa, . ~ 
capellas; -cujas avaliações excedessem a 
vinte annos, repetindo-se em igual pe
ríodo o mesmo pelo Superintendente del
les. D. 17. Novembro r8ox. §. r. · 

I74· -- A sua dispensa deve ser 
expressa com derogação do §. po Regi
mento , e não se expede carta , sem pas
sar bilhete ao provído par~ os pagar. D. 
17. Novernbte I 8or. §. 4· . 

170. -- nâo pagao os Offiçiaes, en- F orao admittidas consignações para 
carregados da arrecadação do Donativo. · pagamento das dividas_atrazadas delles. 
D. ;1_9. Março 1756. §. '). 

Nem a expediçao dos Padrões de 
juro das dividas dos armazens. D. 28. 
A gosto r 7 62. 

Criação de um V édor da Chancei
laria, e um Superintendente para a ar
recadação ·delles no Rio de Janeiro. A. 
9· Maio I 8o2. 

- -Nem os administrâdores das Sisas . 
das Herdades, e do Pescado. A vis. 5· (Mandárão-se pagar de todoi os offl-
Março 1774· cios das Tres-Ordens Militares, que ti-

. verem exercicio secular. Resol. 2). Agos
. .Ne.m os Pro~imentos dos Guardas I to 18!6. em Edit. 'S· Julho I817.) 
dos na-v1os , por na o receberem ordenado (V1d. Resol. 9.• Fe7Jereiro I 7 p.,) 
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. 175'· Novo Imposto. Seu J estabeleci
mento, e m0do de fazer o seu lançamen
to , .. earrecaclaçao~ A. e Instr.ucç. J.Mar
Çô_t8ox. 

Providen~ias para o seu lançamentc; 
Ord. I 3· Julho I 8or. · · 

E com0 . se faz• ne .:vidro , e louça. 
D. 3· Nov€rnhro r 8or. 

I76. -- nao pagao OS pannos; . e 
serafinas para consumo da tropa. A. 30• 
Julho I 8or. §. 6. ' 

Nem as obras dos. officios mecâni
cos, e artes fabrís. Nem os caixeiros e 
criados, que não são de luxo. A. 30•]u
lho I Hcn. § •. 7· e seg. 

'O que não he expresso nas Instruc
ç~es delle '· regula-se .pelo Regimento , ~ 
·Je1s da Dec1rna. A. 30· Julho t8or. §.I 3· 

Não pagão os pannos de linho fa;
bricados rto Reino. D. 21. Agosto .rgot. 

177. -"'--- no que pagao as fazen
das sujeitas a fractura , como vidro , 

. louça, . ou pÇ>rcelana , ·abate-se sempre a 
quinta parte . do valor, pela declaraÇão 
jurada dos fabricantes. D. 3• Novembro 
1801. 

178·. Novos Impostos rnandàrã€l.::se re
metter á Junta dos Juros, tirados es tan-: 
tos por cento na fôrma d0 Alvará da sua 
criação. A. IO. Dezembro 1.803.· § . . n. 

I 79· N'ovo Imposto das manufactu
ras paga-se por encabeçarnento. D. I I. 

.Maio 1 804- · 

Paga-se para a corltribui~ão de de
feza. A. 7· Junho 1809. §. 6., e Portar. 
2. Agosto I8ro. §. 3• 

:o dos predios urbanos foi s.ubroga
do com a Decirna , e Quinto no ter~o pa
ra a Contribuição, pelo que respeita só
mente áquelles, que pagao o·mesmo ter
ço. Portar. 7• Novembro I 811. 

'Pom. li. ·· 

NO 
-

\ .180~ F{ulk~lf são as di'ligenci~.s' e acrq§ 
praticados pelos que tem of.ticiós qe ju.~o 
risdicçâo, e justiça , na o tendó carta. 
Ass! 7· Junho 1636. 
c. ' 
. E ás conv;nções feitas Côntra a dis::. 
posição da lei pr.0hibit! va, ainblél .sendo 
confirmadas por sentença. A. r 5. Setem- ' 
bro I696• .1 ~ 

É as citaçci·es para . a~ _aucli~ncias d~ 
posturãs , não sendo' féitas pessoalmente. 
L. l9· Janeiro :r756~ 

I 8·i. Nuila , írrita; ~ de óêi1hurii eiei::. 
to se decretou uma carta irihibitoria, e 
comrninatoria de_ censuras, p,assada por 
um Vigário de Vara co.türâ ó testarneh
reiro uhiversal de um clerlgo, por écin:.. 
semir em ser demandado corno tal iio 
~ecular. ~rovi~. R. 18. ]an~iro 1761. 

- • ,, I . , 

I ~b . . Nullas são as Ce>~selidações dos 
dot1s dortiinios nos .c·orpós de mãb mor.:. 
ta. C. L. 4· Julho 176.8. 

E as sentenças , e execuções , que 
se apparelhão, contra ·partes ·nãe citadas, 
C. L. 3r. Maio I774· · 

E as arrernataçóes, t;JÍle rião forem 
presididas por algum aos Juizes Crimi
naes dos bairros, C. L. -zo. Junho 1774. 
§. I 3· 

I 

. E as vendas dos beris de· raiz feitas 
p~l0 maior de sessentà annos) sem licen
ça , excedendo 4oo<b reis. A. I. Agosto 
1774· §. '6. . 

(Susp. pelo D. I7· 'Julho rnB· 

E as Escritlllras de venda ; ou per• 
muta~ão dos prazos da Universidade, 
sendo feitas por'. ourro Tabellião I que nao 
seja o seu privativo na distancia de dez 
leguas de Coimbra.- A. 10. Agosto 177 4· 
§ . . i. 

E as que forem feitas, sem se apre
sentar ao Escrivão, ou Tabellião com a 
· certidao de sisa o Alvará de licença àa 
Universidade 1 'e conhecimento de paga 
de laudemio. § . . 2 . .- · 

E a arremata~âo feita ' Se!ll a presi..; 
13 
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-de·ncia pessoal do Juiz. A. z )· Agosto 
~'774· §. 31" 

( I ..,. . i 

\ 

I8j. Nullas são as doações' que nao 
forem insinuadas em o ·termo da C , L. 
2). JaneirO . I,77~· ·§. z. 

E a execução da sentença de capella 
vaga' nao tendo sido registada no lugar 
competente. A. 23. Maio 1775. §. 4· 

l 

E os contratos de dinheiro dado a 
juro a Congregações Regulares, sem as 
solemnidades da lei. A. 6. Julho .1776. 

E as promessas, e convenções es
ponsalicias, feitas sem consentimento dos 
Pais, Tutores, e Curadores. C. L. 6. 
·outubro 1784. §§ r. , e 9· 

E as arrecadações • e habilir~çdes 
de heranças jacentes , e não adidas , fei
tas em outro Juizo , qu<: não seja· o do 
Provedor dos Resíduos . A. 28. Janeiro 
1788. §§. r. e 3· 

(Ha outras mais nul!idades expres
sas , que deixlio de se referir, porque 
sería difficil colligir todas aqui: e tam
bem porque rtgularmente se indicão nos 

·lugares, a que pertencem.) 

. 184. Nulla he a alheação dos bens da 
'herança dos seguràdóres, em quanto os 
l1erdeiros não se obrigao a pagar as per
·das. Art. 13 · do A. II. Agosto 1791. 

. I B 5. N"tt!/idad'Ç clos autos suppre-se n'as 
Relações, quahdo parecer ao Regedor, 
e De~embargadores , que assim o pede o 
ôem .da Justiça. Regimm. 12. Setembro 
16p .. §. 6. :, ·e 13.0utubro 1751. §. 25. · 

Só póde requerer a sua emenda 
aquelle, que nisso tem interesse, ou pre
juizo. Ass. '2-:z.. Novembro 1749· 

A- aos actos , e contractos , feitos pe
los contrabandistas , só tem lugar depois 
do facto do .contrabando ser declarado 
por sentença, que será affixada nos lu
gares públicos. Estat. conftrm. por A. I 6. 
Dezembro 17.56. Cap. 17. §. 7· 

NU 
186. Nulli&ade, 'Ou injusriça notori 

só se julga tal nos precisos ~ermo~, e ca 
sCDs-''expre-ssos nm Preambulq 'C!Ias· .. Ordena 
~óes Li v. 3. Titt. 75. ~ 95. , e CC, Lt, 
3· Novembro 1768. § 2., e 15. De. 
zembro I7l 4•- §. z. 

I 87: -- dos 'testamentos, conteud 
no §. 2r. da C. L. -9· Setembro 1769. 
comprehende os anteriores, que ao tem: 
po da lei se acha vão penâentes. Ass. 29. 
Março 1770. · 

•• 

I 88. -- da se.ntenca não se póde 
deduzir, senão· p·or meio de embargos á 
sentença ; os quaes hão de ser julgados 
pelos mesmos juizes, que a derâo, e POt· 
tenções , se assim se venceu. b. I 9· No. 
vembro I 784. · 

(Vid. Ass. :r-o. Junho I75'2·, e C. R., 
30. Seumbro 1769.) . 

189. -- inteira, e absoluta há ern 
' . tudo o que se obra com falta de jurisdic~ 

~ao. D~ 10. Setembro 1788. 

r 90. -- dos testamentos, compre~ 
hendidos · no L. 4· 'Tit. 8o. §- r. ·da Or. 
denação , reputao-se quaesquer faltas de 
solemnidad.es ahi c:onreudas. Ass. 17, 
Agosto 181 J, 

(Decl!tradopelo Ass. 10. Junho 1Sr7. · 
que .ró manda attender ás frJrmalidade; . 
suhstanciaes.) 

r 9.t. Nu/los são os contra-mandados 
geraes , passados pelos Conservadores a 
favor dos privilegiados. L. 13. Outubro 
1751. 

. q que he nullo, não p6de prestar 
1mpedlmemo. A. 17. Janeiro 1759•, e 
L. 6. Maio 176). 

E presume-se, que nunca se fez, ou 
que nunca existio , nem póde produzir 
effeito algum. AA. 1 r. Junho 1765., e 
12. Junho 18oo. §. 3· 

192. Nullo -he o costume dos filhos 



NU NU 
iSuccederem aos pais nos o1Iicios. C. L. · 171.8. ~ A viss .. 24., 1:9,·., _30. e ; h Mar"' 
·2.j. Novembro rno. ço 172.8. , ) 

I 9 3· Nullos se julgárâo os vinculas, 
'e subemphyteuricaçóes dos be;ns do Re
,guengo de Tav1ra. .4. 1. }1,mho 1.787. 
Cap. 4· 

, Na'o pode visitar as Cathedraes, nem 
~onhece~ de caura algttmtl em p'·imeira 
mstanc-ta, ~em dos recursos dos Regu· 
lares. Avis. 4· Junho 1744· 

' ! 
· · O Cardeal AcciaoUi foi mandado. 

- 1.94· Nunciação de nova obra por i,m~ : saír da Côrte. A vis. 14. Juoho {760. 
ped1mento de visra de mar foi prohibida 
.llQS •bairr:os ele Lisboà em benefido da ' Mandou..:se ' q-ue nao excedesse sua 
regularidade e formosura da cidade. D. Jurisdic~ão. A vis. lj· Agosto ·I7JO. 
12, Junho 175"8. 

( ~eclor. pelo Ass. :i. Março 1786., 
ampliou esta, dispo1ifáO· a,todo o Reino.) 19-6. Nupciar~ O pai deJamii.ias, que 

F'assar a .segunclas rmpcias, ·tendo . .fl.Jhos 
., . do primeiro matrimonio , he ohrigado a 

I 95'. Nuncio Aposto li co. Demonstra- ' ' fazer inventario, e a dar caução;. e na o 
·çôes, que se mand<1m ás Camaras Jhe fi- · -há. nellas cornmunicação de bens. C. L. 
2essem, entrando no Reino pelo Minho. 9· S)etembro 1769·· §. :17 • . 
C. R. 6~ Abril '167 I. -. 

Foi mandado saír do Reino em cin- : 
co dias com o seu Auditor. E o mesmo 
se · or~erieu ~o Arcebispo de Laod4ce! , · 
9,\le tmha sido Nuncio.. A. 2.4. Màr~o 

O mesme a ~espe~t:o ·das mulheres ; 
que ., tendo filhps , ou netos, casarem se• 
guoda vez em idade de ter filhos. §. 19 •. 

( Suspeflso -um e ·flU·f,riJ §. pe/IJ lJ. •9· .. 
. Julho 177S.) 

. ' 

o 

i. ÚBras de pontes., fmnes, e -cal
.çadas são obras p>iedosas, de gue todos 

1 :se aprovei tão , e ninguem por isso h e es· 
<:uso de pagar para ellas, nem tendo .pri
Jiilegio. t. R. 9· Junhq 1447· . 

:z. Ohra pia. ·'Foi estabe1e.cida a obr.i
gaoÇãe de se pa-gar para ella em cada reH
da Rea-l ,, ,arrematada , ou cob.rada por 
conta da Fazenda, uril por cento ~o se4 
-.rendimento e como se cobra. Orden. 17. 
Outubro 1/16. Cap . . w6. , 

Obra Pia ~a India. Ma-ndou-se lá 
.g~star o producto della. A. ·.9· .Mar,ço 
! OI). 

' ' 

(Foi estabelecida U po1· D. '2-~ • .Y.t-··.' 
tembro 16H., e .li. 3• Llfarç~ rop..) 

.} Obra ·pia. Ma.hdotl-se, que não se 
applicasse a oucro destino o d.í.nheiro per

. !tencente .a efu. C, R. 26. Fevereiro 165~~ 
' . 

E .rnanclÓtHe ohser;var na .cobrança . 
'dQ ·dinheiro della o Cap. 2.06. das Ork'l'e-. 
nacóes da Fazenda. Provis. R. 27. Ja· 

O I 

lJleiro 17•9· 
, ('Vill. C. :R.. 26. Feverei'ro r6s&~ 

Foi ,prohibido deipa.chir aponta-

l :me.~to ,de Ten~as na Obra. pia , setn i11-. 
.forma~ão de pObreza , q~e ~rá. .nomada 

1.3 * ' . . ~ 
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-em segn~ao ,~ -e pot Mjnistro mui pr.o"' 
-dente. D. 20. Julho ·1679. 

4 Obra pia .. Recebe 'Um por cento de 
togas os cof.lrr.atos , :. e rendas Reaes A. 
r. Agosm r7.P" · 

.Ainda das d'America, .e :.Corno isto 
·.se entende. § . . 2. · c 

(Declarou-se pe1tt C. E. 3-· .Agosto 
1770. ... §, ''27;<, que · d semelhan'?it dest'ê 
estabelecirnemo, f eito pelo Senhcr Rei 
D. Ma·noel, se separasse s~1npre na 
Instituição do..r Mo·r:gadus ; Otl na-· anne
Xil J' ÍÍO delle.r !t cetJtesi 'r'iztJJ pttrte .do .. s.çu 

·1rendimento para obras piar.) · 
~ 

(.Vid ... -A~ 2-tt. Jedho -f7'73·•, que ik-- . 
.cfara o que foi ti 0/:Jra Pia na sua ori-

. gern, qua1tdo o ·Senhor D. ]1,(/anoel a e.r
l abelece·u em 1503 :-, 'inom·porâf'ld()-Se de
pois nas Ordena_çõu- da Fazenda, confir
·mada em I579•, e I'584., e ul~·imamente 
dec/a1<ado tpdo ·em A~ 1. AgfJfto ·:1:7)2·) . 

(Foi adjudicJdá exdusivamente a 
•ametade do rendimento ammal ddla pa
ra urvir .. de dote ás_ Yittvas, e orfiios dos 
"Üfliciaes benemeritos aa Trópa ~ · em pro
:Porç/io da ·sua nece.rsidade e .serviços.. 
A. 16. Dezembro 1790. § . . 16.) 

'5'· Obras pí1hlicas de Coin:íbr~. 1mpo
··sições para ellas. C R., e A. 27. Julho 
~6I8.? A. 30. Agosto r619., e C. R. 

-6~ Agosto 1620. 
( Vid. A. 27. Julho 161 6.) 

(Declarou-se que, em qua:1·to d!a'S 
,tlura.rJem ., fos-se a cidade únzta de pa
:gcw para tilgumar outtas •do Reino. c A. 

1 o. lt1aio. I 6.18 .j 

~oi nomeado ~uperintendenre para 
,eJlas', dahclo-se varias pro.videncias. Avis. 
-I r .• '..\:gosto !807, 

6. --· Reaes. Providencias sobre·' a 
sua arremataçãÕ. C. R. -7. Setembro 1633. 

' :" Me&m-se-. pót -E~genhei'ros , , e n·ão 
·p~lo~ me~idores do ~óncelho •. _c; _R . • i6.l· 
Novembro íi701.. . '" · , . 

:·· 

7· Obras dos' Paços de Lisboa, e dós 
mais do Reino, como se fazem, e adllli-. 
nistrão. Reg. r6. Janeiro 1689. 

8. -- 'Reaes como se arrematao e 
como sao medidas ' e revistas 'depois' as 
.empreitadas. Excedendo o valor cfe 400<}) 
rs. sobem os lanços por consulta. Colllo 
são medidas , quanao se dão de emprei~ 
rada aos pedrei.ros , não entrando na me~ 
diçâo os ·vãos. D. 8. Mar~Q I7) r., e .A 
7· Fevereiro .I.J52• · · · · 

' . 9· ___._ elas fortHi€açóes , praças e 
fortalezas como se fazem, e adminisrrão, 
A~ '7· Fevereiro ,I7'f2· §. I. e ~eg. 

· . ProvidenCias para fazer os exames 
de1las .com segurança e aceroo , e evitar 
os enganos. A. 7· Fevereid> I'j'52. 1 §~. 
I O, e 'I I. 

. IO. --·· Reaes. Os mestres Q]eJJas sao 
obrigados a d1egar os materiaes Fara dia§., 
sem fazer embargos. A. 12. Maio 1757. 

. . Os mater~aes par:a ellas não pagao 
dueJtos , ou Impostos. D. 28. Janeirm 
I758• 

1: 1. -- de Thomar. Foi applicado 
o rendimento do Real d' Agua ao seu 
acabamento. A. 6. Agosto I 644· 

' 

n. -=-,..- dos penedos do Rib bouro, 
Providencias sobre elJas. D. r), Maio 
I 688. 

Os mestres, que as tornao de em~ 
preitada, tàltando a dar fian~as, ou a fa
zelas no tempo ordeJ.lado , pagão á sua 
custa o que houver de perda na maiõria 
d~s preços em pra~a, aonde se dev~m 
por novamente. hegun. r-6. Janeiro 1689. 
Cap. 8~ · 

. I 3· -- que forem .embargadas se 
podem cominua.r. com 'caução de opere 
éiemofiendo por Provisão do Desembarao 
'do Paço. A. 24. Julho 1713. . 

0
• 
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· ,. 4~ Obras .do reparo, da pnnte ·d'·ailfam-. 
-dega e casas del]a se farão por jonnal ,. € 

pago tudo por mandado do Provedor e 
Feiror Mór. A. e Regim. 19. Dezembro 
175'3· Cáp .. 2." §. 35'· 

.As qúe são feitas wntra a disposi·
sâo .da lei ' . e planos ad0Jptrados para a. 
edificação da cidade 11le Lisboa , e licen
ça que se concedeu , são autuadas ex of-. 
jicio , ou a reql!lerirnento de qualquer 
pessoa do povo , e mandadas demol-ir ·á 
C·Usta das •pavtes,, A. 15. J tmho 17 59· 
§. 9· 

I). Obras da barra d'Aveiro. Esta
beleceu-se um real no vinho e carne .. que 
se vendesse em wdo o d isrricto da P-ro
vedoria paFa o cGfre , e despezas de1'las. 
Resoi. 6 ... 0urubro 1755'· 

Por C. R. 3 r. Üu!ubro I7H· foi 
nomeado o primeií·o Superintendente des
tas obras. -=- E pór Provis. n. Junho . 
·17)6. se lhe concedeu aposentadoria em 

· todos os Concelhos , ter_ escrivão pre- · 
prio, . e se~vir-se dos Officiaes al_heios. 

OB 
Foi nomeado Jlovo Engenheiro pa"' 

ra :ellas. Avis. 25. Ag9stq 1781~, 

. E depois o Coronel Oudin..ot parfP 
a continuação. A. 2 . Janeiro 1802 . 

Permütio-se demolir as. muu4lhas· d~ 
cida~e ~ e applieat· a pedra ,p.ara a o~ra_! 
Prov1s. 8. Abril 1 8o2. 

. Foi authodsado o Superiritenclente 
sobre todos os objectos relativos ao enca-:
namento dos rios Vouga , Agueda, ~ 
Certima com jurisdicção sobre as Cama
ras. Provis. I z. ] ulho I 8 r 6. 

r6. Obras de estugue. Ninguem as 
póde contratar, ou fazer ' por sua conta 
sem aprender na Aula do Desenho , e ter 
cartas proprias . A. 23. Dezembro I77J~ 

17. -~-- públicas do Porto. Fçi pro
rogada por mais dez annos a contribui~ 
ção para ellas. C. R. 4· Janeiro I773· 

E por outros :qez. Pro vis~ 25. Agos"' 
!:0 1787. . 

Por A vis. 26. Junho I7)6· se parti-
cipou a expediçao das OrdóJs aos Dona- , t8. -- públieas~ Foi nomeado 111:-
tarios, para elle poder exercitar a jurís- 1

' · sp~ctor, e Fiscal deU~s. D. 28. Agosto 
diccão em todas as terras. . I 778 • ... 

Foi J;lOmeado Fiscal do cofre Ul)l (Foi encarregada a in.rpecçáo Geral 
Bacharel, que serve nos im.pedimentos ' de/las ao lvfarqtte'Z d' .llrtgeja. D. -17. 
do Superintendente , e tem uma das, ~ Fevereú·o 1783.) 
chaves do mesmo cofre. A. 4· Abril ti 
1758· . ' 

I5J. Obra nova. Os embargos della na 
Facultou-se ao Superintendente en- cidade de Lisboa corn roda~ as causas ck 

tr::~r nas terras da Casa de Bragança. , servidô~s, g~e pcneocião ao Juizo das 
I'rovis. I). Novembro 1756. · prooriedades, passárão para o dos Ir1s

Nom~ação do segundo Superinten
dente. C. R. 22. ]1:1nho I'J.79· 

E de terceiro com ordenado ~e 
300Q) rs. C. R. 3 r. Maio 1798. · 

E de quarto. A vis. 10 Março I 8 10~ , ~ 
c01ifjnn. por D. 12. Setembro i814. 

Nomeou-se o Hydraúlico Jseppi pa- : 
,ra a coRtinua~ão dell.as. Avis: 2. Agosto 
:1789, ' 

pe<:~ores dos· bairros. Nas causas della 
procede-se preve e sumrnariamente. D~ 
I 5· Novembro 1787. , 

:z.o. -- da barra do Porto fei com
metrida á Companhia dos Vi'nho~. C R. 
1). Fevereiro I 790. 

. Estabeleceu-se uma contribuição pa-
ra e !la de cem rei's por tonellada nas em~ 
barcações de coJllmercio. D~ J:S· F~ve-

, -reir<? l790· .. ..3 
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~ '1- I. 'ohras da barra do Porto • .!pp1i
cou-se-Jhes o producto do -R-eal d' Agua1 • 

e 1o(J) cruza.dos do Subsidio militar. D. , 
e :C, R. :16. ,Fevereiro 1'790. 

E ametade do Real destinado para 
~s Obras públicas. A vis. I 9· ·Févereiro 
I'790. (Vid. Reto!. -7. Setem!fro 1791,.) 

"'1 2. Obt:as 'de c~r'inilihos, ·pontés, fá-
' bricas, e outras. 'Para ellas se mat1dou 
tirar a qua'nt ia de -'2 40 ·contos do Depo
siw pühlico, restitui nd~-se ··pelos cofres 

·· do Erario , quando fosse necessario. D. 
9, Março I 79 I. 

(Dec.lar. ,pelo Avis~ 8. Julho ·1793·) 

.. 
~ ' 

·car por serem de Direito público. A. 17 
Fevereiro 165)· ' 

,• f 

~9· Obrigaçóes das dividas ·da Fábrica 
das sedas correm impressas, e girão no 
commercio, ··como escri·tos d'alfandega 
e r.odem-se rebater a meio por cento ~~ 
mdz. A. 6. Agosto 1'7)7· §. ·14. 

A subsidiaria eontrahem :os Ofn~ 
daes de pagar na falta dos 1Uinistms . d , cups or ens cumprem, ·cGmtra a prolli, 
bi~ão da lei de dar dinheiro a juro das 
capellas, e orfâos em Lisboa, sem con·. · 
sulta. A. 21 • .]aneiro 1,772. 

.I.,; 

· 'jo 'Ob.s-er'va'!Orio da Universidade de 
Goim'bra ma-ndou-se fazer no ·Castello 
ou nas nünas delle. C. R. n. Outubr~ 
I7Tl-. 

. I 

-~3· -. - .·das .n1as e das c3'I,ça.da~. ,~o 
'Forto. Estabeleceü-se um·a confi'IbUJçao 
11a mesma cid:1de par~ -ellas. A vis. :IJ. 
Setembro 1796. 

,•, . 

'-4· -- plÍ.blicas rnand~rao-se . parar 
"l'la Hha ·da :Madeira. À"V1s. '9· .Julho 
I799• ·' 

Mandárão-se suspender. D. 9· De
-zembro 1.79'9·; e A vis. I :l.}an~iro .{8oo. 

(Declarado e modificado pelo .ilvkr .. 
·I 3· Dezembro· 1799.) 

-25'. -- .do'R\io Lima .. 2\. sua ihspec
·-ção a quem foi commettJda, e como. 
··c. R. 27. Março 1805· 

'E as plÍ.'blicas militares a qnem farão 
·encarregadas. Portar • .8 • . Agosto -18 I r.e 

'i6. 'Obrepç'áO ·e subrêpção fazem as 
graças ineffit3zes desà€ ;'O seu -princi:pio. 
L. 15. Março 1773 ... 

·2;. Obrepticio e sribrepticio. Tudo 
quanto o he, he tambem nullo, não pro
duz effeito, e nem presta impedimento. 
. L. 28. Agosto 1767, §. 1.3. 

'l.8. ·Obrigaç{fes ·de pagar tença~, jll· 
~os, e ordenados não se pod~Ill. prejudi-

ji. Observatorio Real d~ Ma-rinh:a~
Nelle devem t~r exerciciGs práticos os 
alurunos das duas Academias Reaes ·da· 

, Marinha , destin::Jdos a Ofticiaes, ·ou ·Pi .. 
latos da Real armada. ResoJ. 6. JunJ10 
-1798 • . 

3 2. Ociosidade. ·Os 'delictos nascem 
della. E .corno se mandou proceder con. 
tra· osomosos. D. 4· Novembro I7S5·. 

(J7rd. A. I). Chttubro '1764. 

.... Della ~ procedem ·OS 'VÍCios, que in~ 
fcstao os Estados. O. 2. Abril 1757. , e 
AA. 2). Junho 1760. §. 17., é 19. Se. 
tcmbro :r761. · 

He vicio quasi inseparavel., .e con .. 
genito a todas as Nações incultas. Di
~e~t. confirrn. pelo A. >I7. Agosto r758. 
§ §. 20. e 6 8. · · 

3 3· O.f[-e1zsos feitas ao 'Regedor, e ·~l'O 
Corregedor da Côrre. Qycm conl1ece 
de~la~ Ass. -29. Maio 1·61.8 • 

34· -- feitas aos:Offidaes da Junta 
do .Ian.çament.o .da ~t!Cima são .cast~gadas, 
como as dos Offic1aes de }usti~a, pdoo 
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mesmos Ministros da J uht~, e sendo .pes.:. 1 

soas ·poderosas dão par.te no Tribunal. 
Regim. 9• Maio ~ 65 4_. l'it! I. §• 10~ - l 

I 
, . 3 5. Ofrénsas · feitas~ abs Offici;~es da 
Compaahià d' Agdcultura; · Ji~plltão-se eo- I 
mo feitas aos Officiaes de }usti:ça , e COQ:lQ 

taes são castigadas, e por quem. Instit; 
conjirm. pelo A. 10. Setembro 175'6• §. 40. 

' ' . . ., ' ' I . 

· O me~mo milita na Co)llp~nhüi Ge.:. 
ral das" Rea~s Pescarias do Rcjn,o clo A1-
g1)rv·~. Ins~. co'r;flrm. pori A. i 5-· Feve- 1 

reiro .1773• Condis:. I~· ·- . .. =. 

. 3 6. Offensa fei~a a Official da Junta 
de Commercio na materia <de seu oflicio , 
r~puta-se como feita a outro qu11iq uer Of
:(içial de ]Qsti~a. Eptat. confir,m.· pelo A. 
16. Dezembro 1756. Çap. · ~8. §. 7· 

37· Offensas feitas aos Oiliêiaes de 
}uS:tiça com ,palavras afront<:Jsas cortio se! ! 

eastigao. A. 24. Outub~o 1764. ~. 3·' · 

E ás Ordenanças em suas respeeri: 
vas .d~ligencias como , e por qu€m se 
castJgao. A. lo. Dezembro i7841 

• ~ t I • 

( EttJtendido .ás offenràsftita.r 4Ót Oj.J. 
ficiaes e soldados de tropa de Linha. A. 
Io. ligo.rto l79o.;) · • 

' ! 

3 8. 0/fert ll da Casa da Moeda ao 
SANTISSIMO Sacramento mandou-se 
fázer por conta da faztmda Re•l• A. 9• 
Agosto r687. 

39· Offertas em que caso~ podem le
val"s os Parochos. D. 30• Julho 1790. 

.4o. Ojjicia;.f d' Alfaridega tem pot seu 
]utz privativo o Juiz della. A. I). Junho 
l)IJ. 

( Deçla.roil-se, que não padein receber 
gratifieações, nem .comprar dentr.o d' 11!
fandega p11ra si, ~u para qutrtJ qual
quer fazendd~ /1. q. Nttqe-mbro 1757· 
§. lO.) 

41. Qfficr~s .. de Fazenda " b~Ci podem 
tratat· rle . .roetfadodas, nas cious.as ) q11e 
]?~rten~rpJa .se:Us officios.,- n·ém, :vr~ndg~r 
rendas algumas de ·ElRei, mas pod-çi;âo 
arrendar rendas das Igrejas·,. ou .outir~ ·d~ 
fóra d·a. eortiarca, em que ti~erem jtu.;i~dk~ 
ção. R~gim. 17. Outulilro ·L)'rr6. C."ap. r 9'3• 

·' 

é Podem entrar em toda! as terras , 
é coutos de todos os Fidalgos ; Prelados , 
Commenda4ort:.s , Prio.res, J7igar:ios , é 
q!la~sÇJtl.fr ()utras pessoas, assirn itcc/e4 

'siasticas camo seculares,; e 11ellas citar; 
emprp..z4.r, fnzer pmhoras cotttf;á-quaes

; quer pessoas; que .L dever~m qs. SisaJ-, 
ou quaesquer· .dir.eit.os . . Regim. Jj'. Ou

, tuhro I )I 6. Cap. io7.) 
( Vid. A. I 6. Deze.fnbro 177 4:- §. ) .)-

J .J ( ,, "{ 

' 4,2. _---....- d;EHl~i , :que re:d!bem pei,.; 
tas , ou serviços das partes ;· e .o~ qli€ del
!es diffamam, corno são castigados. Re-' 
gim.' r 7. Outubro i 5 i 6. Cítp; t.9·1· 

' I 

43· --- d'EiRei , que 1I1e furtao; 
ou enganosarnen~e deixãq de receber a 
qu~ se 1b.~ d~ve 1 que - .P~~na tem ~ ?R~ gim. 
IT. Outubro ip'6, ~ap·. f-04· - .. 

t'· ' ~ . 

44· -- forao obrigados a tirar no• 
vos R_egimeot0s da Chãnc~lla:ria • .Provis. 
2fJ, Junho 160~.. r • f:. 

'·.. . . . ! ~-·J I ,~ . 

Os do lançamente udo·.s~rvi~o ôa .Na
, ç~o Hebrea forã0 tornad®s_ \de~baix0 da 

Protecçâe Regia . . Pliovis •. R~g, 1t3• Abril 
I60). 

... ) _, ' • • é- ,.. •• - ' 4r· -~ de]usttça devem asstsNt .nos 
seus bairros, aonde se lhes · dão easas ; 
aindaq.ue bs donos assistâo nellas , e ce
mo se procede. A. 30, Dezembro r60)• 

( Vid. A. 30. D'ezembro I(ío6.) 

Não podel11 servir seus offieios, sem 
serem casados·, e o Desembàrgo do Pa~o 
não p'óde conceder 1icença , pªra pode
rertr §ervir solt€iros, ma i~ de 1,1m anno. 
A• 2.7• AhriC r P07· 

Entrando er:n casas de mulheres sol
teiras de Iioute , com máQ intento, que 
p~na tern. ,A. z; ~ _ Dezef.iTlbrcn6o8. §. l). 
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:46. 'Officiaes d'ElRei, quàndo se C:ha
marem ás Ordens, poderá .promover con
tra elles. o Proc?:ador da ~roa7..sem ser 
necessana Prov1sao. E .servmdg 1; nas <i:O

marcas, e lugares fóra da Côrte ; se se 
chamarem ás Ordens , os Juizes faFâo au
ras; e os enviarão .ao Juizo da Corôa. L,_ 
6. Dezembro I612. §. 16. 

47· -- dejustiça nao pGdem trazer I 

gados (a não ser de lavoura) para cria
ção nos lugares ~ em que servem ; e .he 
caso de devassa, que tira o Corregedor 
em correição. L. 2. Março 1613. 

( Vid. A. I2. Maio 1615.) 

Delinquindo em erros de seu offi
cio , e sendo condemnados por senten~a 
de maior alçada , não poderão pedir a 
mercê de11e para ·seu filho, ·ou outra pes
sGa. A. 18. Outubro 1i614. 

Não podem ser eleitos para Almo
-tacés. L. ;. Abril 1618. 

48. -- da Fazendà. de Gôa e mais 
Feitores nio podem levar precalços, nem 
estipendios, além dos ordenados. ·A. 8. 
-Mar~ o I 6 J 6. 

' Farão -mandados fazer inventario de 
'seus bens, debaixo de juramento, e· en
tregalo antes de se lhes darem as Provi
sóês. 1L. 31. Janeiro 1623.•, e CC. RR. 
16. Novembro 1623., e 5· Abril 1624.) 
DD • .6. Agosto, e 19. Outubro 1654·, 
e L. 2. Março' I 6 55. 

'Nem os do Fisco , nem seus fi
lhos podem ·córnpr.ar (jUalquer causa da 
faz·eada con-fiscada. C. R. 23. Maio 
-I-6·1-4. 

. 
·Fic<Tnao alcahçados em contas, que 

penas tem. A. 5. Abril I 63 I. 

. Não podem ·os rroprietarios FJÔr nos 
offidos de J i.Jsü~a , ou de faze-nda ser
ventuarios ,. mas devem se-rvir por si., e 
no seu impedim_ento 'os .companhe-iros. 

~A. I7. Janeiro· 1635· 

, -49~ _.. - ·cr Alfa-ndega do Fu:ncnal ifo~ 

rã o ,dispensados de ir. aos alardos e vigias 
'nos dias de despà'Gho ' 'não sendo em oc ... 
casião de guerra . .}....._ 15. Julho. ~617. 

I 

-5o. Officiaes e Ministros do sal · sã0 
isentos da jurisdiGção da.,Relação do Por, 
to, A. · 14. Janeiro 1637· 

' 
l .-· . ' . i ., ' ., 

5 I ~ Officiaes e soldados das Gua~das 
não podem ser executados , nem presos 
por dividas, sem cumpra-se dos Capi~ 
tães. Seus privilegias , e de suas rnulhe, 
res. C. R. , e L. 3. Fevereiro 1.641. 

p. Officiaes da Fazenda Real, dos 
cativos , ou da Cruzada não podem to, 
mar dividas de terceiras pessoas, para as 
executarem, sem lhes serem arrematadas, 
A. 2. Maio 1647. · 1 ' 

( Vid, L. 29. Outt~bro 17; 4.) 

53· Officiaes dPinfanteria. Providen, 
cias sobre seus pivilegios. A. z. 5. MaiQ 
1648· 

54- Officiaes de J qstiça não podem ser 
Vereadores , ou Juizes nas cidades e vil, 
las no~aveis. A. 6. Maio I 649. 

Devem ter Regimentos de seus of, 
ficios , e não podem servir sem elles. A. 
8. Novembro I 649· 

í 

H . -~ Militares. Foi-lhes prohibi, 
do · assentar-lhes pra~a , sem elles darem 
conta das armas, e cavallo. C. R. 23. 
Junho I649· 

( Pid. A. 25. Janeiro 1706.~ 

Nao se devem intromerter nas cau
sas da ] ustiça , e governo das Carnaras. 
C. R. I 3· Março r 6s 4· 

· 56. -- dos Desembargadores, 911e 
vão fàzer -algumas diligencias no distri, 
cto da Relação do Porto , hão de ser 
nomeados pelo Governador da mesma 
Relação. D. 15. Abri'l I 6)2- ' 
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OF 
57• Of.flcial, que serve .sem ter pago 

b~ Novgs Dircitos , que penas tem. Re
. g1m. II. Abril z66r. 

~8. Officiaes d' Alfandega do ~orto. 
Fo1-lhes permittido tomar para seu gasto 
dos generos dizimados . em especie. A~ 
! 8. Janeiro r662-. , 

(Vid. Provis. 19. Junho 16761, ~A. 
20. Julho 1767.) · 

.;59· -- da Justiça, ou da Fazenda 
nao podem lançar em rendas Reaes , nem 
ter Sociedade eom os· rendeiros , ou eon
tratadores. A. Io. Janeiro 1678•, e L. 
2 9· Agosto 1710• · 

(Pid. Regim. 17. Outuhro I 5'I 6. Cap. 
177·, t 3· S-etembro rih7. Clfp. 87•) 

. Achando algum preso fóra da ca
dela , se o não prenqerem , que pena 
tem~ . A. 28. Abril 168r. . · 

Os da Casa de Br~gança não podem 
sollicitar os negocias das partes. Quali
dades, que devem ter; e que .salarios 
devem levar. Regim. 19• Julho 1687. 
Cap. 49• e seg. 

!ará a dependencià , e · sobordimiÇão ,de 
uns a oUtros, etc. Reg~ zo. Fevereiró 
t7o8. , e Resol. 22. Mar~o 17 ro . 

~~. Officiaes da Fazênda devem fàzei', 
· auto e inventario dos navios , que derem 
á costa nas praias deste Reino, . e seus 
Domínios. A. zo. Dezémbro 1713. 

Sendo culpados , n~o d·evem exér~i:. 
tar o seu officio, durante o livramento. 
C. R. i.zt~ Novembro 17 IO; 

62. -- Militares , que vão servir a 
outrá província, ·tem um mez cotri ven ... 
dmento de soldo, para dàt alta nella; 
contando-se-lhes O CJUe venciáo na pro
víncia, que deixih Resol. I). Novem• 
bro I7I)~ 

(Vid. Avis. 5· Julho 1754;) 

63. --- tntertidôs. Mandou-se fàzer 
. entr-e os actuaes, e elles ·uma proposta 
para o provimento dos postos vagos• 
.Resol• rr. Dezembro I7II· . 

Foi p~ohibido assentar praça a Of- · 
ficiàes ~litares , sem ~OStJ;"~rem, qu.~ 
nada . dev1ao á Real Fàzenda. D. 4· Abnl 
1735'· 

Os do Brazil levao· salarios dobra· 
dos dos do Reino. A. 19. Dezembro · 
1 699. , · 64 ...--· de J usti~a , ou de Fazenda 

6o, Militares. ~arndo qual-

não poderri çommerciar por si, nem por 
outrem em lojas abertas~ Nem atraves
sar fazendas algumas , nem lançar nos 
bens , que vão á pta~a. Lj zlj. Agosto 
1720. 

quer Ministro pre"isar delles para· jura
rem ; ou para outra qualquer diligencia, 
deve chamalos por escripto. Regim. I ., 
Junho 1678. §. 37·, e D. ~ 1 ,' Outubro , Os que por frouxidão? ou malici~ 
17p. ·' , fazem demorar as causas crimes, devem 

· ser·, punidos eom penas pecuniarias ; dé 
' Ptovidenéiás ·, que se· derao para prisão, e suspensão, A. 31 Março -1741• R assentamento de praça• .dos ~ntertidos. §. 3• 

esoll. 10. Outubro, e 13. No:vembro 
1709· . 

R
, Alternativa e·ntre eiles, e os actuaes. 
esoL u. Dezembro 17II. 

Como devem dirigir-se e governar
se no ~ommando do Exercito em cam
panha, ()U aquartelado. Como .se regu-

Tom. lL 

6;' - de justiça seculares não .de;; 
vem cumprir os mandados , e mon~to
rios, nem fazer as diligencias dos Jmzes 
Ecclesiasticos , __ .â excepçâo das do Sanro 
Offiéio da lnqu~içáo ; porgue , e com 
que penas. Provis. 6, Omubro 1744·, e 
C. R; 23. Agosto. I753· 

14 



OF 
66 Ofâcia€s alheies-. Ne·seiDpre }llrm.:. 

ihi.bide proceder contr-a e_lles-, em JilOTht<Os 
de jurisdi~çâo, pois que dl~s nã·o ~evem 
·soffrer por obedecer . a seus. supenores , 
·devendo neste -caso a A.uthoridade, que 
'se achar offend~d-a , dar canoa a S . .Ma
gesêaàe. C. R., 10. Max:~e. I749'· 

Sell!de maadados por . outros Ma
;gistrados , não se póde proceder contra 
d1€ls. A-vis. 214. jl!!nho 1750• 

Não se procede C(i)ntra elles em 
-competencias de jurisdicçâo. A. 23• Ou
t ubro I7P· 

(Vid. A'Vi.rr. 1+ .Junha I7)b. Res. 22. 

-em Despl 27 . ']utha 17)3-, .!Jrvir. 9·Fe
vereirw, e Ru. 22. Julho I 7 55. : e D. 
10. Marçrr- I799· , que manda neste ca
so dar parte ao Sobe-rana pela pess.oa 
!FfUeixosa~). 

67. -- meca-nicos, qtJe tem -carta 
-de e~aminação, estão sujeites á Carnara, 
e Jnstiças Qrdinari-as, que só _procedem 
comra elles . .A • .7. J.aaeiro, li750 • . §. 17. 

6'8 ~ -- Militares de patente podem 
trazer, sendo pagos ; galão e ornatos 
prateados, óu doú(adós •. E>. 23. Maio 
~n~ . 

651'. ----- dos ]iuizes- ·dos; OF-faos per
pelluG>s , e letrados estão sujeitos ás de
vassas da ~orr.eiçã-o, e_ á residenoia. L. 2. 

Dezemb4i<!> I fl' }'O· . > 

.{17M. L. 1.6,. Julho I~6o2;g _ , 

70 • . --"'- assim pagas , c-GJmo auxi
liares•, sã0 isent0s dos cargos da Repu
Mica, e empregos dvís. D. Z2. Março 
1'7 5'1"· ' 

Os militares, que lugar devem ter 
nos comelhos de Guerra. Resol. 13. Ju
lho 1752. 

71. -- de Fazenda , que ser'lem 
no ultramar. Foi criada urna nova mesa 
para lhes tomar · as coritas. D. lJ'. ]ul•ho 
1751· . 

OF 
. (Declarou se-,. que- a:r clérigo-s 11!/0 p 
dem· .r.er Uff,io~ae.r. da.J S-ecretarias d:; 
'Iribunaes. Resai. no., ]N{)ruembro 175:1.) 

72 Of.fiiciaes M!íJitrares, semcd:o CDfOI'leis 

ou d'ahi para cima~ , tem1 JilOr esülo. as~ 
sento nos T nihunaes,, ali>a.i·xo do Dept1 
tado mais moderno. Resol zz .. Junh~ 
17)3· 

(Yid. Regim. 2o.Fever~ira. :r7o8. Cap, 
r8s. e Resol. 19. Fevereiro 171 r.) 

7 3· devem ser\l ir; p®r si selis 
officios, e corn qmaes pena~ E os cotl:\, 
panheiros servem BO i:mpedirnento t!ns 
dos outros. A. 8. Agosto 1753 · 

. · Todos os. d'alfanclega estão sujent08 
. ao Provedov, - ~ Feü0r Mór ,d ~A]f~tndeg~ 
Grande de Lisboa , que pode proceder 
contra elle& " ainda s_endo pvovídos Por 
outr~ ReparüçãG>., com tam:to que siFvã0 
de pórtas a dent:110 A.' e . ~gim. :2.9, 
Dcze1nbro 175'3· Ca~ . _:2· § 44· 

·' -

Os. propriet.arios , ou serventuarios 
aâo podem leva.r das1 partes · ennolurne11, 
tos ,.. .. ou grati~caçóes , airo-daque lhas 

, offere~ao , .depois de suas dependencias 
findas. Reg1m. 29. Dezembro 1753· Cap, 
46• §- 4· ,~ · e Regim. ;:z,3,. Março IV 54. 
Cap. r.-o. ~. 6 • . 

7 + -- maiores e menores das Se. 
€I:etaria.s d'Estado. Seus · ordenados• A., 
-z:t!• Jancir0 IJ5-4• ~ 6. e seg. · · 
· fP.id; D. 2.0;. Dezemb-ro I7)6.) 

... 
. . . 

7.5' -- Militares, · que são obri-ga: 
dos a renunciar as patentes , sendo occu, 
pados em empregos politicos, e11tende111, 
se só compreheademdo até ao posto de ' 
Brigadeiro. Avis, 30. Dezembro 1790. 

(!Jet:laratt-se por Avis. 29. Janeiro 
179 r. que não. com_prehendé os, Ofjiciaes 
proprietarios de ojjüiós servidos -por ou
tros, 11em os Reformados.) 

Os Auxiliares e de Ordenanças, gue 
rodão com os Officiaes. dos Regimentos 
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pagos , ' po~em usar de "·gai~o d'ouro , ou 
prata no c h~ peo. A vis .. 4·· ] ulho .J j 54. ~ 

• /; • J . S' 

76. Officiaes da Jun.ta dos _Tres Esta
dos não podem servir , sem carta , e sem 
paga_r Direi.tos Novos, e Velhos. D. r8. 
Abni- I 'f)). - · 

.Os ,da Secretaria· d'Estado. e Fortei
ros delol~ · náo· tira.o Alvará, ou Carta p~
ra ~ ,exercício das suas occupaçóes, e re• 
ce,b1mento dos setas orclenados. D. 30. 
Maio I7H· 

(Vid. D. 18 • ..f.brit 17)).) 

.. 77· -- dos Tribunaes .~ não pódern 
servir .seus officios' sem primeiro tirarem 
cartas , e pagarem os Direitos Novos , e 
:Velhos-. D. I8. Abril 17)'5· , 

: · 78; -- encarn~gádÓs <!l os cábedaés, 
·que vem na:s frotas~ por que tempo, · e 
como devem estar na Casa da meéda 
cada dia, para os entregarem. D. 27. 
Setembro I 'l)). _ 

7·9· - - de Justiça de Lisboa é ter
mo. O Juiz Executor das Alfanclegas 
tem jurisdicçâo nelles' e sa0. o'brigados' 
com pena de' suspen5ão, a o'Bedecer-lhe. 
L. ~o. Março 1756. §. 7· 

· Os dos cotres ·da Gôrçe , Estrema
dura , e Algarve forao ex:tinctos , e re
conduzidos por tres ann0s pa'ra darem 
contas. D. 22.. Março I7)Ó. . · 

Os que f~vão encarregados · da arre
cadação do donativo; não são" encarta
dos , não tirão provimento, e não pagao 
Novos Direitos. D. 29. Março IJ)6. 

; 

8o. àa · Fazenda. Mandou-se 
consultar sobre os seus emolumentos e 
as~inaturas. D. 3• Julho 1-756. 

Os que forem• necessarios para o 
~overno da Companhia d' Agricultura , 
são por ella eleitos, a ella sujeitos, e 
servem em quanto ella o hot:IVer por 
bem, Instit. co;t.firm. p.elo A. I 6. Dezern
l:>ro 17 56. § .. 6; - Sã0 · isei1tos dos à lar-

·dos, ·e C6mpanhias de pé é de cav~l!o) 
l(l:vas·, mQst'ras geraes , etc. §. 3 9• 

· 8 I. Of.ficiaes marinheiros e homens do 
mar. Foi-ihes concedido poderem carre
gar os generos, que consta·o da relação 
junta ao A. u. Dezembro 1756 • 

82. -- que estão em actual exerci-. 
cio, não se lhes defere juramemo, quaes
quer que sejão as di_ligencías , em que se 
einpn~guem. C. R. 28-. Fevereiro I7)7•, 
e DD. r. Dezemb~o 17)7· , e 18. Ja.nei
ro 175'9· 

{. ' 

83 --de Justiça, que ficâo por de
positarias de alguns bens~ senclo proprietll• 
rios , perdem o officio; e, sendo serven
tuarios , perdem a sua estima~ão. A. 4 .. 
-Maio 17)7· ' .. 

r • 

84. ---:- d' Alfandega ; que fazem , 
ou enc<Dhrem· contrãbandg , ' ou extrahem 
das caixas e pacotes· ,o vãlo~ de liÍfil tos- . 
tão, qLJe penas tem. A; I4• Novembro 

· 1757· §. · 9· ·- 'Não podem receber dos 
despachantes gratifiéaçao alguma ··; e he 
caso de devassa. §§. 10. , e II . . 

_ He mais reprehensivel nos Of.ficiaes 
a infidelidade na Real arve'cadaçáci. A. 
q . Nóvembro 1757• §. 8. 

8:;. -- para as devassas dos mono
polios. Podem ser escolhidos Bara ellas 
os particulares. D. 1. Dezembro I7)7· 

'86. -- da Fundi~âo, que -obrigâo, 
ou seduzem as partes a manifestar o ouro 
em nome diverso, db que ellas querem, 
que penas tem. A. 3o. 'janeiro 175Z. 

87. -- d' Alfandega do Rio .de Ja
neiro nao· podem levar cousa alguma a 
titulo de refresco, ou marcas dos navios. 
D •. 3.'-Fevereiro 17)8. 

88. - - que fazem apprehensâo d~ 
14 * 
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fazreneas, tde .que .s~ lkes rl!laecl·á o te.rçe', 
tem deil por ~emo. R-esoL J[*, NO,Yem~ 1 

bro I7 ,·s. ·· , 
, I I· 

-89·•. -Off.ioiáes, enca.rtt~gac:lt3>S ido govt·NiHi> ~ 1 

~as a·rmas das ;pnl>·v incias, tem a m11:,es~ : 
jurisdic.çâo, qtPe •o A.lv. I~- Març(i) I1P· i 
concedeu àos Directores de Infanteria e :: 

. 96. :Offidaes rleiVetn ter Uh>er.dade no 
exerc~:cio d.e ~u~ obriga~ôes, sem r.eceio 
de pessoa alguma, porque sem ella não 
pôde haver socego público. A. 214. Ou~ 
.tl:lbro !'764. ~- f· 

Cavallaria. D. 10. Março I 76 I. 

97 -- a quem se imped-em .. as dili~· 
gencias da JustiÇa, que lhes houverem 
s1cl0 erdemadas .por seus superiores, pas~ 

' sã.G> logo. certidãe autlwntliea da:s JJesisten~ 
cias, q•we acharem, .e® modo, -c.orn qlil.e 
~aellas os .irm}l'ecli!iem (com a declarà~ão 
das testemunhas que presenciarão), e a. 

. " 

·9o. -- .de ~Ca·r.ta 111iÍ~ podCJrn tter ®.l:ls 
o.Fficios. ,C, L. :2.2. Dez~mbro Iif'6 I. 'f.it. 
+ ·§. I. . 

Os do Era-rio não levao en~olu~en- 1 
t o.s , e tem ,ordenado. C. 2.1. Dezembro , 
1·76I . Tit. I r. ~· 2. 

9'1. -- de Cavallaria 'for~ o aut'hori- 1 

. -sados para trocar os seus postos dentro ! 
·de um anno. D. 11. Abril 1762. I' 

;' 

' • . 1: 
· ,Aq;UelJ.es 11 .a ii] ttelíD cpl.eSs(i)a-lm~l~!t~ se •, 

. ®oaur.ega :q, ·~hifeza ~s p..na~a..-s" •Cl0mrtl!3;11- : 
~ã9 ;Os·Oflfici~s roais ,g-racdua.d-os ., -em :tu-

1

• 

..t ·' d d • I ~q o que JPCtt ..a@:ll e.m 1 o .seyYIÇ0, gu:rr.-
!il~ -da~ :f~rt·i,fi..caçé!:ls., ~ .ief~a ~eliil,.s. .0 .. 'I 
III. Seteo:xb.m 17 6z,. ; · . 

entregão aG ].tüz de vàrf! b.r~nca mais vi~ 
sinho, ou ào Corregedor, ou Ouvidor dét 
comarca , sendo os re.s.istentes pessoas po~ 
de rosas. A. 2.4. Outubro I 764. §. ) . 

I 

98. -- de}usfiça, ou Fazenda, que 
não tem , com que se alimentem , <estão 
exopostps ao perigo do desinteresse, in~ 
dependeileia , e iotrúrer,:;a • . A • .'17. Janeiro 
.1766. 

99· -- de ),..rtilheria Portljguezes, 
que fizerem seus exames' sao augmen~ 
.taoos em ~oidG>s. E nenhum póde entrar 
O\i Sillh.i:r à oUJ!l'O super~e.r, s~m os fazer; 
A· .4· J-u-nhe 17-66. -§. J8· 

(f7_id~ .Prirt4.r, 9_, .Maio 17Z9.} 

91<· :----:- ·cle }us~iça ~ F;[lzeada .das 1 

terras do Reimo ,pqmem _colil-ta>I" -a~1;Jlts :o.s · 'I l<Oo~ -- d' Alfafol_deg:a não podem 
seus ordenados dos respectivos Almoxa- ! co.ru;prar ~~ll!ltro .ctella ço_me_stiveis .alguns, 
rifes, ou Recebedores. D. 22. Novem- , 1 (i)U :tiBiudezas; .nem commerciar por ·si, ou 
bre ~-76J.. : , por interpost-as pessoas em gen~ros, cu-

': i jo despacho pertence á mesma 1\,lfande-
- . i ga. A. 20. }\lillho 11iJ7., (que dtrDga o 

93·· ~- Militar, que usurpa a juris- · A. J-8 JarJeiro I 661.) . 
dicção civil -dos Ministros, ou Camaras · · 
·das tel1ras_, -t:m que :Se aqb~r , q.ue pe)las I 
t&m. A. 1 I. OU>nibm -I-763-. § .. 'i· 

·94· ·~- de Marinha. Q1antas ràções 
vencem embarcados. Avis. 19. Janeiro 
17<64. 

9'i. -- Maior .da See.reMPia dp Se- · 
nado faz as vezes do Escrivão da Cama
ra para a factura dos soldados. A. 7·Ju-
1ho 1764. ~· 4· ' 

r o r. Officiaes da arrecadação da Real 
Fazenda devem ter emolumentos para 
s111a dec~rnte sustentaç~o, çom q.ue sirvão 
desiljl:~e:r.~ssada iil'lente os offi.~ios. A. IO. · 
Outubro 1768. 

I 02. -- de mar. Qt,ie graduaçõ~s , 
e honras i·hes competem. D. 1 I. Novem .. 
bro 1768. 

103-. Of.ficial de guerra ninguern p6de 

. I 



~er ,~ s.e)n canstar- de sua. sdenci~ mllitar. 
po.r e~ame~, C. 39• .Agf)sta FZ70. -

L ' 

7 

· 104. Offida.I Elada · mais, tem no. offi
cio, que . o seu I,l:!Ínisterio do ser.v1~cy · , em 

·quanto o seu merecimetlto cor-responde 
á Regia confiança , sendo' por isso uma 
commissâo simples do Príncipe para o 
.frxercer, C. L. ~3· Nov,em.bro 1770. §§. 
~·, e I 6. . · _ 

•Üs que commetrem erro eçm um of
ficio não podem servir outro , antes cle 
purgados delle. C. L. · 23. Novembro 
1770. §. 20. 

: · ro;. Officia.es do tahaco devem r.on
dar de noite. A vis. !2, .A b;rij 17fiO. 

Os da CompaHhia do Doure- sâo 
am~v.iveis a arbitl'io da ]ul'lta ,, inclysi"a
mente o Escrivão. da Conse.rvato~ia:. A. 16. 
Novembro '77'· § .. I·)· 

l06. - na0 pedem ,_ nem dev~m 
executar as ordens dos Ministros, quando 
sao contrarias. ás-leis. Ad I.<Janei:rQ ITf2. 

107. -- estrangeiros d'e qualquer 
·officio podem trabalhar em Lisboa, sem 
licença do Senado. Ord. r6. Maio 177 4· 

ro&. -..- alheios ninguem pôde em
pregar, nem elles tem obrigação de obe
decer (a não haver mora , que contenha 
perigo), sem se ter c;om o seu Ministro 
as urbanidades, que por direito se a.chão 
estabelecidas. A. 20. Mai'? 1774- § . . 1. 

ro9. -.,..... d' Alfandega, Dcs feitos cí
veis, e crimes delles conhece o Superin
tendente Geral das Alfanclegas, como o 
Ouvido~ d' Alfandega conhece em Lis
b(;)a: e ·Isto pela o.brigação ~ cp.Je os mes
mos Officiaes tem de residir ne!Ias. AA. 
16. Dezembro J:,774"' .§' .6., e 27. Julho 
'3:795· §. )· 

OF 
~m quan.t0 ·elle nã:~ ·estjver 1egaíl-merite. 
susp~as.o. Avis,. 9·· Fevçr~iro I,J:';J).. 

r·n. O.ff.kiae~ militares, presos; por cau
sas cr1me&, não são ,P3Jgos, de seld:o. ; mas, 
most_rando-se soitos-, restüuidos· aos p<;>s
tos, e liv,res por sel'ltenfé!s., malrlàa· se:.lhe!:s 
satisfazer tudo. Avis. li. Janeiro I775· 

( Vid._ A. ?-3:• Ab'til:~:79o:) 
' 

I u. -- da Camara , quanàe- são 
confirmados por Sua Magestade , nâ'O po
dem ser suspensos , senão por Resolução 
Regia, e· c;~mo • .A v-is. 9· Fevereiro zn;., 
e A. 16, Fevenei(q I77.l· 

II3. -- maiores e menores da Me
~~ da.Consciencia sã€} proJ;lostos pelos re
spectivos Escriv.áes , ~ eJla. (;,Ci!ifiS.Illha. I)'! 
4· Março I77)· 

I 14. -- m·iijt~res. I?re>N,iden~ia~ sp_;. 
bre a sua antigui.dad~, 1), u.Jiijf!ne I:'JTJ., 
Resol. r.0ufubr0,_e o~ I &,Fe~erei:J1~f 1.779· 

Os Entretidos, ou Reformados , Ca.: 
valleiros do habito de ai gumas das Ontens, 
saQ c.qamados. pal1a assisti•F aos Cons~1hos 
de Guerra dos outr:o~ O.ffic:iaes tamhem 
Cavalleiros em falta dos effectivGls-;_ e:, FI~~ 
os havendo , mandão-se chamar de outra 
província. D. 1( r.]lllhp_ 1 'JTJ-· 

O B . " " s que servem na e.1r-~, l'!a·Q ~ao 
obrigados. a apre.senta•r-se <:,om sua~ Fa.,. 
tentes na Thesouraria Geral das Tropas 
do Norte , mas basta aos Commiss,arios. 
Avis. ?-O. Julho IJf8. · 

I r 5· _.....,. d' Al!andega dQ tabaco; 
Seus ordenados. A. 20. Novembro 17'79· 

I 16. -- d' AFtilheri~ não são pt~vi
dos pela aatigu~idade, mas pelos; e,Aames: 
e como se fazem •. O.ffie. 1, 1.. No;vemhrq 

' I779· 

P7· --- a.ggvegadQS nã~ ~refe.rie~ 
I ro. -- su.borca-inados a qualquer · a<;>s. ~ftectivos no s~Fvi~Q dos~ c_orrpos, a 

Juiz, não podem deixali' d.e obedecer-lhe, _ que p&rr<m~em 
1 

e só pod.em S.e.l' nomea ... 



OF 'OF 

àós:pe:lo.§ Commànda~tes no. 'imped~fuento . -. m!fÍ.Ó
1 
:e.xcédeí· dóu's''àrinos i -s~fn :m·a;Íf COi:n~ 

dos otltres,. D. ·20. Dezembro'-I779· ··. •! minação",dilH riota, qNe mere~a expulsão 
do Real serviço, recebem meio soldo; e , 

- r r g· Of.Eciaes da ·secref~ria d'Estado 
nã(l) podem ser citados , sem licençà Re
gia, ain~a quàndo os- Juizes proceél€m 
tlfficialmente.-Resol. 2j. Julho 178 I. : r· 

Os das ·Tres ·Secre&aFias d'Est"ado 
podem trazer seus contendores ao Juizo 
da Correição do cível da Côrte. A. 9· 
Março 1782. . r • 

·;~~ • ·, # \ .I • 

. (' . . ' 1 

n3). -..:...:..:.. militares ·,. em q,uern · ~eêair 
o governo das mmas d;1s próvindas; tem 
.senhoria. A. 2. Maio 1782. 

·r 20. - da mesma terrà sao-os qúe 
devem fazer ' as diligencias. A. 7· J ulhó , 
1787. §. 8. - . 

Os .1\l.mo:x;arifes , e· Thesoureiros da 
Fazenda Reál podem se~ · suspenso's pelq 
f residente do . Erario , •que nomêa ios· ser
v.eJJl:uari0si em (jUanto dJes-nao dão con
t.a, D. u. D~zembro 178.7. 

12.1. --· - inferiores d~ Aí:tilheria ' pm• 
quein são nomeados, e como. PórÇar. ·9· 
Maio 1789~ 

( Tin.ha-fe .declarado pela R.eso!. 20. 

Març~ 17,89~ que este provimento se de
via fazer por exames, propondo os .C4-
pitâes .tres dos mais capazes.) · 

122. -- de Marinl1a. Sua gradua
çao, e nomes. D. •9· Dezembro 1789. 
Seu Soldo. D. 2. Janeiro 1190. Suas pro
mo~óes. D . .4· Janeiro 1790. 

11.3. - ~ilitares, presos por cor
recçã<?, ou por culpa leve, que não exi
gir Conselho de Guerra1 pagá-se-lhes sol
do por inteiro. A. 23. Abril 1790. §. I. 

. Achando-se .em processo, recebe[]) 
~eio soldo, : até se livrarem ; e ·todo, 
mostrando-se absolutos. §. 2. - Sendo 
condemnados a prisão temporaria, que 

exceder.1do o termo , ou tendo degredo 
cÍá'-se-lhes baixa desd~ 0 diá; em que s~ 
apr~sê'Iitar a sentença no corpo do seu 

, regunento. §. 3• 
. i 

·· I 2·4· Offioiaes da Secretaria do S(mado. 
Seus emolumentos. Regulaç. :z.o. Setetn~ 
bro 1790. (Suspens.por Avis. 3· Setem~ 
bro '1791., e Revog. por,Resol. 19. Abri} 
1792.) - . . , 

12). -- Generaes em tempo de paz 
são de tres classes. Na 1.a ha tres Gene~ 
raes·, sendo um de ' lnfantet:ia, um "de 
CavaJ!Iaria, e um de Artilheria-effectivos: 
a 2." he comP.osta· de oito Tenentes-Ge~ 
neraes effectivós: a 3·~ .de, vinte ~ qtratro 
Marechaes de Otrnpo ,· abolindo-se os 
Brigadeiros; havendo· nos Tenentés· ·ce~ 
neraes, e Marechaes de Campo ·uma es~ 
cala gradual para as reformas> e não ex
cedendo a· tres o nurn'ero dos reformados. 
A. I~. Dezembro 1'j9o. §§. 1. ;_2:, e 3·' 

(Este §. 3·.- na parte, qtt~ ··diz · res~ 
peito aos Brigadeiros , foi revogado, 
porqu~, se r;u:md~u, que fossem . r~s.titui
do.s á sua· primitiva fnstitu~ção, fo1·
nzando ft q!,lart~ classe dos Officiaes 
Generae.t • .A. I 1. Outubro 1796.) ·· 

, J • 

(Declarou-se por D. 28. Abríl 1791., 
que o access() gradual' a qua'lquer destes 
postos fica pt>rtencendo unicamente ao 
Real Arbitrio, sem se attender ao tm-
ro titulo da antiguidade.) · 

/ 

126. Officiaes militares como são re
forinados. Soldo da nova Tarifa. Mercês 
do l1abito d' A viz. A pplicaçao àa a meta
de do rendimento de Obra Pia' para as 
viuvas , e orfâos dos Officiaes benemeri
tos. A. 16. Dezembro 1790. 

Os. graduados corno concorrem com 
os effectivos. Resol. 1-3- Maio em Offic • 
6. Agosto 1791. 

As graduacóes , que se costumavao 
expedir pela Sec~etaría d'Estado da Guer-
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.., c. ' ,J 1 'b'd , "' r .... 1~carao pro )1 1 as , ~: exc.epçaG 
Regiment~ de Guar,das de Cor.po. 
:z.o. Fevereiro 179'3• · 

( Vid-. A. 22., ./lg(}sto 1793.) 

do ' 
A. 

127. Officiaes de maior patente. O que 
se .aeh.er pr-eseme ,, h€ li> · q.u~ manda as , 
tFop>as ;, e ,~have~clo- conc~rrencia da me~
ma gra:duaç.a$i>, o mais ant·igc;> na ordem 
d? ser.v-içe:; seffl1 que istG. dimiJHl<!. em 

1 
cous~ alguma a jurisdicção , e mais pre- ' 
rogariv;as , de q1ue gozão ÇJS .Go~ernado
tes <das Pra·~as. ID. :z.r.. ] uUlo 17 94-· 

128. -- da Superintendencia dos ta
bacos sao os mesmos da das AlfaRdeeas. 
A. 27. ]ulÇo 1795;· §· 2, 

r-34, O.ffiFia.es . do Terreiro; para. go 4 

zarem dé!.. p<!rte da pena. irpp.os)la aos ge-. 
ije,f.QS· ~Xtrav!fldGs, dev.em ter: feito per: 
~i, a- a pprefuensão dell~s-. A. 2~. l1JJJJ1o 
l)797• ~· f· 

I3)· -- pilotos, primeiros e seg.l;l:m·. 
dos, forão criados para a Armada Real : 
com que soldos, obrigações, etc. Resol. 
I~o. Fe~er~it:o I7'98. 

r 3 6. -- eff~ctivos e graduados .. Co-: 
mo se regula a sua preferencia, e anti
guidade. Resol. 28. Fevereiro I 798. 

. !37.· .- . ....!_ de li'<J2lenda d0 ulttrr.am~r , 
que vem ao Reino por causa 'de moles-:

'· tias. Como se conrão seus vencimentos. 
O. 7· Agosto 17'_9,8 •. 

.129. -- ·das companhias de grana
delros, que. farão ao Rousil/011, conser
VO~;J.-se-lhes , o sQldo ne..t®Jll~1po de paz. D. ! 

17. Dezembro 1795'· , , ·· 
q8. -- e soldaelos do :E:Xercito do 

Reino não pqde~ pretender _posto para 
ultramar ; e ' quando forem necessarios ' 
como se procede ; e não podem vol
t:ar, senão e).Tl C~Xi>.P.~{~. :0. J ~ S€tembro 

I 30. Officiaes inferiores , ·e soldados 
1 

d~ Exercito :'}uxiJiar foFa® recommenda
clo~ . ao Cqnselho de Guetr:a par~ · p,refe-:; 1 

rencm dos postos. E ,aos Qffieiae~ Gene
raes , e aos mais Officiaes Cadetes , e 
soldados d'lnfanteria se ~andou , que 
U~qSS~ ·de-uma granad3 no braço .,i e -.aos 
Alltil.h~i.r.os ~de ,q{lla p~ça Gl'artilh~ria... DO .. 
I 7 . . D~z~mhro 17'9 5'. 

I .. ~ ·' 

· I 3 I • ...__ da Secretaria do Atmir'an
tado. S1,1~ cri~.çâo , é obriga,côes , €rc. A'. 
26. Outubro 1796. -Tit. 1/ ' ·' 

·I 31. --· de Mar~11ha •. São preferidos 
nas promoções os que tem e.srude.s ma
thematicos. :Resol.· 5'· ~pyernbro ·r;;:96. 

E não se attende .á antiguidade. Re- . 
sol. 20. Outubro r796. -

.. 
E sao ÇO_ntados. t~es' e 'V~)il~em . 0-S 

seus soldos da data dos Decretos , ªiNmC:l 
que estej_ão ausentes. Resol. ~3. Dezembro 
1796. 

133. -- Genera.es. Providencias so· 
bre a Mésa delJ~s. D. 4· Dez.embro .1796! 

I-799· . 

. . ' 

139· -- de ea.rp~nt€ir@, .e calafare 
não po.d~IJl trélbal~at . ero ~mharca9ó~s , 
ou obras particulares, sem liaenca da Jun
ta da Fazenda da Marinha, ~ com que 
~ena.s. R~sol. I8, s~r~~b!o em Edi~~ If· 
Outubro I799· §. I ,. 

.. Qyem os rec~be nas ebrªs sejp · 1-i-
cenca da dita Junta, que penas tem pela 

~ d ~ primeira vez , segun a , etc. e sao esco-
lhido~ os qp~ çl~v12m rr;;~.li><~lhar cada. mez, 
~. como. Edi_t. I!! Oqtybro ~799· §.§, 
2. e 3• 

q.o. -....- d_e Mil·Finba. Sua pre_ceden
eia. D, 12 • . Fevereiro· ~8oo. 

· O do gráo de Capitão de mar e 
Guerra, comprehendido ern oulpa grave, 
he preso logo á ordem do Conselho do 
Almiran~ª,dp; e nª ~JEl falta pelo Com
tlj<Wdante cl' Arrm~dfl, ~squ?Jdra,. oH Náo 
de Guerra e como. A. ~ 6, Abnl . 18op. . 1 • -
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· '~ 4.!. Officiaes · de patente ; e todos os 

que tem commedorias, em quanw estão 
nos Hospitaes Reaes, vencem sómente 
o soldo de emba.rcados. E quando vem 
-da terra para os Hospitaes , não estando 
em servi~o, desconta-se-lhes meio soldo: 
e aos das outras classes como. Resol. 3• 
Janeiro 18or . 

l'42. ·-- dos defuntos, e ausentes ~o 
ultramar. Mandou-se á Mesa da Con
sciencia e Ordens, que procedesse con
tra elles. A. 4· Março I 802. 

143. -- da Junta da Directoria Ge
ral dos Estudps. O seu provimento faz-se 
por Consulta do Erario. C. R.. I I. julho 
r8oz. 

Os dos Regimentos de Tropa , pa
ga de ultramar gozao do soldo da nova 
tarifa , e das reformas , concedidas no A. 
17. Dezembro I 8o2. §. 3• 

( Pid. Resol. :2.9. Dezemhro 1801.) 

Os d0s Regimentos dos pretos e 
pardos das Capitanias do Brazil denomi
JJados de = Henriques = são tirados 
com preferencia dos da sua çôr. A. 1 7· 
Dezembro I Soz. §. I 6. 

{ J7id. ResoJ. :i3. Julho I8oi.) , 

I44· --- de Justiça devem ter os. 
meios de se poder-em ·sustentar DO.j; offi
cios com independencia, e verdade. A. 
'l6. M·arço 1803. §. 16. 

I4)• -- de Malta existentes no ul
tramar. Forão cassadas as suas patentes. 
A vis. 26. ] aneiro_ 180). - . ~ 

I 46. -- despachados em todo o 
anno 'de 1805• reputao:se despachados 
desde o 1,

0 de ]!lneiro. 'D. 5. Fevereiro 
1 8G)". 

147. -- militares do ultramar. Co
mo sé regula sua antigüidade , e prece..:. 
dencia. A. 18. Fevereiro 1 8o;. 

I 48 . Officiaes, que se denominâvao dã 
primeira Plana da Côrte empregada, fi .. 
cárâo conservados como Oiliciaes do Ex .. 
ercito não aggregados : e os da não em, 
pregada ficárão para o ser na primeira 
occasião. A. I. Abril 18o;. §§. r. e 2. 

Os que agora servem nos Dominios 
Ultramarinos, e aggregados á dita P11i..,. 
meira Plana forão considerados do mes, 
·mo modo, como não empregados. §. 3• 

' ; 

Os despachados para as Colónias -são 
considerados na sua volta , corno Offi .. 
cíaes do Exercito, mas com a differen
ça dos artigos antecedentes. A. 1. ~bril 
180). §. 4· 

Forão exceptuado$ DS Officiatls Ge .. 
neraes. §. S· 

, 149· -- uniformes, que devem usar; 
e arreios nos seus~. cavallos. D. I9· Maio 
18o6. · 

I )O· _ __;_, de Engenharia. Gratifica
~óes ,, que se lhes mandárãe dar. D. f e 
Plan. 12. J unhe I 8o6. 

. . r;r. --- que vâo ·servir a ulttarnat; 
são admittidos · no .Exercito ·; consicleràn
do-se como addictos _nos corpos clas ar-

' ,J d mas, em que servira o , ten o-se compor-
tado· bem , e preenchendo as .conàiçóes , 
com que farão ' e nao tendo veltado ' 
sem licenca. D. 16. Dezembro 1866. .. 

I·p .. -- effectivos , aggregadps , e 
graduados de patentes iguaes. Sua pre.
cedencia, e ordem dos acéessos nas duas. 
ultimas cbsses. A. 1. Janeiro 1807. 

r 5'3. -- da Secretaria da Polida. 
Seus emohunenros, Avis. e Plan. 22. Ju
lho I8o7. 

I 

I 5' 4· -- que sollicitárâo , e obtíve;.; 
rão as suas demissões no. tempo dos Fran~ 
cezes, forão admirtidos ~os seus oorpos. 
Port.ar. 21-. Outubro 1 8o8. 
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r 5'5'. Officiaes inferiores , e soldados, ciaes de Cava11aria para com pta de ca val ~ 
que nao se reunírâo ao Exercito' que pe- . los. Portar. _ I 8. Março. I817· 
nas tem. Portar. 19. Novembro r8o8. 

1)6. - ·- e soldados forâo mandados 
reunir aos seus Regimentos. Editt. 3-· 
Dezembro r8o8., e J 9· Fevereiro 1809. 

Os reformados forão mandados apre
sentar-se para servir nas Legiões nacio
naes. Edir. 14. Fevereiro r8o9. 

1)7· -- do Exercito, que hia para 
a· Península. Foi-lhes concedida a gratifi
cação de I 2. por cento sobre o soldo ·du
rante a guerra, á excepção dos que se 
achavão separados do seu Regimento. D. 
12. Dezembro 1809. 

(Farão mandados sequestrar os bens 
de todos os que se achavão a soldo da 
l·rança , applicando-se os rendimentos 

· p·ara as despezas do Estado. Portar. 4· 
Julho 181o.) 

1)8• -- subalterm>s são despa.cha
dos , sem se lhes designar ~ompanhia : e 
o Coronel emprega-os depois, aonde lhe 
parece. Portar. 28. Dezembro I 8 I r. 

r 59· - das differentes secr_etarías 
,clos Generaes , e CovernÓs: Sua gtadup.:
~ãô. Pertar. 9· }arteiro I8n. 

1 6o. -- do Estado maior das Pra
ças, que não tem guarnições fixas; nao 
tem direito a pr.etendérem promo~ões. 
D. 6. Julho Igl2. 

_, 

I 6 t. -- de pé de Castello nãó po:.. 
dem ser. promovidos a outros póstos. Nem 
~s Offic1aes reformados. D. 6. Julho 1812. 
§§. 4~ e 6. . 

Officiaes inferiores Cabos ' e Ans
peça~as,, e s~ldados' ~ qúerrt '' se havia 
perm1tt1do ba1x_a , forão mandados re
gressar para os seus Gorpos , cotrlà ; e pa- , 
ra q~e. Portar. 2z. Abril r8I)· 

0:.!:1anw se mandou abonár aos Offi-
Tom. /_[. 

I 62. Ojficios de Justiça, ou de Fazen
da. Aquelle, que rem poder de os dar, 
não os . póde vencder, e com que penasb 
Regim. 17. Outubro I5 16. Cap. 217. 

i63. -- e cargos da Irtdia: Quaii
dades, que devem ter os sugeitos 1 que 
os servirem. A. 22. Fevereiro z6o5. 

Não podem exercüa1os os que não 
for~rn casados. A· 17• A furil I 607. 

1 64. - ·- da fazenda dos defuntos , · 
e ausentes, e cativos do Reino, e ultra
mar. O seu provimento pet•tence á Mesa 
da Consciencia. A~ 2. Janeiro 16o6 .• 

· r6s. _:__ de Lisboa. q Regedor não 
póde provêr a serventia delles, senão por 
dous mezes. C. R. 13. Fevereiro z6o6. 

Por mais de tres mezes não podião 
pt'ovêlos os Vice-Reis deste Reino. C. 
R. 18. Mar~o 1608. 

r 66. -- A serventia deUes não se 
consegue , sem informação do Ministro , 
que declare o· ~mpedimento do proprieta• 
rio. Ass. 27. Abril 1 6o8. 

(~id. Regim. 17. Outubr(} I)J6. Cap. 
243 ·) 

167. -- ultramarinos. Os provfdas 
nelles devem ir servilos etn oito mczes , 
pefia de perdimento.. A. I 'i. Novembro 
16o8. 

I 68. -''- dàs pe·ssoas, que acortipa• 
nhão os Desembargadores em diligetlcia~, 
devem ser providos em criados d'ElRe1. 
C. R. 28. Julho 1609. 

Fo1 pfohibido consultat a renuncia 
delles a não ser de pais para -filhos. Re
sol. 2: Agosto r 6w. :, C. R. 6. Outubro 
161. 8. (Vid. D. 1.7. Outubro x1r5 .) 

1'5 

'c 



( 114 ) 
OF 

. I 69. Officios da Relação não se -po
dem provêr, sem informação do Rege
dor. C. R. 20. Dezembro 16u. emAvis. 
10. Janeiro 16n. 

. Não podem provélos os Ouvidores 
dos Donatarios. L. II. Fevereiro 1616, 

Devem servillGs os proprietarios. 
AA. 23. Novembro 1612., 9• Setembro 
1647·, e 14. Fevereiro 1648., e LL. 22. 

Junho 1667., c I). Setembro 1696. 

·( Nao podem provêr-se as ser'Ventias , 
.Jelles · mais do qt~e pelo tempo , qtte a 
Ordenação concede aor Julgadores; ten
do os proprietarios impedimento, e du
.rando mair, hão de recorrer á JV!esa do 
Desembargo do Paço. Ibid.) 

170. -- ainda os apresentados pe
las Camaras são sempre d'ElRei, e nun
·ça se reputâo bens do concelho; de sor
te que não se paga terça delles, ainda 
. que se v~ndâo. A. 26. Janeiro 1614 .. 

Não se provem nos,que tem servido 
·outros de recebimento , sem dar contas, 
e apresentar quitação. CC. RR. 6. Maio 
1614., 6. Outubro 1616., e 2. Novem
bro 1633. 

, I7I• - (Santo). Nelle tem a Ordem 
dos Pregadores um lugar perpetuo. C. 
R. 23. Setembro I 614-

Providencias sobre o modo de fazer 
·suas consultas. - Sobre as contas dos 
Thesoureiros. - Sobre as memorias , 
que a respeito delle vão a outros Tritm
naes. - Pa-ra nas consultas se propôr 
'uma só pessoa para os lugares do Conse
lho Geral. - Declara pertencer ao In
quisidor Geral o provimento de Thesou
reiro do Fisco de Coimbra. CC. RR. 12. 

Janeiro, 9· Fevereiro, I 3· Março, e 6. 
Abril 1633· 

' I 
172. Officios não podem· pedir para 

"Seus filhos as pessoas, que forem culpadas · 
.em erros delles. A. 18. Outubro r614. 

· üs que tocâo á Fazenda Real, só 

OF 
podem sev provídos pelo Conselho della. 
A. 20. Agosto z6r 5'· . 

IJ3· Officios. Para elles só se consuk 
tão os filhos dos que os exercirárao, se 11, 
do habeis. Antes de se provêrem deve-se 
examinar , se se podem esc1:1sar. C. R. 6. ' 
Setembro r 6 I 6. 

Foi prohibido dalos em considera. 
Çao de casamento. CC. RR. 17. Julho 
r6r8., 2. Novembro 1633., 14. Junho 
e 2. Novembro I 634. ' 

Os .que vagarem nas pJrtes uI tra~ 
marinas, sendo do provimento d'ElRei 
se hão de provêr as serventias pelos Go~ 
·vernadores ; em quanto S. Magestade os 
nao provê. A. 3· Dezembro I62l. . . 

Os de Justiça não podem provê r os 
Governadores do Algarve, mais do que 
por tempo de seis mezcs. AA. 13. Abril 
r622., r6. Outubro r623., c 4.JaneirCil 
1655'· . 

1 74· --·· 'da Casa Real forâo decla~ 
rados vagos por .morte d'ElRei na fórma 
do costume, para se provêre~ outra v:ez, 
C. R. 8. Junho 1622. 

17)· -- nas consultas delles decla .. 
ta~se o ordenado; próes, e precal.ços. CC, 
RR. 30. Agosto 1612., e 3 I. Maio I 630. 

E ajunta-se por copia a carta nas 
renuncias. C. ·R. '5. Outubro I 633. 

Nas inforrnaçôes para as renuncias 
ou provimentos delles mandou-se proce~ 
der com todo o segredo. C. R. 20. No, 
vembro I 622. ' 

Mandou-se publicar a sua vacancia 
em Editos de quinze dias. C. R. 7· Mar~ 
ço r614. Cap. I. 

\ 

., (Tinha-se declarado que, qr1ando ore 
pr()vêssem, se pozessem Editaes, e nas 
Consultas fosse certidão da afjixaçilo, 
C. R. 2. Maio 1623.) 

Ningtlem póde ter dous, ainda 'que 
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-€ejão compatíveis. C. R~ 6~ Maio r6iz.3., 
AA. 8. Janeiro 1627•, e z6. Outubro 
J 634., e DD. 2I. Setembro 1677., , 18. 
Julho 1681., 3· Setembro, e 6. Agosto 
1Mb .• , e 29. Fevereiro 1688. 

(S'IIlvo se forem coJZcedidos e.m uma só 
'CtJ"r:ta; ou forem tãó tenue.r; que cada 
um delles não baste para a congrua 
sustentação dos proprietarios. D. 29. 
Fevereiro I 688.) 

(Vid. D. 30. Março 1686.) 

I76. Officios. Como se fazem as con
sultas sobre as suas renuncias. C R. 29. 
Setembro 16z3. ' · 

(Declarou:..se, que não se podia dcce~
tar requerimento parll renuncia delles. 
D. 3· Junho 1641.) 

(Nem com o pretexto de ser para do
te_ de Religião. D. r8. Outubro 1649.) 

Nâo se podem dar pat;a casamen
tos, nem ainda a menon:s. C.· R. i. No
vembro 1633., e 14. Juaho 1634. 

E o mesn1o foi ·prohibido aos Do- ' 
natarios; Universidade, em~. G. R. 2. 

N~v.embro 1634. 

177. --de Eserivaa da Cah1ara , e 
Almotaária , e orfãos podem ser ; no· 
meados pelos Concelhos, tendo esse pri
vilegio. 4· 2.8. Fevereiro 1634• 

r78• -· - da Governança, ou da] tis .. 
tiça nâo podem ter' senao as pessoas' 
que forem cle limpo sangue. CC. RR. 
13. Abril, 6. Julho 1636., e 2:); }t.ili10 
1640. 

... 179 . . Officio rle jurisdicção e, Justiça 
na o se pó~ e exercitar, sem carta, c:em pe
na de nulhdade de todos os actos; que sem 
ella se pratiearem. Ass. 7• Junho .1636. 

18o. _;_ não podem provêr os-, Vi
ce~ Reis em seus ctiados. c •. R. 3· Feve:., I 
rerro 1640, 

'OF 
181. Officios d"e 'Lisboã. Foi reser~ad.'d 

ao Soberano o pro v irr.rentd de ~i.la ser
venti;I , ainda por pqucos dias. D. 30. 
Dezembro 164'· 

i8ú -- de Justiçá, e Fazenda db 
liltramar são consultados pelo Conselhó 
UltramariM , ~ pmr elle passao todas as 
Cartas, e Provisões. Regim. 14. Julho 
1642. §. 3. 

i 8 3. --- se os Ministros os corisui-
.tarerh e~ seus eriados ' ou parentes po 
quarto gráo, de vem declarar, que o são. 
D. 22. julho 1641. . 

As mercês delles não se podem sus
pender com embargos na Chancellaria. 
0; ij. Fevereiro. 1643·, C L. 23. No-
vembro 1770. §. 13. . · L 

(Vid. A. l6. Outubro 1607.) 

Manàou;.se consultar ti Desenibarg~ 
eis meios de se obviar , q.ue a mesma 
pessoa tenha ·dot.~s • . D. 25. Oatuàrox644· 

f. I ;;I . 

·- ; 

(Em . virtude disso se ordenóu qTte ~ 
. quando se consultarem, se deve decla

rar, se alguma-s das pessoas propostas 
tem outro officio.) .! 

(Vid. D• 27• Agosto :1-664.) ' 
"' 

(E que, fazendo-se meréê de ftlgtim . à . 
pessoa, que. tenha outro, poir.Ptt ser de .. 
nunciado, e ficard o Officio a quem o. 
denunciar: A. 26. fJutubro 1644.) 

i g4. ~ de ~topriédade , ôu §er
venria , nenhum Ministro póde . provêf 
em pessoas ; c;jue sejão seus criados. A~ 
9· Setembro 1647 ~ . 

IS). -- nio pedem renunCiar as 
pessoas , que casarem com mulheres,. 
que .erâo pwprietaPia's detles; .A. i).}U
lho 164~. 

Em satisfação de servíços nao se 
podem consultar , sem certidão das mer_. 
cês: D. 20. Máio I 649• 

I ~6. Officios de Justiça , ou F azenqª-• 

15 * 
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NaQ podem os M,inistros vota~ helles 
para seus criados. L. 9· DezembFo 1649. 

r 87. Officio ninguern póde tomar 
posse delle , nem exercitalo , sem mos
trar, qu~ tem pago os Novos Direitos. 
E todo b }~iz, <que o C0EJsen te, h e casti
gadó. Regim. u. Abril 1661. §. 27. 

' 
1 8 8. Officios de Justiça , ou Fazenda. 

Q!lando se duvída quaes sao os que en
trão nesta generalidade , como se conhe
~ceú1; e. quaes sã_o os que devem pagar 
Novos Direitós. Regim. I 1. Abril r 66 I. 

§. 29· 

I 89. . na'o .podem .provêr as Ca-
nian:a's. em estrangeiros , não naturalisa
d0s, nem nás pessoas de nação infecta. 
A. I). Julho 167.r. 

Antes de se entrarem a servir, se 
JJão âe ·mandar tirar inquirições aos que 
forem providos nelJes, precedeBdo as di.,. 
ligenó-as, 'que, .s..e fazem a 'l"espeito ·dos 
Bàchareis, antes de l~rcm no . Dese:nbar- 1 
.go clo Pa~o. D. 1i 6. A g.Ostó 1671. 

dade , sem se da.t vista ao Procurador da 
Cor&a , ou da Fazend·a., oti aos Tr.íhu~ 

,naes., a quem pertene'~t·. O. ~2. Maio 
1706. 

r 92. Offi.cios, Por que forma se fazetl:l. 
as C0nsultas delles. D. 3· Dezembro 
1707. 

,. 

193· --- ·da Cnntad~ria de Guérra: 
são meras serventias , sem natureza de 
propriedade. Resol. 17. Maio 1709. 

194· -- do Brazil., que não tiQlüh> 
proprietarios , farão mandados provêr 
por donativos para a Faz-enda Real. D. 
t8. Maio 112~. · 

A' excepção dos tenues. A vis. r o, 
Março 1741. · 

Outras providencias. Resol. 17. Ja. .. 
-n ei~e 17 2:6. ·, DD~ 12. Dezembro f7 40. 
e 13. Fevereiro IJ•4I•) a~. Ahrid 1)74"·' 
Provis. 1 3~ Deiembro r.rs:6. ' 

{Declaroit-s'e, qt-lt devi'á'O liP1"Uení ar os 
seus provim·entos~ tr-es mezei depoiis da 

190. -- nao se ' . p.od~l'lF· coooultar chegada das frqtas. D. 27.:Abriii:742.) 
em · criados actuaes •,. ou que o 'terlhao si-
do dos Desêmbargadores, nem em seus ' (E que os provídoJ pelos Governado~ 

·parent~s. DD. . 3· Agesoo 1.',679•, ·e :1. ,'restamb-erho'deviáopagar~ D.JJ.3.M'ar, 
·Setembro 1683 . . - ... ço 17f6.) · 

Foi pr0hibido ter dous de proprie
-dade, ou serventiq. c. R. 6. Agosto I 68 I. 

(Vid. DD . .18 ']tJlho r68I., 30. Se
Urhbró r 6~h., ~6. Março 16'86., 29. 
Fe.z5ereiro.rb88., é 12. Novem'tJ1-o t7or.) 

Os dos Concelhos ·fiao pagão no'vos 
Direitos. Provis. 13. Maio 169 r. 

f "'' ( 

•' (' . 
) 

I9)· -- de Administraç~o doéon. 
selho da Fazenda forao mandados con
sulrt~r ' me tres em tres abnos. .Sendo. de 
receJ.:>imento põem-se a concurso seis me
zes , anres de findarem os t'res annos. 
rA vis. 24. F evere.i r o r 7 $' 1. · 

' ·r'! ' J 196 . -- que requerem _ industria 
191r. -'-::-- 'm~nddu-se 7' que nao·_ se pessoal, naO-;, se cprovem nos 11Jhos ·p€Jo 

consu1tassem as serventias, sem se de· costume .do iReine , se -e~lles não são ca, 
clarar o .impedimento do proprietario. pazes; mas jU'lgâe'-Si! vagos, é provem~ se 
'{;). II.r Abril ,IJ-O'I'i . 

1 
por eoncurso. ~- 3· Agosto l7)3· 

..,~ 

.- ·- .. : .. 
Os da Junta do Tabaco são arílovi

veis. D. 17. Julho 1706. 

'N'aõ se poclem conced·er d'e proprie· 

197· -=-- que o prop>rie~ari0 não pó, 
de servir, por imipedimento de pouca 
dum~ão, serve o companheiro · e·' sendo 
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im!D'edidg c<?íh demér.a j ·fica vago ; e he 
próvíâo ; dando o M.ifiistro ·c0nta .ao 
Descm~ãrgõ--, e · c-omo. A. 8. Agosto 
17 5'3· 

( Vi'd. A. 13. Novembro I6II.) 

198. Oflic-iés. Os pro'prietarios devem · 
· encartar-se nelles em tres mezes , com , 

pena de denuncia. A. 23. Mar~o 175'4· 
Cap. 10. §. 6. 

( Vid. IJ. r lt Abril 175'5 .) 

Foi prohibido consultar a renuncià 
O@lles, ainda para dótes, Religião, ou 
outra qualquer eou:sa. D. lo~Abril I7$~: 

"Não se potle~ serv·ir, serFJ. dGlles se 
tirar carta, e pagar os Novos Direi't'os ·e 
Vell10s. D. r8. Abril 175')· 

. Os que são provítlos P.el~ Jun~a do 
Commerció, não tein propried-ade , por
CJUe todos são trienna·es , e amoviveis. 
Estat • . conjirm~ por A. 12. Dezembro 
.'ij56. Cap. IS. §• r. · · -

Ninguem às póde servir,. sem rio.; 
tll.ea9ão. Càp~ i:j. §. 4· . 

199. Officio de Juiz tem lugar pa se
pàráçáo dós apanagíôs, ~m álime.ntos pa· 
ra as V.luvás das casas nobresf· L• i 7• 
Agosro 17~ r .. §·. 7· 

H e um' dos rnei9S legit·imes de exe:.. 
cutar a.s sentenÇas. D. ü. Ju-lho i772. 

zoo: Off.icios ~a 1\éàl; Fazenda. Ne
nhum Official de carta p($de actumulàr 
dous , nem dous o'rdenat'!os na folha del.:. 
la: nem pôr substituto, qu€ não seja ap
ptovado pêlo Smberáflo. C. L. :U. l De-
zembro· rj61. Tit. 4· §:. 1. · · 

. E . sao· per·sonalissimos , e meras sir
ventiaS amoviveis. C. L. 22. Dezembro 
1761. Tir. 4· §. I., e Tit. p. §. r.; · 
c. L 23. Novembro I7'jo. §. 'z·6, 

201. do Erario nem tem Cartã, 
nem pagad direito de Chancellaria. · C. 
L. 21, Dezembro 1761. 'Fit. n. §• i. 

2oi. Officios .de. jdstiça, 'oil _ de .-·FJ.; 
í'en~a. Nâo 'se }Yóde fazer ptnf1dta nêlles-; 
e nem nos seus rendimentós, n'dtJ. -éi\:ehr
çoes, nem arremataçoes~ A. 17. Janeiro 
i766. ' . ' ' . . ' -

( Vid. f?· :i6. 1un'ho !·689. e AA: 2)• 
Jimeiro I77'i , e l:'o. Már:ço; r778.) 

io3. -- cuja~ propriedades, q uat'ido 
se exringuem j o S<?berano CJUér pagar ; 
êdn:io se àvalião. A. 2.). Agost9 1770• 
§• 3•, e A. 26. d'un~br"o í76). ·§. '9· . . 

2o4. -- do Cohcellio não podem 
ter qs moradores da Ilha do Porto ~anto, 
qu€ não forem l<).vradores. A,, 13. Outu
bro 1770. §. rz.. 

20 ~ . .:..___ Nos 0ffitibs d~gé-sé so-' 
, inente a persona·lissimà industria , e ápti
: dão dos que os hão, de servir. C. L. 23. 

Novembro 1770. §§. 4·, e ~6. 

Todo o dorriinio delle~ ~ ainda de-" 
pois de provídos, fiea no Ptirlcipe. §. )• 

Delles depende a f~Iidda,de , ou a 
tllina dos pOVOS i e vassallos: §• I 6. 

' ' . 
. São beris da Cdt~a :. 'e domo tàes. ~e 

regulao, e regulárã-ó sempre; exigindo.:. 
se pàra é1l~s .a.Iegirimidad€, e idoneida
de daquelles , a quem forem feiras. as 
mercês. §_§. i2., e 25. ' · · 

· Tem repugnancia intrln~e~a para se.:: 
rem transmissivels. §. x6. 

Não podem set dados aôs ' filhos por 
morte dos pais pelo expediente dos Tri
bunaes; mas devem sempre ser prov(dos 
por consulta dos ~esJ.nOS d,ifferentes· Tri
búnaes' corri ififorma~.ão de boá serven
tia. §. 17 . 

Nem reritinciaf.!sé ' em quaesquer 
pesspas 5 f1Índa habeis, serri confitmaçãd 
_de Sua Magestade. §. 2.8. 

i_o6. bllicic! tomprad'b consulta-se ~ó 
filho do propriera·âó, qual'ldb fstc servi~ 
bem e· aq" ueHe tem· tioás é:]'Uahdades. C. 

) - ~ . L. ' 23. Novéinbro 1770. );·• .29 . 
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l97. _Offic_ios mecànicos. Seu arranja-
1fle~tó riá C~sa · dos vinte e quatro. A. 3· 
Dezembro 1771. 

208. -~ de Justi~a, e Fazenda. As 
·suas sei-vendas são trienn~es no Supremo 
Senàdo da Camara, A. 23. Dezembro · 
I773· 

io9. -- de Justiça , ôu de Fazenda 
'ôe qualquer- das Repartições dQ Senado 
de Lisboa não se podem vender. A. _23. 
Dezembro I773· §. 9· 

- Os do Hospital das Ca.Idas na0 po· 
dt:m ser ptovídos •nos naturaes ; á exce
pçao do segundo Medico, que passa a 
primeiro. São triennaes , amoviveis , e 
nomeados pelo Proyedor, e quaes. A. 20. 

:Abril 1775· §§. 17., 18., e_26 . 

210. Officio. Foi declaraào nullo o 
- encargo posto em um no Juizo divisorio. 

1>rovis. 29. Junho I77S· 

- 2rr. Offici~s. Mandárao-se consultar 
pelo Conselho .da Fazenda nos filhos dos 
propriet~rios, que os pretendessem por 
sua morte. Avis. 3· _Setembro Í7.77• 

( Pid.· c: R. 6. _Setembro I6I6._, em 
qui se estabeleceu o 'I'Jlesmo.) 

(E por D ~-Junho I793· s.e decla
rou, que iJ mercê delles nunca se eutende 
feita' senão em caso do proprietario fi
. car -sem filhos,) . 

,· 

211. --não podem prover em seus 
eriados , ou familiares os Govern.adores 
d'Africa. A. 14. Abril 1785. 

-'2-q. -- de Pázenda. Pessoas, que 
se devem propôr para ·elles. D. I. Abril 
1791. 

214. - - mecanicos. O seu Regimen
to não he litigioso, nem as guestêes so
bre . elles se devem entender' se na o eco
flOffilCas. D. 9.- Mar~o 1 ~92., 

'2I ~· - que provia o Escriv-ão dft 
Camara de Lisboa. Foi-lhe tirado este di ... 
reito' e porque. D. r; . .Abril I792· 

' . . 
11 6. -- públicos dé Escrivão nin ... 

gu'em póde prover , sem ter mercê Re ... 
gia , porque rodos pertencem á Corôa, 
n. I 5 Abril I 7 cyi. . 

Os da Provedoria do~ Arrnazens fo .. 
rao extinC-[OS, e Cl'iiidOs OUtros na lnten ... 
dencia, e comb. A, 3· Junho 1793. 

Foi prohibido á M€sa da Conscien ... 
cia provelos, ainda mesmo por Avisos 
da Secretaria, não constando por merc~ 
authentica com assinatura Regia. A vis. 2.. 

Qutubro 1793· 

ZI-7. --Mandou-se attenderrno pro ... 
vimento delles aos netos dos proprieta ... 
rios. A vis. 20. Novembro 1795. 

( Declarou-se a respeito dos da Real 
. Fazenda das Ilhas dos Açores, que o 
seu provimento pertence excleuivamentt 
ao Conselho da Fazenda. E com que ex
cepfã0.1 Resol. 30. A1aio 1796) 

_ :u 8. -- de ultramar. As mercês de 
·propriedade, ou serventia v1talicia delles 
entendem-se sempre de~aixo da condição 
de se pagar o donativo, e mais encargos, 
C.. R. 30. Outubro I799· 

( Vid. Resol. 8. Junho 1803.) 

-2 I 9• - · antig~s das ·~outadas fora o 
~polidos, e criados outros no seu lugar. 
A. I 7. Março ~ 8oo. §. 1. 

Ao Dese.mbargo do Paço peitence 
conceder as dispensas na lei sobre a plu~ 
ralidade de~les; ainda com relação aos 
da Fazenda. Resol. 6. Maio I 807. 

220. Oitavt~s Rimas d' Andl}é Rodri
gues de Mattos forão mandadas recolher 

) 

e porque. O. 14. Agosto 1663. 

;2,1~. 0-itavo.r não ,pagão _, nem ra.çü-es 
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(por g9zarém Ço priyilegio de nobres) 
os que ,servem na Companhia do Douro i 
e .nelia tem dez acçôes; mas farão só o~ 

- originarias accionistas , · e não os cessio• 
narios. A. 24· Novembro 176-f. 

.... 

Ú2. Oitavo da producçao pagão as 
terras da segunda qualidade na Ilha do 
Porto ·santo na Cidade do Funchal. A. 
13. Outubro 1770. §. r .• · 

2.23. -- de vinho, Não basta qHal
quer nobr,eza civil , para excluir de o 
pagar ; h e preciso' que se ache nos ter
mos da Ordenaç. Liv. 2. Tit. 33• §. 29., 
A. 2c:;. Abril 1775. §. 63. 

OP 
nho, qúe se· alistárão, foi-lhes prohibido 
entrar <!JUatro leguas ilo1 distFicto do de-

, licto; admittindo-se s9mente na provín
cia de Entre Douro e Minho, A, 27. 
'Fevereiro 1641 • 

Fói prohibid~ admittilos nos Mos
teiros. C. R. 14. Agosto 1647. 

.'13 I. Opi1zião mais benigna deve se..
guir-se nos easos criminaes. Cart. R. 21. 

·Outubro I757· · 

_ 232. Opinioes contrarias só servem de 
dimahir os Professores das suas verda
deiras obrigações , e de produzir na mo
cidade o espírito de orgulho, e de dis-

, _ r cordia. A. 28. Junho 17)9· v§· 4-
224. Oitavos são çomprehendidos na 

denominação de Jugaclas, e tudo Direi
tos Reaes ; de que só póde escusar-se 
C)Uem mostrar privilegio especial. C. L. 
:tf· Maio 1776. §. 8. 

22.5'. Oitavos e Jugadas devem pagar 
os moradores de Porto de 'Moz , e seu 
termo: e qual seja o tempo, e seu prin
cipio , e gual o em que farão avaliados. 
A .. 13. Julho 1776. 

' J 

226. Olhã{) foi criado villa, e gosa das, · 
prerogativ\ls das nota-veis. Medalha, ,que 
se mandou lavrar para os seus hab~tado
res usarem. A. rr. ·Noverubre> r8o8. 

227. Omissão de alguns Ministros não 
prejudica á jurisdicção, ~. exercici<D de 
seu sucçessor. A. 7· Dezembro 1689. , 

228. -- e commissão gradua-se do 
mesmo modo na arrecadação da Fazenda 
Real. L. 21.. Dezembro 1761. Tit. I.§. 
r., e Tit. 2, §. 1 6. · · ' ' 

2.29. Omiziad•r. Contra elles proce
dem os Julgadores, e corno. L. 2). De
zembro I 6o8. §. 30. 

~ 23o. Omiziados da pl'o·wtncia clo Mi- · 

l33· - He seguro e accrtade em 
opiniôes e razões diversas· escol-her o ca
minho do meio , ou que fazendo d'istinc· 
~aC5> modifica uma e outra. A. 2 r. Junho 
1759!, e C. L. 3· Agosto 1770. 

234· - diversas constituem perple
xidade no direito das partes, e contrarie
dade nas dedsóes. C. L. 3• .Novembro 
~768. §. 3· 

23)· """'- de Domares. Suas argucias; 
e subtilezas sao 'sedicÍOS3S, e perturba
doraS do socego público. A. 3- Março 
1770· §. 13· 

( Vid. A. 2). Junho 1760. §·. 20.) 

2-36. OppoJtção não tem lugar no Jui
zo das clem;lNcias. das Capellas , perqu~:: 

, os oppoe~tes , que C)Uizerern litigar en
tre si , pàclem fazelo nos seus competen
tes Juizos. A. 1-3- Maio 1775· .§. I. 

237· Ordens Militares. O Pro~otor 
da justiça dellas appe,lla e~ .officto das 
sentenças ( parecendn-Ihe), amdaque as 
partes nao appellem nas causas, em que 
são réos os CavaUeir.os. C. R. 2)· Feve
reir.o 1604. 
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'Providencias . sobre a administraçao 
'de ·seus Freires. A. 5· Abril r6o4. . 

'Como se entende a clausula de se
rem passadas em nome d'ElRei , como 
Grão Mestre, as cornrnissóes de devassa 
de algum Cavalleiro. C. R. 30. Agosto 
I605· I . 

(Vid. CC. RR. 23. Setembro r614., 
e 3• Fevereiro, . e 3· Junho I 61-5.) 

238. Ordem de Christo. Aos Reli
giosos della foi prohibido serem provÍ· 
dos em officio , ou beneficio f6ra do 
claw~tro. CC. RR. ro. Outubro 1608., 
e 10. Março I 609. 

239. Ordens Militares. Mandou-se, 
que houvesse Juiz, e Con.servador dellas 
separados. CC, RR. 6. Julho I 611. Cap. 
I., e 1.1.. Novembro I 621. Cap. il. 

O seu ChancE!ller , quando vai á 
Mesa, senta-se · abaixo dos Deputados. 
C. R. 8. Maio 1613. 

·Mandou-se unir o lugar de Promotor . 
ao de Procurador. C. R. 24. Outubro 
1618. Re·vog. pela C. R. 2r. Dezembro 
r618. (Vid. C. R. 8. !Junho 1621.) 

As comrnissóes para as d·evassas , e 
mais diligeacjas, respectivas a Cavallei
ms , sãn · ex.pedidas pelo Besemba·rgo 
do P.aço, e como. C,?R. 21. Dezembro 
1.61.8, 

Jurísdícção do Commissario Geral 
da Cruzada sGbre ·os Fr.eii;es dellas. -G. R. 
10. Maio 1622. Cap. 3· 

I 

F-0i permitddo ao Vice· R'éi ,. e Go
vernador- da India proceder cofltra os 

· Ca.vaUeiros dellas no caso de guerra. C. 
R. 1.2, Janéiro 1623. ·• r , · :.. • 

Foi prohibido provêr na mesma pes
soa mais de um beneficio. C. R. 2 3· Ma·r
ço !'623. 

Em concurso de Freire conventual 
com secular ao provimento das Igrejas 
delles, prefere aquelle. C. R. 23. Feve.: 
reiro 1633· 

Os seus Freires não podem renun ... 
ciar suas raçóes. A. 2: Maio 1646. 

240. Ordens Militares de Christo 
A viz , e Palmella. Os seus Estaturas ~ 
Diffinições forão approvadas: A. 30. Maio 
1627. 

1 

As Justiças seculares devr:m arnpa~ 
ralas , e .defendelas das oppressôes dos 
Ordinarios. A. n. Outu'bro 163o. 

(Vid. A. 6. Maio 1643.) . -

Os Cavalleiros dellas não .gozão po~ 
direito do privilegio do foro nos crirnes 
de Lesa Magestad~ : e não he necessaria. 
eatâo a deposição, e relaxação do habito 
e privilegias; mas , não obsrante• isso: 
ordenou-se , que · neste caso precedesse 
sempre uma e outra causa. Pro v. R. 2). 
Abril I6tj,ro ' * 

(O mesmo se determinost , quasi por 
identicas palavras na Pro'Vis. R. q,' 

. Junho 1645.) 

Nem tamb€m. gozao do. privilegio 
do foro nos 'cr,1me;s de resistencia. Resot 
3· Agôsto 164~. __,, 

241. Ordens sacras. Fpi prohibido aos 
Prelados o adrnittir a ellas , pela ncces .. 
sidade , que ha~ia de ge~te para a guer. 
ra. D. 29. 'Outubr0 1644. 

' (Declarou-se a quem devem ser remet .. 
tidos os que- se chamão ás. Or.llens-. '4, 
26. Julho 1636.) 

242. -- Ordens Militares. ~ertence 
á Mesa da Cmnsciencia , e nã.Q aô Deseru~ 
bargo do Paço conhecer das · offensas fei~ 
tas aos Commendadores. D. 2.4. Abril 
166o. 

O Juiz dos Cavalleiro~ 'âa Mesa 
da Conscien'cia' conhece das causas delles. 
D. 2 r. Maio I 66o. 

243. Ordens. Qyem as for tomar a 
Castella , será ' d~snaturalisado do Rein0, 
D. 15. Março r663. 

(Dec!arotJ-se que quem a.r tomar, (s..endo-
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~riminoso) tom revcrend~tifal:ras, .a'IJtes 
~e purgado o seu delicto, será desnatura
lz.rado do· Reino. A. 2ll. Março 1746.) 
' 

k44· Ordens Militares. Houve con
cord~t~ entre ,. ella~ e-os .... Ordinarios, para 
Os VISitadores destes naa procederem à• 
s~questro fios frutos das Càmmendas pa;. 
tà ·reparo das· Igrejas. C. R, ro. Julhc:Ji 
I70l. · 

Provid·encias. contra os que usao sem 
titulo de' suas insignias; Resoi. I 3· ÜÚ"' 
tubro 1710. ' 

(Vid. D. 23. Novembro I797•) 
~· ~ 

. 245 •. Ordem do Hospital. Seus p~!vi
legios fora o confirmados , e corri o. Resol. 
3· Agosto 1702., A .. 4· Fevereiro r7I7•, 
'e Cart. 12.- Dez·ernbró 17)2• 
: (Vid. D. 18. 'Janeiro 1752.) 
' 

: E outra vez os seus privilegias fora o 
éonfirmádos, e eàmo. A. 2).Julho_l'777· 

Os seus caseiros não · pagão decima 
das pen.sões ~ , .ou foros, qu~ lhe pagão. 
Goza dos }Jr1V1leg10s da Ordem de Cllri
sto, taes guaes lhe forâo. concedidon1este 
R .... eino. Forâo:-lhe ~onfirrnadas as aquisi
çoes· de ·bens _- de raiz, que fez; sem li
cença· Regia. 'Os seus Cavalleiros podeni 
sqcceder ·c com reversão para a casa) no 
usofruto dos bens dos seus parentes, ou 
pot testamento, ou nh intestttdo, não 
sendo da. Corôa,_ ou vinç:ulados em Mor
gado. A. h. Maio 177~. §. ;. 

O ·seu Conservador he Juiz priva
tivo dos OEficiaes , .. e. soldados da sua 
Compa,~hia. D~ 1y. Abril 1780. 

Nomea~ao 8e seus juizes Conser• 
vadores. A. 6. Outubro 1783. 

246 • .Ordens; Ordertados , e emolu.; 
mentos do Juiz Geral , e mais Officiaes 
dellas. A. 23. Mar~o I7)4· Cap. 4· 

'· Z4fl; Ordem de· tempo, l!! ·: alphabe~ica;. 
Casos,. em que: se seguem • . G. ,L. Zl. 
Dezembro 1761 •. 'Fit. I x. § .• 3.. . . ··o 

Tom . .II-.. 

z48. Otdéns Militares. Os bens dellas 
nâo forao comprehendidos· na disposiçao · 
das leis, que se pubiicárao sobre os Cor·· 
pos de mão morta. Resol. 30. Dezembro 
I76R 

249· Ordens. Não se podem passar pelos 
Provedores, e Corregedores ·, senão pa
ra as Camaras das cidades , villas, ou dos 
principaes Co.ricdhos. Proviss. I 2. Omu ... 
bro 1769., e 7• Janeiro 18~7· 

z)o. Ordens Militares. Como se fez 
a arrecadaçao , e administração dos bens 
delias, e Iióvo regulamento a este respei
to. A.2 • .]unho 1774~ 

(Decl~rou-se, que a L. 9· Julho 1773•· 
Johre lu encravapões tem lugar nos bens 
del/as, e até nas fazendas encorporadai 
na Cf;rôa. Resol. I. Março 177;. 

2) r. Ôrélem . de Christo. O ·seu D. 
Prior Mór tem o titulo do Conselho. A. 
6. Abril 1782. 

. 
2.)2 • . Ordens Militares .. ] urisdicÇao do 

Bispo sobre o s~u clero; ~grejas t e.0bri-. 
gações, e privilegias dos Freires a este 
respeito. A. I I. Outubro 1786. 

As leis geraes do Reino , que se~ 
. promulgao, corno de Soberano, não ços
turnad comprehender os bens , e· benefi
cios dellas, não se fazendo esp,ecial , __ ~ 
especifica menção. A. 27. Março 1788. 

Os bens de prazo , pertencentes aos 
Mestrados , reputâo-se da mesma sorte, 
que os da Corôa, depois de encorporados 
nella Resol. 11. em Provis. 30: MarifO 
1787• 

.As Dignidades , e bistidc~ôes ndlãs 
são gradualmente , Gram-Cruzes , Com
mendadores , e Cavalleiros. C. L. 1 9• 
Junho . 17B9. §·. 4· · ;. 

zn. -- p~ta as dilig~n~i~s' ~"exe
cução da Real Fazenda devem ser ma .... n
âadas . pelos -corre·ios ;. e, ~ aand~ ' os na,o 

· ha , . pe,t carninheirqs. frov~~·- z 3: Feve-:_ 
reiro 1787., e D. 29. Janeiro 173.1'· · 4 .• 
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OR 
'29~. 'fllideu~ ,,;ifu'.€liids:t<ll .-f<ln ·mmclacla • ·ib.il· "Q@tn; d~: C~;v~U~ri~ ; ~~Q~ 

·"refo1imav· . send~- · wiímerudo) CCom·missat)i01 · nadil•. ®, EêR!l~, J~tH\P4a pelQ S..e,n,hQ, ' 
· par~- esse~ 1iimr o J?r!ii'lllc.lpll!l ·,(;}trJI.pO~ ·C: R~ , ~~ . 4../ffl11i'g ·lf..!, ~fn .r!_nOYl\IQ~~. ij,e ~ -~~~ 
:·if.; .. "Ju.rihfi>l!ol'79r. · : ,ca <?rdem de , I>nsutUI~ao pohuca. D. 13,~ 

~·. \ Ma10 :r 8o8. 

'-S'. 'OrdemtR.egú1ares:·os seus nego- 'j -'. E~t·· d~~l~gpadª",cgrp P.· nQme. Q~ ·r~,., 
,,ai<lJS''fmão. ~<!>mmetui!cl<lls. â Juroua do. ~e- · ·~ f- ~t.jlUdttlt T~:gr- ~..A~ Çq:tnfPCP.~;\~.,. ~ 
~J.fraram@fl;f<Q. Th. :2,.9 , J~JX!llV.embre <:;}()!?>F.. .'. .l SlJíl\ (®.~~\ j ' m~.$ . ~~ ' FJ.'.G.\f~f QS C,aM~ll~~~ 

~, · ®.$,, Selil'~; p.r.toVi~g.iQ§ ,i &te, ' .. ç, .L. :19 •. Nq r I Vembro 1-808. 
rz~ 6. ;·Or.'t:\ens: Tereeiras., , ·-o~ · ~trQ'le6ln.-; I 

· res lhes tomão . contas. Proviss. s ... , -e-l.2.. ' ?;(}$ iC.()trotu~n'da:dQre~. Hpnf,Dr;:ttiG~ : nã{) 
.Março ·I791• ·sao rnai~ ·.-Ate:· v~nte. e· q'Qllfro, El: o~ Cq.va·~ 

: -leiros de . cem. E as insignia$. ~â~ . ~an2w. 
•· . das ·na · c.as~ dél.\ Mesa dll. Ço.n&qeq~Ia . po~ 

: :f;;~. ·~Oreens~ 'Múllit:qces~. · Em.ID'l~man~ ,um · dos .Depmades della. A . . 'i· .Julho 
. tos ' ou . -salarios do$ Es:crivâes d.a: Caro~- r.I.8Q9· 
; ~ d'çs ·Meatra~es. :iL IS •. :Mar~ ·~-!~93· 'I 

' .j}orã·0 -cria-dos mais ·:tres Gr-a•m"-Cr.t~- · :::2.9 ;,. Onclens. .'A respensábiliâade . él:a 
· zes na -de .$. Thiago, e Avi.z. O§emp6- sua execu~ãa não se perde, çommetten, 
·,de trazer as chapas , ou s0brepostos nos : , do.:se a OIJtras au.Ehoridades, porque prin .. 
ve~tidQ~. Cor~$ das fitas dos habitas _de 1 .cipalmente sobi'e ·as ·superiores, ou · ma~ 

· ~ada ·'\l.ffiao A~ ··I.Q. J~:~_.q.no · 17.,96~ .' ··ail)ldjl. :nellas, do qqe nas subalternas he 
~ , que ·: pe~a a falta da .SUl\ e~eçu_~âp. . A vi~. 

. .. ., .. , . · i 1 28. Mat~o .í8.Io. 
:•!1)8. Ordem de Chnsto. Umao ·de·sua · · 

:&das~a. á Djgnidade de. D. :PFier·.(ier.a.I.. · 
\ll~, .. Jl,_ •Ma~m :.z:zj8'. ~ 1 1, .-~64- Orde.ntlçáe:s Filipptt141 ~ forãQ · r.<J~ 

1 
· :- b~{<ldas •. L. 29 .• :.]uaho 1643• 

?.)-9· ''Ordens. :os 'bens , 6eTias-, ' estando · 'Forãe '.um Codigo. desneeessario; e 
I ~nt~mpestivo. , e ·,porque. CC. LL. 2), 
; Maia I773· ·.§ .. 2., .e 2:5.Ja·oeirO ii775' • 

v.a.g<íls; .,. ~ ce.nstitwidas ne·lles CC!l:ri:unen
·-clas;., fG>.iiã(i) •;m:a-ndam'os 'vre.mder, ~ estabe
. .Jecren :· pa·dró~s .• de1 J U'f<!>-, e ~~:om0.. IÀ> 2Ç • 
. .!gosta f799'. . I ~ . S"' .,1 d' I . .I 

.. ,.

1 

ao ·c c 1a-n,1a as -a ···penu trma '-comp1 a .. 

(Os Mewtratlos del/as Joriio rmidos per-:; '.~ão ma ~· L. 2 5' • Mai'à ·1776. §. )• 
,peFuP:menre d C&rôa:: e·d'eve-se polf' ·rant O;; · 
~e.gvfT now s·eu:r· tJ1njJraZafl.nento.r o me'!mo 1, ·\O!Janâo ·se -encontrarem com · os R e, 

·ifPI~ 1/()1$.' b-etts-dell-a •. fi~ ·a. Ago-sto. i .8oo.)'.; gimentos da ,Fazenda, se · ha · de ·observar 
· :, · 1. o que · estiv-er disposto · nellas , e · não nos 

· (Declardr,.ão~sM'lullas ·as 'hjpothecas. dê' , Regimentos, que ficão para tuao .e ~ mais 
,IJ~nsdellas,fertas umprecederexpressa ·l :.-.@m seu vigor. D. ,6. Julho ·t69:3• 
.~:fft:c1Zfll R.~gta •. .A. & ,Qut.u!Jto· <1802..) ';: · 

'26;. 'Ordenaçao do clero. Providen .. 
2.60. '·Ordem ·.de 'Sal~ta· 'llzahe:l.- "Sua i .. tias sobre ella • . A . . Jo .. :Maio .Y.8o,s:. :§.§. 

'In-stituição, Estatutos, etc. D. 17. De-.' 1 9• 'e :to • 
. zenfbro I'8o:z .. , e }).. ·zs-. Aerili8o4. ·. 

~ 1. Ordeln e · Santo ·E a Armafla 1\.ea~~ 
·da o MajoP "General~ D.. .1.6. :outubro 
;.:i2oy.. -

·2. 66. ·ordttna do · do "Governador da 'R e~ 
Ia.~ão do·Porto foi augmentaclo-,com mais 
~oo~ · rc:is , alem d~s I ooci) reis _, ·.que 
unha! A. n().fim de 16q9. 
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' 
. ~ •. 2~7-~· 0r1{enl,ldps dos proví'dos em car-
gps ultrà_mari.nps centâo-se sé mente clo.dia · 
do emha·rque. Ç •. R. 2.4. Fe·vereiro. r 6ro. 
, (Vi_d._e_m contrariq 4. 8. Março r !;ir I.) 

o do anno da conta não se paga 
.ao_s . Almoxarifes, Tl1esoureiros, e mais 
Recebedores , · Aâo sendo proprietarios. 
A. 7· D~zembro r6rr. -

268. Ordenados dos Desemb::trgado
res se . hâo de pagar· em dia·heiro effecti· 
vo , e não em escr;ito~. CC. RR. 4· J u
nho 16r4., I 6. Dezembro I 6r 5 •. , e I r. 
ôgosto '1620. . , 

· Não se podem . reter , nem ainda 
para as necessidades da guerra. ,_ D. 6. 
Fevereiro 1642. 

· - 269. Ordenados dos Ministros prefe
rem no seu pagamento aos dos Juros e 
Tenças. C. R. 16. Dezembro x6r5. 

1.70. Orden<1.do do · Capellão Mór , 
.. Deao -da Capella, ê Bispq dos· Pontifi

'· caçs vence-s€, 'como ordenado, e .nâo 
. como, PI:!DSao. A. 2Q. Setembro r6r_r • 

., ·. 

:2.71. -- ven~e o Desembargador 
províde na· serventia d~ offic-io , vago por · 
fallecimento ··de proprietaliÍo., ou por passar 
~ outro o officio. Ass. I I. Ja11eiro 1628. 

1.72. Ordenados devem repôlo~ os que 
forem · mal provídos em officios. ' C. R. 
3· Fevereiro I 640. 

273• -- de Ministros mandárão-se 
pagar · com preferencia a quaesquet des· 
pesas. D. 17. Setembro I 644· 

( ' 

274: Ordenados, Juros, e Ten~as de~ 
vem paga.r-se pontualmente pelas rendas 
Reae~ . .. ~. 4 )unho 1646. corifirm. pelo 
A, :I7."Jrev~l'tiro I6))· ' 
~ . 

,\ 

\ 2J.5• Ordenado não . se póde lapça·l! 
,· 

om folha ao ·proprietario de algum of.fido; 
sem apreseptar primeiro a carta delle , . 
passada :pela Cliancellaria , nas parte5 a 
que tocar; D. 26. Janeiro 1649. · 

276. Ordenado. Nenhum Ministro pÓ· 
de ter dous , ainda que tenha do~s dif
ferentes officios. D. 29. Julho , e C. R. 
I r'. Setembre r 668. -

(Viá. Regim. 3· Setembro r6:z.7.) 

I 

277. Ordenados dos Ministros da Jun-
ta dos Tres Estados, que morrem, pa
ga-se..:lhes a ·parte do quartel, que elles 
tem principiádo a vencer; R:esol. 5• Ou-
tubro 1674. · 

278.· Ordenado ·do Superintend~nte 
Geral do Tabaco qual he. Regim. 23. 
Junho I6j8. §. n. 

' 
O dos Desem~argadores da Eahia 

foi augmentado a 6oo(J) reis. Provis. R. 
2..8. Fevereiro 17:~6. 

Ós dos Ministros do Reino·. fQrâ<7 
estabelecidos no A. 7.)aneiro 175ó . 

" l.7~~ Ordenados devem-se pagar ; co-
mo são expressos nas Pro.visóes e Alva
rás, e riao pelas 'eriunciativas das avalia
ções da Chancellaria. Resol. 6. Dezern-; 
bro r689. · 

(Vid . .A. 9· Jull;o 1766.) 

-
2.80. Ordenado do Escrivão do The

soureiro GeraÍ das Sisas pe de 200<[} rs •. 
Regim. ). Junho 17)7.. §. ~. 

, 2.8 I. Ordenados dos Secretarias d(Es
tado , e dos ·Officia~s da6 -Secretarias. A: 
4· Janeiro I 7 5' 4· · 

Servindo em lugar vago, vepcem a 
quinta parte. §§. 4 , e r 7 • ., 

282. -.,..- do ·Presidente, e Officiaes 
da .Mesa da Consciencia e Ordens e.m 
todas as suas Repartições, e Juizos su
bordinados. A. 23. Mar~o IJS 4· 

16 ~ 
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283. Ordenado do Presidente da B.ullét 
da Cruzada. A. ::3. l\1 arço I 7 5' 4· · 

E dos' Ministros e Officiaes d{j De
sembargo do Paço. A. 4· Fevereiro 1755· 

(Vid. AA. 7· 'Janeiro, e 2.5. Agosto 
I7)G•) 

284. Ordenados dos Ministros, cria~ 
dos de novo, mandou-se lançar nas fo
lhas das Sisas das respectivas terras com 
vencimento , desde o dia da posse. D. 
:::.8. Julho 1y6o. 

O ~eu pagamento prefere ao dos J u
ros, e Ten~as no Erario. C. L. :::.:z.. De
zembro 176!. Tit. 14. §. 9· 

z85. Ordenados, dos Ministros ~ Of
ficiaes de Justiça , e Fazenda consumem 
os seus alimentos, ·e nâo admittem sus
pensão, porque tem tracto successivo. C. 
L . 211. Oe:wmbro 1761. Tit. 14. §. I I. 

:z.86. Ordenados, que se recebem nas 
p_r.ovincias , são pagos ,por folh~s pelos 
Thesoureli'ós, Almo:icarifes, e itec~pedo
res , como antes da criaçao dõ Erario. 
D. :::.2. Novembro 1762. 

28.7. -- dos Ministros e Officiaes 
de Justiça nao se podem penhbrar, nem 
~mematar. A. 17. Janeiro 1766. · 

:188. Ordenado , e emolumentos rece
be · d Juiz de ;Fclra dás Ilhas, qu~ serve 
no lugar élé Juiz d' Alfândega. A. 25. 
Setembro I'j69. 

189. --· dos caseiros e mais cria
dos, que vencem a sêcco. As duas par~ 
tes delle separão-se para o sustento, e só 
a terça parte se suppóe soldáda. Reso1. 
11. Junho 17,..70. §. 1.2. 

. 290. Ordenados dos Ministros, é Qf. 
ficiaes da Casa do Infamado farão au
grnentados, e como. D. z3. Dezembro 
1790· 

.2-9 I. Otdena-do. Con~éôeuise ·ao··.M:àr. 
quez de Val€n ç~ lic€nça-para ·p~der abri. 
gar a uma divida o que recebia1 pe1a Jun~ 
ta dos Tres Estados. O. · I 3· Sett;mbro 
1797· 

1'91· -- do Superintendente, .e mais 
Officiaes dos Tabacos como foi distri .. 
buido pelas Alfandegas. Provis, ::8. Ma.io· 
t8oi. 

293· Ordenados . dos Officiaes da Se .. 
cretaria da Intendencia quaes sao. D. I 8. 
Novembro I 8oi~ 

194· -- dos Presidentes int€·~inos 
dos Tribunaes não se mettem em folha, 
nem se lhes pagao , quando estão vagos 
interin;tmente: e só a quinta parte, quan. 
do servem em lugar dos impedidos , ou 
ausentes. D. 27. Março ~ 8oz. 

(Vid. Aviss.. 7.~ Abril 1761., e *3. 
Novembro 1793.) 

295'· Ordenanças. Como se faz a elei. 
ção dellás. Como os Offieia·es dão jura .. 
menta. Repattiçâo da gente em Esqua .. 
clras. · Quem serve . nó lugar do Capit~o 
Mór. Bande.iras. Exercício, e Alatdos1 

Vigias nas costas contra os corsarios. Re .. 
gim. I o. Dezembro J f70· 

O!> Officiaés dellas , e soldàdós não 
podem andar de capa , depois de forma
da a cdmpanhia. Nem podem ser eleitos 
para Officíaes os que o são da Jusri~a, 
ou Fazenda ; e os que já o forem , são 
logo suspensos , e eleitds óutros em seus 
lugares; o que farão executar ,os Corre
gedores , e Provedores das comarcas. 
Provis. I). Mqjo 1574· §§. 4·, e 5'· 

:::.96. -- Os soldados , e Offidaes 
deJias nao gozâo do privilegio do foro . . 
A. 14. Junho I 624., C. R. 3 r. Julho 
1641., e Reg. 'll. Dezembro I643· §. 16. 

(O mesmo se tinha dec!a1'a'iliJ. ém A: 
I4. Ju1Jho, e R e sol. I7. J.ttlho I 641. '-· 
P o1· A. I 6. Maio I 646. Je ?fizerlio novr/r 
declarações a este respeito na fórma do 
Regimento do Conselho de Guerrtl, e res~ 
posta dada aos Tres Estados dos Povos.) 



OR 
1~7. Ordenanças. Não devem ser·obri

·gadas a ir ás 'fronteiras·, _senão em caso 
de tãa notório· perigo ·, que. se não possa 
rebater com os soldados pagos, e auxi
liares. A. I 3· Mar~o 1646. 

(Declarou-se por · C. R. u . .Abril 
1646., que os Governadores das Armas 
havião de ser os arbitros dos casos, em 
que se deve .convoca1·, e· chamar a gente 

' da Ordenança, a qual he obrigada a 
obedecer' e representar' se rassentar' 
que o Governador excede· a ordem. - O 
mes1fJO se declarou no Regim. 9· Maio 
I6)4· Tit. 3· §. 35'·) . 

(Por C. R. 3 I. Março I 65 4· se de
clarou'· ter-se passado A. para os Ca
pitães Mores .Jerem tr.i.e,/nzzes.) · 
·' , I . 

298. - Para ellas não se recebem 
votos de quem nao apresentar folha cor- ' 
rida , ou for Official de Justiça ; e man
da-se nas .eleições delbs observar o Re
.girn.ento do Senhor D. Sebastião. C. R, 
~3· Julho ró96. 

No J3razil pertence -aos Governado
res, e nao aos Capitães Mores das Cà:
pitanías provêr os Postos dellas. C. -R.! 
24. Janeiro 1704. · 

' 

Fotâo .dispensadas da prohibiçao de 
C~:ommerciar. A. 13. Janeiro 1724. 

Não sao isentas de encargos civ.ís. I 

Resol. 31. Outubro 1758. 

Como p.rocedem no arranjamento 
das listas, sorteamento das recruras, etc. 
A. 24. Fevereiro 1764. 

_ 199· -- da Côrte·. Podem os Aju
dantes edlas usar dos uniformes dos Of
ficiaes das Tropas , mas sem poderem ser 
obrigàdos a isso, D. 4· Abril 1777. 

' 

OR 
· (Porão cr.iados Chefe.J para "caàa umti 
4as Bl'igadas de Or.denattfa.t estabeleâ-· 
das por .11. 1.1. OutubrQ 1807.) 

301. Ü1;denanças, que desertao, ou são 
insubordinadas. Como se pv0cede contra 
ellas. Ponar. n ... Junho 1809. · 

302. -- sao sujeitas, 'durante a guer-_ 
.ra actual, ás mesmas 'leis, e Regulamen
tos da Tropa de Linha , para serem jul
gadas em Conselho de Guerra , sendo 
Auditor o Juiz de Fóra da Capital, ou 
o mais visinho ; e V ogaes os Officiaes dos 
respectivos corpos, ou ·. de linha. Portar. 
30. Junho 1810. 

J untão-se aos domingos , e dias san• 
tos, · para se exercitarem com as armas , 
que tiverem.: e córn_ que penas aos que 
faltarem. D. II. Dezembro 18o8. 

303. -- Os Officiaes dellas forâo 
rnanclados recolher ao seu dis'tr'icto. Avis. 
31. Mar~o 1811. 

Providencias sobre a união de parre 
dos Governos dellas , ·que se achav~o se ... 
parados. Portar. 14 Novembro 1812.. 

(Declarou~separ A. ~3· Marfo.zSq., 
que durante ·a pres-mte guerra nfio u-sa
riãll os Donatarios do privilegio de no
mear Officiaes para el{as ; mas que ar 
eleições se jizesiem peJa fôrma geral· 
mente praticada.) . 

(A ultima Legisl;zç!io ~ respeito d~· 
Ordenanças he o Regul. confirm. por A. 
21. Fe11ereiro de 1816., em .que se deu 
uma nova organisaçiío a este corpo, m11n
dm1do-sé proceder a ·no'Vll divisão de di.r· 
trütos em todo o Reino , ·criando-se, 
além dos antigrJs Officiaê$· , um Coron-el 
d'Ordenanças em cada districto ;,.atu
rando án párte o moti.fJ de fazer as e lei;. 

300. --Os que-lhes resistem no acto ções ·do'S Capiti{es Mores, Capitães, e 
de suas respectivas diliuencias, sao jul- Alferes; estabelece11do as Reformas, 8 

gados em Conselhos de t>Guerra regimen- marcando o tempo del/as ; design'!n!0 

taes. A. 20. Dezembro 1724. as o-bri~apões .dos 'Capitães, ·e. Cfipz~a.u 
lv1ores, e estabelecendo os prt'lJtiegzos' 

. ( EJ~e .A . .Joi decf.a1·ado .quanto ds re- que srf escuslio do recrutamento; orde'"' 
szst_encrasj contra a.s Ordmanç-a1, por 11ando '() modo, por que .Je ~e?~ pràc1der 
./lpJs. 2. De-zem·br() 181 s .) .: , a e./i&-·; (lssim ·t-rnn" uo de !Yftllctai : t.rra ... 
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/,elecendo- finalmente 'penai contra' os que 
não cumprirem nte Regulamento.) · 

304. Ordinarias de vinho como se 
mandárão pagai· ás Religiões do Estado 
da .lndia. A. z8. Março 161). 

( Vid. A. 21. Fevereiro. 16q.) 

30). -- de Escravos forão prol_ü-
bjdas. A. 13. Agosto 161~. · 

· 306.. antigas , . com que forao 
fundados alguns Mosteiros , reputão-se 
corno ordenados para o ·seu pagameFJto. 
A. 17. Fevereiro I 65 5'. 

( Vid. A. 20. Outubro 160)., e L. 17. 
Abril 1789.) 

:.As Ordinarias para as obras piàs 
J1ão se exting).lírâo pelas I.eis dos ordena
cios. A. e Regim. 29. Dezembro I75'3· 

r 

.. _ -307. Ordinarios nao ehtrão, ne-m en
tendem nas Misericordias , e ·outros lu
gares da immediata protec~ao d'ElRei. 
Ass. z.o. Julho t648. · · . 

- \ . 
308. Orfáas para o Brazil rnandárao

~e .ir ·sómenfe tres das que se· costumavão 
embaFcar para as Conquistas. ·c. R. 23· 
Março 1603. 

- E seis., C. R. 3'I. Janeiro ·1605• 
( Vzd. C. R. 2.2. No'Jlemhro 1605.) 

· ~09: -- do Recolhimento do . Ca
~telio de Lisboa. Mandou-se, aue os of
ficios de ultramar fossem consufrados etn 
pessoas, que casassem com ·elJas. C. R • . 
lI. Maio 1 6 I 4• . 

I .... 
Foi p~ohibldo tornar ,a manda1as ra

ra ;:t India. CC. RR. n. Janeiro, e •li. 
M9io. 162r. 

' 

Mandárao-se ir quatro ,por Resol. 
u .. Março ·I 622. 

Foi outra vez prohibido ma.ndalas. 
C. '!_{. "3· Dez~mbro 1. 6~3. . 

· 3'10. Orfaas da'Villa d'Olivênça·forâo 
mandadas dotar pelos Tribunaes, cada 
um segundo. a sua possibilidade. ·D. 29: 
Junho I 648. r 

3 11 . . -- filhas donzelas dos Üffi_ 
ciaes do Alem Tejo, Minho, e do Exer
cito, e Primeira Plana da Côrte goza0 
lde ametade do soldo de seus pais, ·e co
imo. A vis. e Plan. 26. Agosto 1790. , e . 
Aviss. 2.6. Janeiro, e 19. Marso 179I. J 

e 28. Setembro 1791. 
( Vid. Aviu. 19. Fevereiro 1793·, e 

20. Janeiro 1794-) 

'3'12~ _.:.._,_ · ~ao podem mais ser d epo
sitadas nas cadeias públicas, mas na Casa 
Pia. A. 24. Outubro 1814- §. 5'· 

3!3· Otfâo menor não se ·entende . o 
que tem pai , posro que não tenha ~L 
Ass. :::.3 .. Fe__vereiro 1635'· 

(Os 'Juizes dos Orfãos de LisbMfo
rão redr4Zido.r a .4· com o predicamen_to de 
Correiçiio Ordinaria, em lugar dos. cin
co , q_!:e. alli ,havi~. D. 2 i. Agosto I 67 S ~ 

314· -- que nao tiverem vinte e· 
cinco annos , podein ser havidos por 
maiores , e fazer-se-lhes . entr~.ga dos seus 
bens com Provisão do Desembargo do 
Pà~o. A~ 24. Julho r713. 

Nâo gozao de privilegio algum' nos 
casos de transgressão · contra as disposi
ções da nova Prag.matica de 24- Maio . 
1749· Cap 29. · 

Providencias; que se derão sobre el
les ; e correiçao exrraordinar.ia ,. a que 
se mandou proceder, e diligeBcias, que 
nella devem ter lugar. Pro vis. de II. ern 
Edit. 26. Fevereiro 17)7· 

(Estas diligencias consistem princi
·palmente na revisao dos inventarias ; 
tomando até final e!)(:ecttção contas aos 
tutores, obriga1ldo os Escrivães a te
rem üvros de tutelas , em que e.rcrevão 
as verbas das fianfa.r, e das com'!s; 
fazendo recolher aos cofres respecttvos 
o que ie acha .em miffN dç Jtlizu, &::. 
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&.riv$er~. , ·e partíNJ]ar.es ; admittindo as 
queixa.r, :e:denuncias, . qfl~jize11em os or
fios ,do.mdo tr;atamento muua.r pessoas, 
e bens: informando-se se·'.h.a .inventarios · 
sonegados , ou deixdrão de se faz-er por' 
:d:escuido , :ou por outr-o ~ 'f!.e,s.peito ~ se h a: 
orfãos, ..de quem :não xe tomou :r.onta, por 
serem pohres , se nos inve.ntar-Jos , OJ!· 
contas h~uve hens e rendimentos .rone
gado.r ; se houve conluio nas avaliações , 
ou nas ·7Jendas , e .ar,rendamentos; ..re se 
fizerão .as ·e.mantipacõ.es legalmente; se 
os nobr.es ~ão educâdo'S, conforme seu 
eJtado , e os mec11nicos aprendem os, 
1jjicios, etc.) 

3 r 5. OtfâQs merecem, pelo seu -desam
paro, a piedade e protec~âo dos Sobera-' 
nos. Pr@.viclencias -sobre .os a'laliad0res e 
partido11es diDs inventari@s. :Cdfr.e , · e .di- , 
nhe.iro a juro, .etc. A. zr. J~umho JI75'9· ! 

Os que lhes devem dinheiro, nâol 
ficao desobrigados , em quanto n~o fazem 
juntar aos .am·l!os do inv.entar-ia o conhe
cimento :em fármá.. §. 3· 

O.rden. Liv. I. Tit. 8.8. ·§. :n.; e·Liv. 4.: 
~fitt . . 102.. ;e ·IEJ3. A • . 2:4;- ·Outubro 18J4. 
.§. ·l. 

Os miseraveis .sao 1reeelhidos etn 
Lisboa na Casa Pia , que para esse fim 
se JDandou :instaurar , unindo-se_.Jhe a da 
Mouraria. A. 2·4 . . Outubro ,1&14. ·§. 2. 

Foi criado o Provedor M6r :dell:es. 
- Sua jurisdic~ão. - Os cofres delles 
mandárao-se iguarclar, -não em ·poâer de 
Depositarias , mas no -lugar mais seguro , 
;que houver. -~ Todo o que criar 1um 
orfâo, e o amparar, sem estipendto., ·"e 
o mandar ensinar a lêr , e escrever' póde 
coaservalo até 16. annos, e dalo para o 
sorteamemo do Exercito, -em -lugar de 
.seu ,.fHh~. ·§. 3 .. e seg. · 

319. Omamentos .dos aatares , irna- . 
gens, e tudo o mais, que serve neste mi
,nisterio, nâo se arremata etn 'hasta púb1i:... 
ca , mas vende-se por conven~ão particu
lar " e ·censentimento ·d.as partes , e nem 
se ·perrh@ra·., ·senão 111a Jalta totra~ ·<de ·hens-, 
·e ·sertd@r. de :grande valor. À. 22. JFev.e• 

. 111eÍJ?O 1.77:9• '§. f· 
-~ 116. -- maiores ··recebem logo todms 1 

os :be_ns, GJUand0 as •mais passã~o a se~undas 1 : I . . 
nupc-Ias • . C. L. 9· Seternbr.o 17B9. §. 29. , 3 20. Drnt~toJ ·nupc1aes, ·<ml 'que •COD· 

(Stup. pelo D. ti?· 'Julho 11778. • 1 sistem. L. '~7· Agosto -17&. §. ·7. 
1
i .(Declar. peJo D. IJ. julh'O l77~t) 

Com que seguranças se ma.ndou dar 
~ ju110S o di-nheiro ·ddles. A. ~~. Janeirm 
'1 ·771>. 

(P'id. AA. 7· Fevereiro 1636., e 21 • . , 

Junho I759• §§. 6., e 7.) 

rn. OstentliiÇÕes da Universidade. Co
mo se procede nellas. A. 6. Mar~o 176). 

( Declar.ou-s.e por PY<ovis. 25. Setem- ~ 32.2.. O'UeJhas.. Forao CG)Jaifitmndas ·as 
hro 1787. q.ue um orfão menor, ainda- 1 

; Posturas de Tentugal, e Mont!e Mór o 
_ que eman~ipado por Pr,ovis. Regia, nlio ; Ve!ho para nã~ p_astarem nos campos de.
deixa de jicar lfetjeito 110 Juiz .dos .or- ; COimbra. Prov1s. 20: Setemblio 16~7 . .. 
fãor por. morte tjos pais) e que por tsf.O I r (A L.. "7· _Janezro 1694· confirmor~ 
se- ih~ deve ftJZer im;entario.) . ; esta Legtslaçao.) 

Forão cassadas todas as liceÍlSfâS de 
31?· -- e capellas. O dinheiro ~el- ; as traz~r no cam~o de Coimbra .,,.. ainda 

les f01 mandado remetter para o Erano, : t~ndo s1d~ concedidas por Resolu~ao Re-
para se empJJestar em apolices. Avis. 8. r ' gia. ProvlS. 15· Dezembro I792-·. ' 
Abril 1&n. · 

32.3. Ourives n~o pód~ ~~ nenhum 
318. - Os tutorés, que fazem des- : . mulato, ou. negro, .nem. lndiQ ~. pasto 

pesas com eUes , sâo pag0s na f6rma da que forro _seJa.. A· · 1.0. Outab'~p t6~t .. 

' ' 
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.. :. j'll::f. Ourives. ·O que làvr~r r ou ven
- ~er pegas d'ouro, de .menos. de -vinne ·e 
. ,·um quilates, incorre em perdrmento , del~ 
··Ias, e em pena pecuniar:ia ,. e de· degredo. 
·A. 25. Fevereiro 1669.. · ... i· 

I j f 

. (Pelo Regim. 9· Setemhro 't6'8·6. ·Cap. 
· 13. declarou-se, que de.:via ser ~de · vint_e 
e dotts quilates; e a prata de onze dt· 
.nheiros.) · · . · . 

Devem marcar as peças, ···que fazem, 
, e levalas ao Ensayador. Qye penas tem, 
--nao o fazendo, ou não tendo ·as peças os 
·.quilates da -lei. • Regim. 13• J ulh~ 16&9. 

. - 3!). ---- de ·ouro, e rprata :c0mo·de,. 
vem fazer suas obras, e sujeitalas ao exame 
do Ensayador. Regim. w. M3rço 1693• 

(Forão. ma_ndadof._s ai r fóra do dis.tri
·:uo das Mi?zas do 'Br.azil. ·.c. R. ·I 8. 
:.Abril 173b.) · ' 

; '3 2 6 .. ----- Vasadores; ·e Fundidores , 
. presos pela devassa , que o Senado man
Jem _ tirar, forão soltos, restituídas, .ou 
·quebradas as peças, etc. D. J;,1_ • .]aneiro 
17..))• 

~ ··(Mandott-se ·i1ripor ·silencio· áosrOuri
ves do ouro nos r.equerimentos , que fá
zião contra José Luiz da. Silva. ·.li• 25. 
Outubro 1788. 

.(Vid. A. 7.lY!arço l7-8].) 

3 2 7. -- do ouro, .e p·rata. "b Re
.'gimento de seus Ensayadores foi confir
,mado, e·mandado 'observ.ar pbr Portar~ •12 .. 
·Dezembro ·1791. · · 

{h!e peça_s' .e ooras :podem 'v.ehdei;. 
D. 14. J ul'ho 1801. 

. . 

· ·Providencias· sobre ·o seu valor.·; que 
foi fi«:ado por marco. E tambem o ouro 
cunhad0. L. 29. Março 16.p., e A. ··I? .. 
Delllernlilro · I 663. 

•... ; Foi · pro11ibido tiralo , na .Gruz dos 
:Morouços, junto a Coimbra. G. R. ·I_!t 
Abril - '167~. 

3;29· rOuro . e prata. Foi levantado 'O 

valo~ do marco -destes metaes no Braz·il~ 
L. 8,._, e·C. R. ·23· Março 1694• 

3 30. -- em barra , ou em pó , viu .. 
do nas frótas , foi mandado manifestar, 
e cerno. D. 9· Setembro I .7'io • 

·Não 'Se póde ··extrahir .das minas.'ern 
barra, e folheta, -sem ser fabricado nas 
casas das fundições ,dellas. L. II. Fe-v~~ 
r~iro 1719. 

· 3 ji .. ---~ · em -pó·, vt~Iga-rmente. 'Cha.: 
ma do folheta , só pó de ·correr no distri-· 
cto das Minas , a razão de dez tostões 
por oitava. E, sendo em barra, depois de 
fundido ·iras Casas Reàes da fundiçao , 
cOJ:treFá no,.districto das Minas· a ·razao 
d_e I d:>4oo . .n?is por oitava , senclo d'e 2~. 
quilates. : Qyand o. se levar ás C<asas · da 
Fundição , h a de tirar-se delle Ó' quinto 
para··ElRei• E, sai~do das ditas ·Casas,
ha ·.de ser ·cunhado nas pontas das barrãs, 
e registado nos livros dellas. L. Ir. Fe~ 
vereiro -i 7 I 9· 

: :33'2. :-'"-"'->em pó -e ·moeda,, fo1heta e· 
-barra paga -um por aento, (até o da Fa
·zenda Real) -e f.oi applicado para o des~ 
empenho ·da ]uma 'do Cornmercio extin~ 
cta. A . . I .. Fevereiro 1720. 

· (Foi prohibido o ·uso delle· ·em pô no 
328. Ouro em pó. Foi prohinido tira- · districto de Minas: e que providencias 

·lo do Sra~il, e sómente em barra, para s_e tlerão .. ·G_. R. 19. Março 1720.) 
.o que se -mandárao estabelecer Casas de 
-Eundi.çaó ·no seu continente. ·A. •I I·. -Fe-
vereiro 1619.- 1 

(Pe/g Regi»z. I). Agosto t6o3. ha
fVia-se regulado o modo ··do. descobrimen
to , e cultura das minas d.e ouro., e pr.a-
.ta da.s, Ca.pittmlas. ·do Braz'i/;) · _ _ 

. 3'33;:--:~ :que vier do :Estado doBra
zil em dinheiro, barras , ou folheta , setn 
ser registado, confisca-se. L. 20. Março 
1720, . 

' 
r. , · ·Eoi permin!idp c.aos paíticular.es .. re~· 
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. rne.ttê1ó , depois de registado , no 'com
boi por navios mercantes. D. 26. Omu~ 
bro 1721, 

3 34· Ouro, Provide1:1cias para evitar ó 
seu extravio na Costa da Mina. L. Í . Ju.:. 
lho ·1730. 

O que vier do Brazil em navios 
mercantes, ha de se registar tJO livro d·o~ 
combois, pagando um por cento de c0n
duc~âo. L 24. Dezembro 17 34· 

335'· _ _:_ em pó. Se aÍgúem 'o falsi
ficar com outra mistura, e a falsidade 
chegar a rnarc<!> de prata,. tem pena de 
rn?rte , e confiscação de bens. L. 17. J a
nelro I735• 

Achando·se falsificado eom outra 
mistura , e não se sabendo , quem fez a 
falsidade , se confiscará para a Fazenda 
Real. A. 17. Janeiro I73)· 

Como se procede contra os 'que b 
falsificão com limaduras de latão. A• + 
Maio 1746. 

3 3 6. --:-- que vier do Brazil sem vir 
nos cofres, ou no registo, toma-se por 
perdido para a Fazenda .Real, sem ser 
necessario senten~a declaratoria. L 28. 
Fevereiro 1736. 

O extravio delle fez-se easo de de-' 
vassa~ O. 3· Novembro 1740. 

(Foi prohihido aos Mi?ti.stros , e Offi
ciaes, que fazem a visita deite, levar 
comsigo outras pessoas. D. 15. Ja1uiro 
1744·) 

·337· --- fino, ou falso, he prohibi
do trazer-se nos vestidos j .e só se· poderá 
trazer em botões ou fivelas sendo de 
obra lisa. Pragm: 24. Maio ~749· §. r. 

1
( Declar'oú-se, que tÚ ditas fivelas e 

botoes , que se permiúeth !Javião de 
ser fabricadas neJte Reino' e seus Do
mínios , e isto, ou fouem lisos, ou la
vrados., A. 21. Abril1751. §. I.) 

Tom. 11. 

·B (L Ouro fino, ou falso nao se poderá 
usar em carruagens , liteiras , ou .cadeiras 
de mão; nem metal dourado, ôu pratea.l. 
do• Pragm. 24. Maio 17 49· Cap. 6. 

339· -- bruto reduz-se a barras, e 
marca-se nas Casas da Fundi~ão de Mi
nas. A. 3· Dezembró I7)0· Cap• z.. §. 2. 

340. -- em pó não se póde levat 
em Minas para jornadas , sem licença do 
Intendente, que taxa a .quantia, confor
me a equipagem. A, 3· Dezembro 17)0. 
Cap. 4· §• 3· 

(Declarado pelo Regim. 4· Março 
1751· Cap. I.§. 3·; que determinou, que 
nem por pequenas quantidades se podeuc 
ext1•ahir. Neste mesmo Regimento se fi
zerão muitas declarações, t deriio no
vas pro7Jidencias para evitar o extra:. 
vio de/i'e, eté.) 

Sendo em pó , foi mandado correr 
pelo seu toque, e jústo valor. A. 3· De.;. 
zembro 1750. Gap: )· 

(Vid. L. r r. Fevereiro 1719.) 

Como se providenciárao os extravios 
delle em Miriàs-Geráes. Cap. 6. §. I., 
e Cap. 7• 

(Vid: AA: i5'. Janeiro ~75'S·, 3· Ou
tubro 17)8., 5'· Janei1·o 178)., e r 3• 
Maio ~803. Art. 2. §. 2.) 

Premias dos Oiliciae·s, e pessoas ; 
que fazem apprehensão delle. E dos que 
mettern nas Casas da Fungição outa 
arrobas d'owro ' oe d'ahi para cima. 
Cap. 9' 

Nâo pode haver 110s tegistos ~aior 
porção , do que a nccessaria para a per..: 
mutação. D. I. Janeiro I75)· 

tomo se entende o contrabando 
delle. E como se deve fabricar, para se
poder levar ·para fóra do districto das 
Minas. A; 25. Janeiro I755· 

~antidade exacta dctsta por~aõ •. A. 
Í)• Janeiro 17)7· · 

11 
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. 341. Ouro, que vem do Brazil nas 

frótas. Corno se faz a sua entrega em 
Lisboa. DD. n. Novembro I7)7·, 28. 
e 30. Junho I7,59·, e A. 7• Abril I770 . . 

Foi prohibido nas Minas Geraes fa
zer o manifesto delle em nome alheio. 
A~ 30. Janeiro 1758. 

( Vid. A. 3· Dezembro 1750· Cap. 
9· §. 4·) 

O descaminhado pertence ametade 
ao denunciante , ainda sendo Official. A. 
3· Omu9ro 17)8. 

342. -- em pó, ou barra vindo do 
ulrramãr, he lçgo reduzido a moeda, 
ainda pertencendo á Fazenda Real. D. 
29. Janeiro .• 762. 

343· -- da Companhia do Grão Pa
rá, e Maranhão póde vir em navios da 
fróta, ou destacados. C. R. 9· Abril 1763. 

344• - ·- em pó. Foi prohibida a 
sua circulação no Brazil. A. 13. Maio 
1803. Art. 2 . §. 1. 

E não se póde transportar sem Guia. 
Art. 2. §. 2. Seu pre~o. Art. 3· 

Modo de o permutar no Brazil. -
Estabelecimento das Casas de Permuta 
ahi. A. 13. Maio 1803 . .Art. 4· §. r . 
- Como se distribuem as terras delle 
em Minas. Art. 6. 

C Vid. A. 3· Dezembro 17)"0. Cap. 4· 
e seg.) 

Foi prohibida a sua circulação na 
Capitania de Minas Geraes. Como se 
transporta. Seu valor nas Casas de Per
muta. Estabeleaimento destas. A. I 3· 
Maio I8o3. Artt. 2. ~·, e 4· 

(Declar. pelo A~ I. Setembro 1808., 
qtte prohibia a permuta deste, admittin
do a de- f.ai:squeira.) 

Não foi considerado mais corno 
moeda, e s6mente como genero , que 
unicamente se póde vender nas Casas de 
Permuta tres rnezes depois do A. I. Se
tembro I 8o8. §· 3· 

Como , e em que casos se mandoú 
fundir: e como se fazem os r~sgates, e 
permutas delle. Como se procede no casn 
de presumpçâo, ou certeza de ~alsidade. 
§§. 4· 7• e 8.- Pena do extraVIO §. r 1, 

345'· Ouro de faisqueira. Foi admit~ 
tido o seu troco na Capitanía de Minas 
Geraes , é pro h ibido o ·giro do ouro ettt 
pó. A. e Regulam. 8. Novembro I 8o8 

(Vid. A. r. Setembro r 8o8. §. 9 ) ' 

(Providencias sobre as datas mine~ 
raer, e compra do ouro, que di!llas sair 
pelas Ju11tas da Faz~ncla. C. 1<. 4· De: 
zembro r8I6.) 

346. Ouvidores das Fo'rtalezas da In, 
dia. Foi prohibído provêr estes cargos 
nos criados dos Governadores. A. 19, 
Março 1604. · 

(Declarou-se, que podião prove1··-se 
sendo criados, que estivessem d doz1; 
annos fóra do seu serviço. A. 23; De~ 
zembro 16o6.) 

(Vid. A. 23. Dezembro r6o9.) 

347· -- do Crato. Sua J·urisdiccao · , , 
e alçada he como a dos Corregedores. C. 
R. 6. Maio J 604. Servem além dos tres 
annos, querendo-o . assim o Grão Prior 
A. 6. Maio I Óo4. · 

Mandárâo-se pôr em algumas for~ 
talezas da India. A. 24. Dezembro I6o5, 

(Vid. A. 23. Dezembro I 6o6.) 

348. Ouvidur das Capellas do Senh~ 
D. Affcnso IV. he de nomeação imme. 
diata e Real , e não do Provedor. C. R 
29. Maio 161 J. ' 

Qganto tem de ordenado, como, e 
em que se lhe paga .. .f>;.. 21. Junho 1758, 

349· - ·- d' Angola serve de Prove~ 
dor da Fazenda , em lugar de Governa
dor. A. 11. Março I6I). 

3)0. Ouvidores da Casa de Bragança 
podem prov·êr as serventias dos ofticios 

I 
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como ós ·corregedores. A. z. Outubro 
1617, 

(Vid; A. 23. Julllo I 6,-6.) 

. ';Tinha-se, declaradõ, que só elies po
dtao entrar em Vil/a de Conde. A. ,-. 
Márfo 1604.) 

3)1. Ouvidores podem prcivêr os offi
cios, assim como os Corregedores das 
comarcas. Aõ 2.3. Julho 1656. 

Dando conta , podem continuar o 
serviço, acabJdo o triennio, até serem 
rendidos. A. 17• Março I 66ó. 

Reputão-se como Olt Ministros da 
Corôa no servi~o, que fazem. A. I 3· 
Outubro I 66o. 

35i. de . S. Thomé foi mandado 
soltar da prisão, em que o tinh~ o Go
vernador, continuando a servir o seu lu
gar. C. R. 6. Junho z6r8. 

35'3· Ouvidores ·do Rio de Janeiro. 
Seu Regimento. ,. Junho 1619. 

Os dos- Donatário~ não podem ad~ 
mittir artigos de nova tazão. Ass. z8. 
Junho I622. 

-· 35'4• -- d'America ' nâo podem ser 
suspensos pélos Governadotes. C. R.z2. 
Janeiro 1623. 

. 35'5'· Ouvidor do Estado do Brazil, e 
Provedor Mór dos ausentes. Seu ordena
do. A. 6. Abril, e R e gim. I. Junho r 6.3o. 

Podem · tirar cleyassas · niDs casos de 
mort.e. C. R. I 2. Fevereiro 1690. 

A e] le só pertenee ürar devassa , _e 
,.., G I ,.., d nao aos :sovernadores: a excepçaS' a 

geral clos Officiaes. C. R. 14• Mar~o 
1702. 

São Conservadores· d~s .privilegi{!
dos dos Mininos Orfãos. Provis. 4· Abril 
tT2J. 

ou 
3)6. Ouvidores ·do Brazil sérvem dé 

Juizes do Fisco, tomando as denuncia
çóes , e eXercitando a jurisdicção , corno 
elles exercitarião no Reino. A. 5'· Abril
I7II. 

E como procedem nas prisões , se
questras, e inventarias. Provis. do Santo 
Officio 20, Março 1721. 

Tirão todos os,annos devassa, como 
Ós carcereiros cumpdrão, e tarnbem , se 
se servírâo dos escravos. A. 3· Outubro 
I758. 

Arbltdo o que os carcereiros devem 
dar de sustento aos escravos presos, de
terminando-lhe quantidades €ertas. A. 
3· Outubro 1758. 

35'J· -- do Crime, quando passa
rem cartas· para avocar alguns feitos cri
mes, não se trasladarão nelles 'as cartas 
avocatorias. Ass. 8. Março 1636!. 

Ha de sentenciar as culp:Js dos J2re
sos ' . que viérein ein levas por otcierp 
d'ElRei, no caso que venhâo jã appel.: 
la, das da primeira instancia. Ass. 1 9· J u.: 
nhb z6;s. 

Achando nas áppella ções ; que o 
J t6i inferior deixou de :pronunciar algum 
réo ,. havendo prova para isso , o poderao 
pronunciar. Ass. I. Agosto t684• 

3.) 8-. -- particuiare~; e Gera_l ~~ 
J uma de Guerra, quem sao, e sua JUns
dlc~âo• A. r 4· Junho 1 64l_. 

Os das terras da Rainha fazem as 
vezes cie Provedores: D. 3~ Novemhro, 
e C. R. I)· Dezemb'ro i64f· 

' 

Foi:..l'fles facultado à-c01·dar em Re
la9ão , com Adjuntos, ordem & prisão j 
corno fazem os Corregédores dg Côrte. 
D. 20. Janeiro I 648. 

Devem f~zer as {Condena·ções para o· 
Gonsel110 da mesma Senhora, e não pa:. 
ra a Rela~ão. D. 23. Agosço 1668. 

. 17 * 
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l59· Uuvidor ~eral dos ~eitos, e cau
-sas crimes na Bahia he Auditor da Gente 
de Guerra. Reg,im. I l. Setembro I ~52, 
§. 2.. 

Conhece por acção nova de todos 
os delictos , que se cornmetterem -na ci
,dade, ou nos lugares da Capitanía; e 
·despachará em Relação os feitos , qu':! se 
•despacharem no seu Juizo. §. 37· 

E conhece de todos os instrumentos 
-de aggravo, e feitos crimes 1 que forem 
:remetridos de quacsquer partes do. Esta
-do da Brazil, os quaes , despachará em 
Rela~ão. §. 38• 

Foi-lhe dedarado o ordenado. A. 
-23. Setembro 1709 . 

. E do de Sergipe d'ElRei. A. 27 .. 
Abril · I7I I. 

E do das Alag&as. C. R. 8. Ages
l O 1807. 

-360. Ouvidor; da Universidade pôde 
ir a todas as terras do Reino fazer exe
-cuções das rendas, e dividas della, quan
do lhe for mandado pela junta -da Fazen
.da no impedimento do Conservador; e 
nesse caso vai com vara alçada , e leva 
Meirinho; praticando u mesmo na·s pos
·ses, e quaeS'quer diligencias. Estat. Velh. 
Liv. "-• Tit. 28 .. §. 4·, e C. R. 16. Se-' 
tembro I7~4· 

(Vid. A. I. Agosto 1774· §§. 4·, 5·, 
•e 6.) 

Térh o predicamento de C01tei'ção 
Orclinaria , e he Fiscal, corri 'o ordena· 
do de Corregedor. D. 8. Maio 178·6. 

Tendo servido com disdncçao) pre
fere a qúaiquer parà Consérvad'or. C. R. 
27. Sêlémbro 1786'. · 

3 6 r. -- do Duca·do de Beja ,. e Ca
sa ·de Vilfa Real ·passavâo ·cartas de segu
ro, como os da Casa de Bragança. A. 
11. Fevereiro r 6) 8. 

(Tinha-se declarado, que aos Ou'Vido
res dos Donatarios niio se cornmettem 
.devassas extraer,dinarias. Re.rol. 9· '}u-
1Jho 165)•} , . . . 

ou 
' 31S-2. Ouvidores das terr.as âo Inf.q n ta-~ 

do provém as serventias dos officios de 
Orfãos, excepto Juiz€s, e Partid<:>res. A.. 
I4· Novembro I65_8. . 

I, 

363. Ouvidor d' Alfandega he Juiz 
privativo dos Officiaes dos Contos do 
Reino, e da Contadoria Geral da Guer~ 
ra. A. r 3· Julho I 660. 

Tem alçada até dezeseis mil reis 
nos bens de r:liz, e vinte mil reis nos 
moveis. L. z6. Junho 169t. §. ). 

Ha de . levar de assinatura d3s sen~ 
tenças, que der, duzentos re is. Outras 
assinaturas, que tem. A. 7· Outubro 1745. 

364. Ouvidores do Maranhão. Sell 
Regimeíuo. 20. Setembro I 67 5. 

3 6). -- do ultramar, . se ser'llrern 
de Provedores dos defuntos e ausentes 

' Jüío de dar residencia de um , e outro 
cargo. D. 1'. Abril 1677. 

(Vid. D. 21. Setembro r668. ) 
I 

3 66. -- ~a: Casa de Bragança , e 
Infantado , e do Arcebispado de Braga 
nao podem p~ssar cartas de seguro em 
casos de morte. O. 24. Maio I 688. . 

367. -- de Pernambuco. Seu Re~ 
gimento 22. Setembro :688. 

Devassao officiosamente dos homi~ 
cidios, commettidos na sua corparca, e 
dão livramento aos teos, com appeila~ 
çâo para a Relaçao da Bahia. C. R. 12, 
Fevereiro 1689. 

O · Ot1vid<Jr Geral de Pernambuco 
he Juiz privativo @e ·todas as causas dos 
Indios, e Tapuias da sua comarca. C. 
R. 3. Novembro ! 700. 

Foi-lhe pennittido tirar segunda de~ 
vassa de mone, sendo a primeira tirada 

' pelo Juiz Ordinario. C. R. 27. NoveQ1. 
b~·o 1710 • 

.. 

Serve de Juiz da .Corôa nessa Capi~. 
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tanJa ,. Para.iba , e Itamaracá. C. R. 24. 
Mar~o 1707. 

368. Ouv.idor de Pemambuco. A de
v~ssa , ·que elle• deve tirar d:os h@rnici
EÍI~s , nã~ comprehende o d'istr;icto do 
JuJZ de Fora' de Olinda. C. R. 8. Outu
bro 1709. 

Nas causas, que elle despacha como 
Juiz da Corôa, são seus Adjunctos o.Juiz i 

de Fóra , e o Letrado mai.s antigo do 
auditoria, sendo formado. C. R. 7• De- , 
zembro I 709. 1. 

Nâo obedece ao Governador, quêlln
do o manda tirar devassas em casos iiJe
gitimos. Provis. 6. Agosto 1715. 

369. -- d' Aviz he Guarda Mór do I 
Pinhal do Cabeção. Resol. 24. Janeiro 

. 1701. (Vid. A. 30. Janeiro 1617.) 

370. -- da comarca de Alcobaça 
podia o Abbade nomear em qualquer Ba
charel formaqo. Pro vis. Reg. r 2. J anei
ro 1709. 

371. -- Geral das Minas de. Cuia .. 
bá. Sua .cri~ão. D. 6. Abril 1718. 

' E da Capitania do Espírito Santo. 
D. I). Janeiro 1732. 

372. -- Geral do crime do Rio de 
Janeiro tem a rnesll)a jurisdicçâo na ci
dade, e quinze leguas ao redor, proce
dendo por devassas e querelas, ou por seu 
officio. Regim. 13. Outubro 1751. §. 69. 

,373· - de Bragança. O seu lugar 
f01 declar?do de Cor~eição Ordinaria. A. 
3· Fevereiro 1779. 

I 

374· --de Macáo. O seu lugar fDi · 
r?tabelecido. D. 20. Fevereiro 1758. 

Sua jurisdicçâo nas causas de com
mercio. C. R. r5. Março {783. 

ou 
375'· Otw:idor de Mac-áo se!'ve de Pro~ 

vedar-, Contador , · Ju·iz- Adn'linistrad'or 
d~ Al.fa.ndega, e Juiz dos Ortãos. C. R. 
28'. F€vereiro 1789. 

Man.do1;J-se fazer Regiome·nto . pa•r-a 
el-le. Resol. 17. Março 1·8o 1. 

Seu RegimeFlto, e declaração da sua 
jurisdicçifo. A. :?-6. Mar'ço r8o3. 

376. -- Geral da Capiranía de Mo
çambique, que por <jl:lalguer despacho, 
ou sentença, a1nda jusfa, 'e:x:igir, ou re
ceber das panes, ou ainda dos que o não 
forem , algum donativo, offerra, ou pre
sente, ou levar maiores salarios ,_ ou tirar 
dinheiro de quaesquer cofres, OLl cousa 
yue o valha, ou fizer commerdo, ou se 
interessar em negociaç6es mercantís, rem. 
pena de confiscação, e he riscado do ser
viço, sendo isso caso de denuncia. A. I 4· 
Abril 1785'. · 

377· Ouvidor Geral da Casa do In
fantado foi extincto, criando-se em seu 
lugar um Juiz dos 'Feitos da mesma Ca
sa. A. I 8. Dezembro 17 90. §. 4· 

· 378. Ouvidores Geraes do. Crime das 
Relações do Rio de Janeiro, e B;,ilüa sâo 
Jui~es dos casos criminaes, aeontecidós 
nos S€US clistrictos, em que forem reos os 
Cavallçires das Ordens Milirares. A. Il. 
Ago~to _r8or. 

379· Ouvidoria do Estado da India. 
Foi prohibido provêla em criado , que 
seja, ou tenha sido de Vice Rei, ou Ar
cebispo, ou nos que f<;n·em parentes den
tro do quarto e;ráo de consanguinidade, 
ou affinidade do Chanceller, ou Desem
barga-dores., . d çriados seus. A. 2 3-· De
zembro r 709. 

3 8o. Ouvidoriss, Gom isenção de Cor
reição, farão extinctas, e as outras, que 
conhec~ao por appellarão: cri::J~do-se Co:
reiçóes nas que ri.nhão suffic1ente tern
torio. e. R. :19. Julho q9o, -§.§· 4· até 
9 '~ §§. 1.8., e 39· 
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(For !ia novamente demarcadas pela lei, 
"! ·regulados os seus te.rr!to~ios; c~ns~r7 
vando-se aquflllas, q.ue ttnhao terrttorws 
·encravados nas Comarcas da Corôa , in
teá;amente extinctos, e unidos esses ter
ritorios ás mesma·s comarcas; .e aJ •ou- . 
tras, que tivessem territorio hnmedi'a
to á Capital, que pocf.ia ser o ohjecto de 
çorreição ,ficdrão conservadas com o no
me de correições. A. 7· Janeiro 1792.; § . 

. I. e seg.) 

. 38 I. Ouvidoria de Itamaracá foi ex
tincta , e criado em seu lugar o Juiz de 
Fóra d~ Goiana. A. r. Agosto r8o8. 

382. Ouvidorias de Villa Boa de Goiás, 

, e de S. João das duas barras. St~a cria-,~ 
ção~ A. 18. Março 1809. _ 

' 
3 83. Ouvidor ias do Brazil não· fora o 

compreheBdidas na C._ cle L. 19. JuH1o 
1790., por .Qâo p~rteacerem a Donata, 
rios , c constituírem uma parte dos Reaes· 
Domínios. A. 20. Outubro r8o9. 

( Vid. C. R. ,4· Março 1802.) 

3 84. Ouvidoria do scrtãb de Pernarí\, 
, buco. Sua criação. A. 15. ] an:eiro 1810 • 

385. Ouvir se deve a parte antes de se 
proceder. D. I). Junh0 17,56., L.). Ahrn 
1768. §. 11., e A. 31. Janeiro I775• §.1, 

( Vid. A. 30. Outubro 17) r.) _ 

p 
P.A 

I. PA;o da Madeira. O seu Regi
mento foi mandado observa:r ern todas as 
alfandegas do Reino , cobrando-se nellas 
os direitos de Dizima , e Siza , que ROr 
elle , _e por Ordens posteriores se ach~o 
t:;stabelecidos da mesma f6rrna· que no 
porto de Lisboa, 3em -differ~n~a al.guma. 
D. I'f· Abdl I807. ' 

. (O Regimento be de ~3· Fevereiro 
~604.) . 

' 
2. P-actos, ou promessas de .casamen· 

tos ' que não sao assinados pelos pais ' 
o.u tutores em escritura pública, são nuJ- · 
los. C. L. '6, Outubro l784. §. I·.' 

(Excepçáo deJta regra nar terras, 
em que não ha Tábe/liães, e como se 
procede nesse ia,r,o. §. 2..) t 

· 3. -- de quota liús .são nullos : e 
que penas tem q,uem os fizer. A.~. Agos
to 1774- §. l, 

PA I • 
J 

(Este A. está suspenso pelo D. 17. ']a, 
·lho 177~L) . ,· 

4· Padrão da Camara de Lisboa. Não 
há pessoa , ou corporação a1guma , que 
delle possa isentar-se. A. 20. Julho 1767, 

5'. Padroados da Corôa. A sua refor, 
ma foi c.ornmettida no Real Arehi vo ao 
Licenciado Gaspar Alvares. A. 30. Mar. 
ço 16n. 

' 

Devem os Provedores dar conta ao 
~apellão mór dos que vagarem, e to, 
mar logo posse de1les. A. 4· Janeim 1.617, 

Os que são oossuid~s sem licenca 
della , dem~ndâo-s ... e ordinariamente p~r 
acçâo util, que o Procurador dos padroa. 
dos deve ÍFJtemtar contra os possblidor(!S 
por serem bens da Corôa, que não al 
mit~em prescripção. A. ·17. Novembro 
I6I7. . . I 
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6. Padroados da Corôa. Execução das 
sentenças contra os que impetrárão Bul
Ias sobre Beneficios. D. I 8. Outubro 164.5'. 

Fez-se concordata a respeito delles 
em I I. de Novembro r720., e declaracão 
a 28. Junho 1723• ~ ~ 

~ão se, cornprehendem na dispensa 
da lei mental nos bens da Corôa , sem 
·se fazer expressa declaração delles, ain
daque seja com clausula de serem fóra da 
mesma lei. L. 14. Novembro 1742. 

(V:id. D. I. Outu6ro 1741.) 

7· Padroado do Mosteiro de Santa 
Monica de Gôa foi acceito. C. R. 28. 
Fevereiro I 6 y5. 

8. Padroados. A suspensao das causas 
delles foi sómente dos da Corô,a, e não 
do~ que se achavão em poder de Dona
tanos. A. 30. Maio I 642. 

(Víd. Avis. 8. Janeiro 164r.) 

(Declarou -se, que o do Bispado. de An
gra e de todos os Beneficios perpetuas del/e 
he do Soberano, como Grão Mestre das 
Ordens. D. 24. Fevereiro 1646.) 

9· Padroado da Corôa na apresenta
ção dos beneficios do Funchal não he sim
ples, _mas com jurisdicção ordina~·ia e 
plen~ Jure da Ordem de Christo. A. r). 
Jane1ro 1784. §. 2. • 

r o. Padroados da Corôa não se enten
dem cornprehendidos nas mercês Regias , 
não se fazendo delles expressa menção. 
A. 4· Julho 1789. 

r r. -- nas·lgrejas, e J3eneficios ~e 
ultramar pertenceJ.U á Coroa , e consis
tem nas renuncias, cessões, divisões, des
membraçóes , uniões, aumentaçôes, bene
ficios , e accrescentamentos , ou diminui
çóes de congruas, e outros semelhantes. 
A. 11. Outubro 1786. ' 

Conservao a sua natureza , e prero
gativas , ainda em poder dos Donatarios 

secuiares , ou Ecclesiasticos, A. 26• Se~ 
tembro 1791· 

1 i. Pad'roado .de todas as Cathedráes 
do Reino , e Domínios pertence ao· So.:: 
berano. C. R. 13. Novernbrd 1799·· 

(O das Dignidades ; Conezias, e Be
nfljicios da Sé de Leiria (exceptua,ndo o 
Deão, Mestre E.rcola, e at Conezías da 
Universidade) foi doado a(} Bispo, e seus 
successores. D. 3· Março IJ95'·) 

(Declarou-se pela Resol. 14. Fevereiro 
r8o). que o Padroado de todas as Igrt
jas, pe1'tmcentes aos Mosteiros Bentdi
ctinor, he Real, ainda que originalmente 
não saísse da Cqrôa. E que os PadroadoJ 
mixtos gozão dos privilegiar de Reaes, e 
se contempfiio merame11te seculares em tu
do o que he ja7Joravel á Corôa.) 

13. Padrões'· com teBca de Fazenda 
Real , devem-se lavrar p~la Repartição 
das Ordens. Ass. do Cons. da Fazend. 
7· Dezembro z6)I. 

14· Padrões de juro de quatro por 
cento mandárâo-se entregar, e fazer re .. 
laçao dos de cinco por cento. Avis. I). 

Outubro 1750. . 

r)· -- applicados á Patríarchal , 
maQdár_âo-se restituir , e como. D. 9· 
Agosto 1751· 

Por sua mesma nat-ureza e costume 
do Reino pagão-se annualmente. C. L. 
n. Dezembro 1761. Tit. I4· §. 13. 

Os corpos de mao morta nao os 
podem possuir, por .que se considerão 
bens esta v eis. A. 3 r. Janeiro 177 5. §. 3. 

(Com este mesmo fundammto se decla
rou , que uma Irmandade não podia pos
~tlir um , que lhe foi deixado~ e qut P?r 
tsso estava devoluta á CQroa. Provts. 
14. J.11.aio 1770.) 

I 6 • . -- Reaes. Gozao dessa natureza 
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as Apolices do emprestimo, e seus capi
taes J e ju.ros. A. I3· Mar~o I797· §. 5· 

17. Padrões de juros Reaes mandá
rão-se fazer dos productos dos bens das 
commendas vendidos. DD. 20. Agosto 
1798., e 4· Outubro 1799· 

.Os que possuiâo as Misericordias , 
e Hospitaes <mntra as leis da amortisa
ção, forâo mandados encorporar na Co
rôa, fazendo--se-lhes mercê delles para os 
possuírem livres de encargos. D. I 5. 
Março 18oo. 

. São os mesmos na sua essencia , que 
as Apolices grand'.!s do emprestimo. D. 
23. Janeiro 18or. · 

· Ficão extinctos, e taes se julgão , 
logo que são encorporados na Corôa por 
morte dos Donatarios: de sorte que nas 
doações de bens da Corôa, que se hou
verem de conceder, ou verificar, :ficão 
sempre excluídos.· A. 2. Sereq1brç r8or. 

(Virk A. zo._ Maio 1796.) 

18. Padr'ões dos bens das Ordens Mi· 
litares vendidos mandárão-s'e passar pelo 
Conselho da Fazenda. D. 4- Outubro 
1 799~ 

19. Pagamentos fantasticos farão pro
hibidos aos Almoxarífes, e Recebedores 
da Fazenda Real, ainda com consenti
mento , e recibo dos credores. Regim. 
17. Outubro 1516. Cap. r,9r. 

Não se podem fazer na Casa dos 
Contos, mas ha de se entregar o diühei
ro na arca do Thesoureiro Mór dos as
sentamentos. A. 4- Janeiro 1612. 

Foi prohibido fazerem-se por outros 
Decretos, ou papeis , que não sejâo· di
rigidos a

1
os Almoxarifes , ou Th€sourei

ros actuaes. D. 7· Março I74.9·. 

20: Pagamento dos contràtos Reaes 
das Minas, e das di vidas Reaes, e. par
ticulares, de que fórma se devem f:1zer. 
A. 9· Novembro 1752. 

(Rev. pelo A. 2 I. Dezembro I7P·) 

PA 

zr. Pagatnen~o das divida~ particuia ... 
res regula-se pelo das Reaes no caso do 
A. 9· Novemqro I7P· §. 2. 

(Revog. pelo A. 2.!". Dezembro 1752-.) 

O da Tropa foi regulado, e ~::orno, 
D. n. Maio 1756. 

22. ~- válid.o não se póde fazer de 
dinheiro dado a juro, senão na mesma 
praça , aonde o empréstimo se houver 
celebrado; e he caso de denuncia, que 
se páde dar contra as prbprias partes , e 
procuradores , ou comm1ssarios dellas. 
A. 17. Janeiro 1757• 

_(Este A. tem tido varias déclm"ações 
para [liminuir o embarafO, quecau.ra'?': 
ao commercio. sendo bem notavel a provt
dencia da C. R. r 2. Julho r 8o2. ,. em que 
se mandou co1tsiderar o negocio do deu-Qn
to de letras, nifo como contrato de mutuo, 
ma.r de cor;~pra, a fim de se jttlgarenz 
neste sentido as questões occurrentes .. ) 

23. -,....- do aluguer da casa. A sua · 
falta h~ uma eausa, sem excepção de 
pessoa, para qualquer ser lançado fóra 
della. , A. 3· -Março I7)9· 

E faz perder o privilegio de aposen
tadoria. A. 3· Março 176r., 

Ú dos coritrátos Reaes como se faz. 
C. L. 22, Dezembro 176t. Tit. 2• §. 33· 

(Declar. e ampl. pelo A. 7· Ahril I77)· 
que fei revog. pela D. I. Setembro 1779.) 

Devem-se', fazer em sessenta dias, 
depois de findo o praso : e nao se pro-
vão, senão juntando-se conhecimentos de 
entrega no Erario em mltros sessenta 
dias. A. n. Junho 1 8oo. , § §. 4· , e 6. 

24. Pagamentos feitos por · parcelas 
meudas. Cosrurna haver nelles quebras, 
e diminuições, que se devem compensar. 
D. I. Julho 1762. 

2). Pagamento da Tropa deve ser 
feito de dez em dez dias aos soldados, 
e de dous em dous rnezes aos Offidaes ~ -
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:e em mostras geraes. - F órrnu1a das -at
testações , e recibos para esse fim. D. 3 'I. 
Julho 1762,, e A. 14. Abril 1764. 

(f/id. C. R. 26. Agosto i762.)' 

(O A. 9· 'Julho 1763. §§. 13., e 14. 
manda fazer ·c:ste:s pagamentos aos sol
da~os de cinoo em -cinco dias , e aos Of
ficzaes Superiores , e Estado Maior no 
r: 1ia de cada mez , do que se tiver 
venczd1 no mez antecedente.) 

26. Pagamentos d~ Real Erario forão 
regulados: D. 4· Janeiro I(6). 

27. Pagamento dos valladores·, e Of
ficiaes da:; Leziras como se faz. A. :zo. 
Jwl.ho •I76). §. r r. · 

·(Vid. Regim. l ·. Novembro r 576. Capp. 
52•' e 53·) 

~8. Pagamento póde fazet;.se por par
tes nos termos. d.a C. L. 20. Junho I774o 
§. 2). 

· (Declarou-se, que 11/io compete a algum 
Tribunal mandar fazer pagn7'/1e11tos da 
Real Fazenda, e só a?J Era rio ·; d exce-. 
pção de ser por Carta asshzada· por S. 
Magestade. E quando por despacho dos 
Tribunaer se decide, que se deve pag.ar, 
declara-se que o caso está nessa figura 
para os interessados rçqueterem. D. r 2. 
Junho I779· · 

29. Pagamentos feitos pelo Erario. -
Qge quantidade de papel e metal deve en
trar nelles. E o dos Renqeiros, e pessoas, 
que recebem tudo em metal, he feito do 
mesmo modo. Edit. 31. Janeiro r8or. 

30. -- quaesquer devem fazer•se 
ametade em metal , e a metade em papel ; 
au todos em metal ; não havendo para 
isso constrangimento público, ou occul
ro. A. 1.5. Fevereiro r8o1 . . 

Podem.se fazer todos em papel, 
querendo-o assim .aquelle, qüe os recebe; 
sendo este o monvo, . porque no A. 2). 

Fevereiro r 8or. se prohibio 1 que ~ ca-
Tom. J.l. . 

nal da cii•culação do papel moeda se es~ 
treitasse com as ·convenções de se faze• 
rem oS, pagamentos inteiramente em me• 
tal. C. R. u. Julho r8o1. 

3 r. Pagamentos das dividas da F a zen
da Real , que se devia o ter effectuado 
até :l0 firp-do anno de z8o8., fora·o ad
mittidos em duas terças partes d€ papel. 
E abonados os creditas, que tivessem lí
quidos contra ella. Portar. I. Setembro 
r.Sm. 

( Mandárão-se reteher no r pagame'llttJs 
dar compra de hens da Corôa as letras 
do Commissariado do Exercito, perten
c.etztes ao anno de r814. pela Portar. I I. 
Janeiro. 1817.) · 

31· Pai que maltrata os filhos. Gomo 
se procede contra elle. Resol. 1'_9. J u!ho 
I7)I. 

. O exemplo e instrucção d(\lles mo
ve muitó ~s filh'Os. Ditect. conjirm. ·por: 
,A. 117, Agosto -1758. §. 14· 

Nâo são relevados das penas , en
cubrindo os filhos 'criminosos ·de Lesa 
Magestad12. D. 9· Dezembro Í7)8• 

3 3· --de famílias, que casa segun
da vez' deve fazer inventario' e-dar.cau
~ao. C. L. 9· Setembro 1769• §~ 27. 

(Revog. pelo D. I7._'Julho 1778.) 

34• Pais , que· alliciâo, e solHci~ão fi
'lhos alheios para entrarem nas suas casas. 
e terem trato e communicação com suas 
.filhaS ' que penaS tem 1 além de na0 p0• 
derem ser ouvidos em qualquer juizo, oll 
fóra delle, queixando-se dos culpados. 
C. L. 19. Junho IYJ). §. 3· 

35'. Pai póde requerer em vida a des
herdaÇão da filha nos casos , em que por 
Direito póde desherdala. Ass. 20· Julho 
1780. 

36. Pa~s são obrigad<?.s. a criar os filhos 
18. 
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'~pgeitados, -sàbr;ndo-se, que sãb seus, e 
·como~ se procede. A.t.. 1·.8. Ot:nubro 1.8'06. 
§. - ~·· 

37'· Palavras, suscepdvéis de 'i:nter
·pretaçóes seientificas ' e intelligencia de 
Doutores , são prohibidas ·nos contrat?s 
R.eaes. C. -L. Zl. Dezembro 176r.. íf·lt. 
2. §. ~8.' . 

38-. ·- · _.... inJuriosas , que ·contenhã·o 
·affronta, ditas aos Magistrados e Offi
cia~ _de :}tJstiça, ·quaudo. forem. a dili
g~ndas ,.: sem Jbas impedirem , .consistin
-do ._n}sso as: offensas, e resistencias., ·que 
lh~ .fazet.1,1 ~, :çemo .são casti.gadas. A. 24-
0utubro I764. §-. 3· 

3:9• -::-........ ptnecedellfte&, e súbsêqpentes 
-declarâo:o,_ çs.phrito- da -lei. A .. Ig. Feve-
-reiro' 17 66. · 

' r 
> 

· 49. · -:.-· et].umdntivas . da, lei. Péso , 
·que merece.m, C .. L. 44• .Julho . 1768. 
·§. 3· . . ' 

N ã ~· h; ~a-lguma·, qáe se jtrl gue in u
t il, Y ro·~Q op~r& o seu ·effei.'to. Ass. 22~ 

· Outubrõ r778. 

; ..... f r-, I 

- 4i'. -=-- réferelíl'tes 1'Jao dâo direi:to 
novo, 'nem i'nais .-.do que aquellas, a que 
se refereru. ;,... 23. M,arço I781. 

. . 4T· .Pa.feograjit;~. Fo.ir criada em Lis
b.qa urna .cadeira ddla·, com o nome de · 

. 44· Palha. A sua taxa h e feira · duas 
vezes no an,no. A. I. Julho _1752. §. S'. 

Se ·alguem a comprar por modo d~ 
travessia , para a tornar a vender , tel'l.l. 
pena de prisão , e de' degredo , e ha de 
livrar-se da cadeia, porque não se lhe 
concede carta de seguro, nem alvará de 
fiança. §. 6. 

E como se procede, sendo os atra~ 
vessadores Ecclesiasticos , ou pessoas . de 
alta jerardüa. §§. 7·. e 8. 

A rra-xessia para a revender he caso 
de duas devassas ; e quem as tira el'll , 
. Lisboa , e nas comarcas visinhas. §§. 9. 
e IO. 

Providencias sobre o seu despacho; 
·-que foi prohibi-do , sem se apresentar 
'Guia. D. 17. Julho IJ53• . 

• 
1 Corno., e por quem deve ser. despa, 

·chada , · e varias providenc.ias sobre sste 
-obj~cto. D. 15. Junho 1757. 

-45"· -- e ·cevada para C0nsllmo das 
cavalbaáces Reaes. Comdi~Ôes, com que 
se arrematou. Conclicc. 22. Abril 1777. 

o~ 

46. -- Providencias sobre ella. Edit, 
30. ]al'lei;to I797·, A. 2. lV1aio, e Edit. 
2). Junho I 8o3-, D. ,. e Edit. + Maio 
1804. 

. 47 · Palhas de Riba-Téjo. Seu frete. 
Res?l. 'i· Nov~mbro x8or • 

Pnhograiia· _ Diplomatic~ .. · R~sol •. : 21 .· : 48. ·Palha. Foi abolida a taxà della. 
A~osto . I775· . · · · Regulação economicé\ a este respeito, 

,- mandando-se, qüe cada lavrador mani~ 
fesfasse a que .produzissem as suas eiras I 

-43· · Paih(l. Foi prohi:bicii<o, éornpr.ala, 
ou· :vendcla por -nep;ocio nas fronteiras do 
Reino. A. 2 0 . Junho I645'• 

Foi prohibicto 1irala judicialmente 
-aos )avr.Adnres do Riba-T éjo. D. :210. ' 

Maio 175 2. 1 

Peso dos pannos della em Lisboa. 
1 

A. i. Ju l·ho J75'l; §.'r. 

. d ) ·tanto ~m tngo, cmno em ceva a; re~ 

l.'nettendo-se- ao Senado · de Lisbo'a este 
manifesto para ·da~· as providencias. A. 2 •. 

·,.Maio 1&ru j. ' . 

(Foi suspensa por dou s a1}.nos a disposi~ 
ç-ão iJeste .A., determi11a11do-se o preço fi~ 
xo do p.rtmro; e dando-se OtJtras providen., 
'Úas para evitar as trave.rsiru. Resól. 19. 
dPril; em Edit. 4• Maio 1804-) 
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49· Palha para as cavalharices Reaes. 
Providencias sobre ella. Resol. 19. Abril 
1804. 

;o. Palheta falsa. Farão prohibidos 
os tecidos della. D. zo. Mar~o t793• 

. ) r. P amJo de Castella , entrando por 
terra em Lisboa , como se despacha. · 
For. 15. Outubro 1587. Cap. 54· e seg. 

)1. Pannos como se ta:x:ao , e sellão 
para o pagamento da Sisa. Regim. I 6. 
Janeiro 1674. Capp. 7·, e 8. · 

53· Panno de linho. Mandárâo-se 
emendar os erros , que houve em ·sua 
venda. C. R. 10. Junho r68r. 

, 54· Pan-nos das fábricas do Reino. 
Providencias sobre o modó de os fazer. 
Preparo das Iâas. Tecelagem. Methodo 
de os pisoar. Tinturarias. Tozadura. Juiz 
Conservador das fábricas. Regirn. 7• Ja
m~iro 1690. Cap. I. e seg. 

5'5· -- d'bglaterra , ou quaesquer 
outras fábricas de lâa. Foi levantada a 
prohibi~ão delles. D. 19. Abril 1704. 

)6. Panno de linho, ou lãa, que se 
costuma vender por varas, paga direito 
de variagem. Regim. 20. Novembro 
1738· 

5'7· -- para o fardamento dos sol
dados mandou-se fabricar por contrato, 
€ como. A. r r. Agosto I7)9· 

1' (Vid. D. 5'· Maio 1760. que deu vá
rias provide11cias sobre os pannos, que 
se achaviio a11tes disso fabricados, e so
bre o modo de fazer os pagamentos pe-

. üu respe~tivas Vedarias.) · _ 

Providencias sobre as suas fábricas. 
Criação de Superintendente , etc. C. R., 
e AA I r. Agosto I759· §· 9· , 

58. Pannos. Os fabricantes nâo o_s po...: 
dem tirar dos teares, sem primeiro os 
rnanifestareJll ao Administrador da fá
brica da Covilhâa. A. 4· Setembro 1769. 
§. II. 

Os de lâa fabricados no Reino , 
farão livres de direitos por sahida , e 
por entrada na America. A' excepção 
dos pannos de Minde , ou semelhantes 
tecidos grossos. D. 12. Mar~o 177 4· 

59· -- para os fardamentos. Man
dou-se , que não se lhes tirassem os oure
las, e que delles se fizessem reguingotes 
para as sentinellas , e mantas para a 
Tropa. Avis. 27.}ulho 178r. 

Como deve ser feito , conduzido , 
e pago para o consumo da Tropa. Condi~. 
3· Junho 1788. 

6o. Panno de linho para a ·Tropa. 
Fórma , por que se mandou comprar. 
D. 20. Fevereiro I790· 

(Revog. pelo D. u.Julho 1802. §. 6., 
qtte encarregou este negocio á 'Junta do 
Arsenal da cidade do Porto, dando-se
lhe para. -eJ'J'e fim Regimento.) 

O fabricado no Reino não paga no~ 
vo imposto. D. zr. Agosro I 8or. 

6r. Patmos da Cavilha e Fundão, 
para fardamento· dos soldados e criados 
da Casa Real, mandárao-se pagar com 
mais sete por cento. D. 9· Junho r 8o6. 

(J/id. A. 3· JU11hO I788.) 

62. Páo brazil , gue v:em1 para o 
Reino. Deve-se declarar nas certidões a 
Capitanía, em que he produzido. A. 6. 
Fevereiro r 6:z.;. 

(Tinha-se declarado põr .11. 5. 'Janei
ro I6o;.como oscrmtratadores deJtene
gocio podiáo viajar ás Conquistas, para 
evitar _o contrabando delle.) _ 

Sobre o estabelecimento de feitorias 
para elle na Capitania dos Ilheos e Porto 
Santo. D. 17. Junho r644· 

18 * 
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"-63. P:áo B:taziL Ü esl:angí.te ·delle 1 

'ma mdmn..-se . <cor.rer :·. pm·, too r:~ ·Gla<P.a-zenrlá , 
-~ue ;se .a-drnli.~ti~t,llar ;pela J~Iil'ro - id~. C~lllil~ 1 : 
" mer;~io .do Esr~do- do Btaltll~ dl'<~'"gâ•.!l!l. ·!l; 1_9·1 1 
·s ·h 6 ··c 1 
. etem ro ··r 72. '- ·ap. 74· I - •. 1 

:I 
F.10i'Jnrrmclclo'§il~t délle Í(i) Cutrege-1 

_.dor rlo Civel da R:d~8âo .do l~ orto. ·C. 1 

'R. ·~7· Janéiro ··-t67+1 " Y 
~·' 

' 
. , Não ·:se·. pó'de -etribarcali.' ~~aw.a · fórà .â~ 1 

Reino, :com pena de ser ·- denuBciado: e , 
;·he·caso -de devassa. A. I. Agosto ~I697· 

M·and:ou'-se :artematar ·-u ·· ce-ntt"to 

~.blico deUe , -qlite chegasse paril remed'iat, 
a fa11ta, et1J ·qUanto não viesse de fótã". 
.D. 23,. Abril .I699· 

:68. " P~o de \ mun~~a-o. ·Foi prohibido 
dalo fóra -~€ Gampan1lra ~ á ~xc~pção dos 
Offi.ciaes , soldados , ou Arulhe1ros. Re~ 
.soll. :22. Abril, e z •. Agosto 1708. 

I ''(dos 'SI()/d-ados do-s'Regiméntos ~ crit~dos 
I em!f!ga_r~de Pés d-e tt}Sttlio .; pa__ga-.re a'fii ... 

nhezro., . ..r,endo ·elles casados. A . 9· Abrit 
'176.2.) I 

deHe , clando .. se varias · prov·ii.i!encias patta . , ·t._ Foi · su.rpemo ti todos- olOfftciae.s •.ru, 
evitar o seu ,;contrábatl\l clo. · D.· --13 .. Nu- i 'balternos, 'e rnais p-eJSioas ., qu·e·orecé.hiiicJ 
·vembro ;.I?H· ~ ' tompenstmdo.se.Jhes com o aumento do 

· soldo da !nova tarifa~ .A. 16. Deze-nzbr.o 
'· , '1790. ·.§. •1:·o.) 

164. __ _.··e nta-is --generos notGrlamen· ' · 
:· te esranca.tlos., ,for~ o exchaidos da c0nces-:-
_ são do cornrner~i? gera~ d~ n:esmo Es- _~ = 

· tado na C. R. 2~'t . Jafl€lro ·. I:2o8. . 
. -

6). 'Pdo 'cravo. 'Providel'l:cias sd-bre . ·a 
~-sua -colheita , e -peso · dQs se-us .canudos. 
.A. ,2. 2. Marso 1688. 

) 

·6~. Páo -fle-c:ampeche. ·Foi ·-prol-Iil?fdo 
:Jançalo nos vinhos do Douro, com que 
;·pena·s., e como:rse procede., .A. i.,ro •. Abril 
;!773· ·§· 2. 

- . .. 

I ' 

' 67. Pão· para ··provimento (k'Coin1bra. 
'Q\.1em o fornece, he livre das devf!ss~s 
·de tra'Vessia. A. ::zo. Novem-bro ·1>-61 6~ ; 

'' I I· 

Forão extinctos ·os dous ·privilegia-'·· 
·dos, gue o ·vendião, e concedido .a ro
:dos. Prov:is. 26. Novembro I 634· r 

:Em Lisboa nao ·se ·póde ·vender ró-
:;ra do Terreiro. D. 28. Jurrhn 16)o. ::' 

. 'Foi prohihida -a sahid<a ·dei'Ie •para 
·. fóra do Reino. Provis. 30. Mar~o r6'8o.-,. • 
··e D. '7:2. Our,ubro ·1'693--

\ 

Mandou-se taxãr na occasiâo ·de 
. :falta. D. 7. Ju-nho,~~ 69'8. 

Mandou:-'se 'fazer -um ·celleiro )I>Ú- : 

' ·Consiste ·a màior felicidade âo pait 
·na abundancia .. êe : pão, e dos mais vive. 
res necessarios 'Para a conservação· da·.v;j. 
da hlímaria. · Diréctor. ·confirm. pelo A. · 
17. Agosto 17)6. § . . 20. 

... 
' ' 

. Â ·cúltura' ·e abundancia -de pão 
'deyêm ser -do -cuidado, e attenSJao dos 
PríNcipes. A. ,·'I 3· Outubro 'I no.' 

''O · da propria la-vra , ' ou · re:nda •ne 
'livre a cada "Um vendelo ~ ·e ·leva lo para 
onde qu.izer. A., -2.6. -Fevereiro '1771. 

I. 

· 'Providencias, que ·se · derâo paera 0 
seu tra_n~pprte.-·á C~piv::il. A. p~ Agosto 
I789• 

"69. IFnpél, ·pergaminho, ·fi-nta., e la. 
cre ·mandou-se ·dar aos Ministros de to. 
des os T.ri'bunaes. Provis. 3 I~ Janeiro 
16'I3. 

70 . .'P-apeis ;cotn ·salva. Qlando se pas. 
sâ:o ., nada se deve alterar dos primeiros 
·por ·onde !e -reformâo. C. R. 3: Mai~ 
Ii6a-4· . 

,, 71. 'Papel sel'Iado. Numero dos ·sellos. 
.Sua taxa. Organisaçâo da ·sua administra • 
· çâo, 'etc. Regirn. :24- Dezembro 1660. 

(Este Regime-nto foi mandado observar 
·exactamente _pelo D. ~,~ }4nifJ x66.J) 
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. 7~· Papel sddaClo. Ma-ndou-se, que n~ 
.B~azd tor.rêsse o de um anno pata outro. 
C. R. u. Outubro 1663. 

7 4· Papeis dos MinistrGs dd Cofise
' lho da Fazenda não pódem os Escrivães 
I dar, -sem recibo. O. 20. Julho I:J))• 

Nova cria~ão delle: regulamento; , 
~:rocessos, e cousas, e:tn que :he neeessa- · , 75· Papel . moeda. Providencias para 
-rm~, A. I o. Ma-rço, ·e Itmrutç. n. Ju.. 1 a sua amortisa~ão. A. 3 I. Maio I 8oo. 
nbo 1797. 

(Aiterzzd. pelo A. 27. Abril do-z.)-

Negociaçóes, que d~vem ser feitas, 
ou escritas nelle. List. 22., e Ord. 26. 
Julho 1797. 

Foi mandado vender na Americ'a. 
A. 24. Abtil 18oi. §. 4· 

· E quando principiou a sua venda. 
§. 13, 

~nstrucçóes para a sua venda , arre
cada~ao, etç. D. , e Instrucç. 2). Agosto 
·1802. 

Si tios de Lisboá, e termo, em que 
se vende. Edit. I 7. Setembro I 802 .. 

Qgando principiou. a sua venda. 
Edit . . r ·. Outubro .J:8t)2. 

Varias providencias sobre elle. Edit. 
I )• Julho I797·, e A vis. 22, Julho 1797., 
e Edit. 15. Outubm, e Portar. 23. De-
zembro I 8o2. · · 

(Por A. 27. Abril 18<J 2. se ampliá
rao as diJpllsiçõe.r antecedentes' fazen
do-se subir a taxa do papel em prepor• 
fliO dos negocias, e materias, em que 
era empregado, e dando-se outras pro
'JJid-encias para a venda del/e.) 

Pro\Tiderrcias sobre as despesas delle. 
-- Q_ye. fnsse de boa qualidade. - Qye 
os Offic--1aes pagãssem aecima dos orde
nados. A vis. I 7. Fevereiro I 8<J3. 

: (Foi extincto; substituindo-se em seu 
~ugar um direito sobre o papel, e outro 
sobre o assucar. A. 24. Janeiro 18ó4.) 

73· Papel despacha-se por barcos. D. 
I 1·. Janeiro 175'1. 

E que direitos paga. A. Z4· Janei· 
r@ iS©+ §.. 3· · 

Providencias sobre o seu rommercio-. 
A vis. 3·, e Editt. 3 I. Janeiro, e p. Fe

, vereiro, e Portar. 27. Novembro r8or. 

(Declarfiu•se, que as dividas, anté
riores ao estabelecimento do papel moe· 
da, . se devem satisfazer em metal, ou 
com o rebate respectivo_, sendo em pa .... 
pel. Avis. 23. iWarço 18or.) 

Póde-s·e fazer o pagamento nelle to.;. 
do; sem intervenção de metàl, queren· 
dó·o as .pattes. C. R. I 2. Julho 1802. 

Mandou-se pagar o juro delle. A vis. 
I 3. Fevereiro I 8 n. 

· 76. ·Papeis, P-roclamaçóes , Decretos ; 
etc. Quem os receber do inimigo , e nao 
os ,apresentar em z4. hor::~s pérante as 
Authoridádes públi<:as, qúe penas tem. Do' 
1.0. Marp•> 1809., e Edit. 6; Setembro 
1810. 

77. Paqueb()tes. Não se póde ir a bor
do delles , com pena de cim:oenta tnil 
reis, e trintà dias de prisão. A. ~. Ou-_ 
tubro I70)., e L. 16. Agosto 1722. 

78. Paquetes para os Domínios ul
tramarinos. Seu estabelecimento. A. 20. 

Janeiro I798. . . . 
(Vid. Regulam. 1. Abrzl 1799· Art. 9·) 

79· - ""- entr.e e Rio de Janeiro; ~ 
Inglat'erra. Seu estabelecimento. {:onvenç-. 
19. confirm. por C. 26. Fevereiro 1810. 

8o. P arêa das p1p>aS para eendrr€çao 
de' vinho ou vinagre do Veooo, man
dou-se fa~er no Porto, e etn ViUa Nova 
de Gaia. C. R. I 3• Janeiro I 803. 

(Pid . ./i. 1.o. Deziembro I773·) 
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e boa ordem das famílias deferem as :he~ 
ranças aos pare0tes mais ,.proxirnos. C, L. 
9· Setembro 1769. 

88. ·Parentes . . Sendo fóra do quarte 
· • gráo , ·reputão-se estranhos , quando con~ 

Por quem he nomeado, suas obriga- correm com a Misericordia de Lisboa. 

·s1·. ·Pareadur· foi errado um· p'ara exa
minar a. medida das pipas' que sao re
mettidas · á cidade do Porto, para -trans
portarem os vinhos, e as que hao de 
servir no uso interior. A. 2G. Dezembro 
1773• §. 'I, 

ções.., e como procede ' no ·desempenho a quem fora o deixados bens para cura d~ 
dellas , etc. §. 1. e seg. · \ enfermos, e outros objectos pios. A. 3 r. 

Goza dos privilegias dos Officiaes 
da Companhia. E não he expulso, antes 
do processo ser remetticl0 á Secretaiia 
d'E.Stado. ·§§. · 8. e 9· 

82. Parelhas de bestas de seje, ou de 
Hteira para uso particular pagao annual_
mente 9(/)6oo. ·reis , e as de a-luguel 
:f<f)8oo. reis • .A. 7· Mar~o r8or. §· H. 

83. -- para a artilheria forâo man
dadas apresentar, e como. Edir. 1. Maio 
1809. 

&4. Parentes. Os Ministros, e •Presi
'Jentes dos Tribunaes nao podem votar 
em ·os negocias das que o ·são: ·e sáem 
para fóra nesse acto. C. R. 9· Dez~rn
'bro I6o8. 

"8 ) ... ·--- -de · E)ese:mbargadores. 'Q9an
do estes ós consultarem em Of.fi.cios , de
vem declarar , que o sao. A. 22. Julho 
1'642. (Vid. D. 4· Maio IQ43·) 

Os ··Grandes do Reino, que tem esta 
mercê , tirâo novo -Alvará , e tem maior 
assentamento. D. 24- Abril I 657. 

86. -- de Desembargadores nao po
'rlém ser consultados por elles em pro
vimentos de ·Officios. DD. 3· Agosto 
1679. e 2. Setembro 1683. 

87. - tem diFêito aos ·bens dos ou
·tros ua -mesma familia. CC. L L. 25'. Ju
nho . 1766., 'e '9• Setembro 1769. 

A razão.natural, a -car~dade <:hristãa~ 

Jaaeiro ·l77S· §. :I. 

8g. -- pro~imos ao tempo da mor, 
te do · testador não · su~cedem na herança 
que se julgou nulla por ser instituída ,~ 
alma por. herdeira , mas aquelles, que 
erão mais proximos ao ,rempo da publi~ 
cação da lei, que annullou estas dispo.._ 
siçóes. Ass .. 20. Julho 1780. 

90. Parochias de Lisboa. Providen. 
cias para o seu preparo, e ornamento. 
Bulia :z9. Janeiro 1769. 

E para a sua reedificação. Bul. rg~ 
Agosto 17)6.-, A vis. -!6 ... , e A. 20. Junho 
1768., e CC. RR. 22. Abril 1767., 18. 
Dezembro 1769., e 23. Dezembro 177). 

·Foi approvacdo o ·plano da nova di, 
visão, e rraslada~ao dellas. A. 19. Abril 
1780. 

Uma privativa p'ara os criados da 
Real Casa , e Família foi criada no Rio 
de Janeiro, e-como. A. ·-I). Junh0 x.8o8. 
§. 8. 

9 r. P arochos das Ordens. Mandou-se 
proceder pe-la Mesa da Consciencia con~ 
tra os que não ensiaao o Catecismo aos 
seus fregt~ezes. -C. R. 3-1. Julho I 6o)~ 

Não devem exceder os usos , e cos. 
t!Jmes , legitimamente introduzidos nas 
Dioceses, sobre os emolumentos dos suf, 
fragios, e funeraes dos defuntos. D. 8. 
Maio I7I). 

(Vid. D. 30. Julho 1790., e A'Uis. 
26. Setembro 1692.) 

Não podem ser obrigad9s a. copfe~~ -
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sar pelo preceito ·os ·soldados , sem estes 
~hes pagaretn o di-reiro paroclúa1 , nem 
tambem 0:0 soldados a confessarem-se 
c?m elles , porg ue os capellães das Milí
Cias tem essa obrigação. A vis. 24. Mar
ço J74I• 

91. Parochos recebem as congruas of
fertas pelos ·suffi-agios , segundo o uso e 
-costume. C. L. 25. Junho 1766. §. ). 

Em o primeiro domingo de cada 
mez devem rccommendar aos freguezes 
a esmola para cativos. C. L. 4· Dezem
•bro 1775. §. 5'· 

Os Regulares do ultramar de qual
quer. Ordem não podem servir as suas 
Ig:eps, nem exercitar as funcções paro
clllaes , sem licença do Bispo , a cuja vi
sita .ficâo sujeitos. D. 2r. Julho I779• 

.. Os Freires e Beneficiados das Igre
ps, rendo cura d'almas, estão sujeitos 
aos Bispos , e ao seu foro na adminístra
s:ão dos sacramentos, emenda e correcção 
dos costumes, á excepcão dos 11ul!ius 
dicecesis. A. I r. Outubr~ 1786. §. r. 

Devem cumpi·ir as ordens dos Bispos 
respectivos, tocantes á obrigação pasto
ral, conformando-se com os ritos da 
Diocese, nomeando-os na -'ollecta , co
m~ seus verdadeiros Pastores, logo de
pOis do Pontifiee. §. 3. 

(Declarou-se por D. r4. Maio 1788. , 
que as causas já sentenciadas dos reos 
Freires, que em conformidade deste Al
~ará deveriiio ser julgadas pelos Bispos, 
se lhes não remeti:lio, mas se ultimem 
11a Mesa da Consciencia; e como se ve
rificaria a remessa dos processos.) 

93· -- das Tres Ordens Militares 
vencem toda a congrua , quando arnetade 
não chega a cem mil reis. Resol. 2). 
Fevereiro 179 3· 

94· Partidos de Medicas, e Boticarios. 
Seu Regimento. A. 7· Fevereiro 1604. 

95'· Partidos de Medicas, e Boticarios. 

PA 
Providencias sobre elles. · D. 26. Setem
·bro 1'6)4· 

96. -- nao se abanao pelos presi
dentes lil:os lançamentos das Sisas, não se 
·mostrando pagos pelas Camaras os N9vos 
Direitos .. Regim. n. Abril r661 . . §. 33· 

97 ó -- dos Medicas , . Cirurgiões , 
e Boticarios da Universidade como forão 
distribuídos pelas Camaras do Reino. Pro
vis-. 18. Fevereiro I6o6. 

. 9~t -- de Cirurgiões forao criados 
seis na Universidade., para os que ouvis
sem liçóes de Anatomia , e curassem nos 
Hospiraes. C. R. 18. Outubro r6r6. 
Cap. 2. 

(Por A. 20 . Agosto 177 4· se ietermi
nou uma nova fórma de distribuiçiírJ 
destes partidos, revogando-se os antigo$ 
Alvarás, e Provisões, e mandando-se, 
que os Provedores fação a cobrança an
nualmente, remettendo o producto ao co
fre da Universidade , com o rebate de am 
por cento, que lhes toca pelo trabalho.) 

99· Particlo do Porto. O Governo Mi
litar delle compreJ1en.de algumas terras 
em di verso sentido para o pagamento da 
Decima. D. 3· Fevereiro 1763. 

l: oo. Partidos forão estabelecidos para 
os Estudantes d' Academia Real da Ma
rinha , quantos , e como se distribuem. 
C. L. ) . Agosto I779· §. 40 . e seg. 

1 o r. Partidores dos Orjã.os foi pro
hibido havelos na India. A. 6. Março 
161 ) • 

Quando forem tóra das cidades , e 
vil! as fazer algumas partilhas , pode.m le
var salario das suas idas , como os Ta
belliães, sendo a distancia de mais de 
duas leguas. A. 26. Setembro ~628. 

Não devem ir ás correições com os 
Juizes. dos Orfáos. E se forem., devem 

... ·- • -· .• -... '!"') ~ 



PA 
( 144 ) 

. ()Sl Prnvedores fazer auto delles. A. ;. 
Abril 1686. 

I02. Pa•rtidores dos Orfâos não po
-ilem '-ser a-valiad0res. A. 25. Jun-ho 1695'· 

(Vid. D. 2. 'Junho 1695.) 

PA 
108. Passagens dos Regímetitas· d' !r' 

tilheria para outros nao podem fazer o~ 
Officiaes, e soldados sem Decreto, 0~ 
Resolução Regia, _mas dos outros Para · 
aquelles podem , com despa-cho dos re 
spectivos Generaes. D. 30. Julho I76l, ~ 

109. Pauaporte.Y assinados pela Real 
Mão devem levar os que vão para fór~ 
do Reino. AA. 6. Setembro ~ 645'. , e 8 

· Fevereiro I 646. ' 
(Vid. AA. 4- Julho, e 'f· Setem!J.,.0 

i 646., LL. 6. ])ezembro r66o., e l Q 

Março 1720., e Portar. IO. Outu6r~ 
· 1 811 ~) 

Nem os avaliadores podem ser par
tidores. Valendo os bens de •trinta até 
cem 'mil reis levao ·seisce·ntos reis ·para ! 

·ambos-: de cem até quatrocentos levao 
-mil reis-: de quatrocentos até 1dOUS mrJ 
cruzados, mil e seiscentos reis: de dous 
mil cruzados até cinco· levao dous mil e 
quatro(:entos reis : de cinco até dez mil 
cruzados, quatro 'mil e outocentos reis; 
e · d?ahi •para cima seis .mil e quatrocent~s ' 
.reis; e nada mais, nem a titulo de arb1- ' I r o. -- da saude. Por quem, e co. 
,tramento, -ou esportula. A. ZI.]un~O -IJ59· mo se passao em tempo de peste. Regi 111 

roj. Parto. Devem ser obrigad~s a 
rdar conta delle as mu1heves solteiras, de 
"<jUem se sabe andarem pejadas, e a cria
J'em o filho, sendo possi:vel : havendo-se 
-com tudo ·as Justiças neste caso com to
da a discrição, e segredo para evitar 
·qualquer má consequenc-ia. ~ 18. Outu
bw t8o6. §. 8. 

104. P a .r sa d'uva .como se avalia no 
:Algarve para o pagamento da Decima. 
1nsrruc~. !'8. Ouru'bro 1762. §. 42. 

IO). Passador da letra de cambio ; 
que v~m das Ilhas, fica desobrigado de
.pois de quinze dias de cumpridos os pra-
.20s. A. "5'. Agosto ·I 672. · 

106. Passageiros, que vem nos navios 
mercantes , como, e por quem são exa
-minados. Regulam: 6. Março 18 IÔ. Tit. 
-I. ., e Provid. Io. Julho I8Io. §. 14. 

E os que entrao em Lisboa pelos 
pórtos do Tejo. P,rüvid. 10., e Edi-t. 14. 
Julho I8ro. 

(P1d . .11, 2'). Junho 1613.) 

I07. Pauage1u do Rio Verde, como 
farão arrematadas. Condi~. e A. I)· Ou-
tubro 1 7 58. · 

.•. 20. De'zembro I693· Capp. 4·, e 5· ' 

n r. -- dos navios ,são assinados 
pelo Secretario d'Estado , a que tocar 
.......:.. Sua formalidade. A. 24. Julho I 713: 

:Foi prohibido o viajar sem elles ; e 
valião só por vinte e quatro horas, Port, 
I 3- Dezembro I 758. 

Devem apresentalos, e como , 08 
que entrão pelas raias, ou fronteiras. A 
25. ]uBho 1760. §. 14. · 

Como devem ser tirados pelos que 
vão para fóra do Reino. §. I 6. 

Quem he óbrigado a tiralos. §. z7 . 

No Brazil 1~·ão se passao sem licen. 
ça., ou attestação da Mesa da Inspec~ão, 
A. 7· Março 1760. 

. O Ministro não leva assinatura de!. 
1es. A. 13. Agosto 1760. §. I. 

~em não he obrigado a tiralos, 
§§. 2 . e 5· 

Devem tirar um cada anno os que 
cornmer.ceão pelo rio abaixo, e andão · 
pe!as fe~ras. § § . 3. , e 4• 

Providencias sobre elles. Avis. 3r, 
Mar~o 176r. 
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· :·112. -Passaportes dos soldados co'mo se 
devem passar. :A. 6. Setembi'O q6).. ~· z.. 

, zq. -,-- devem os soldados apre
sentalos a toda -e qualquer · Justiça, e Or
denan9a dos 'lugares; aond'e chegarem ; ·é, 
n.ão o fazendo , os prenderão. A. 6. Se-
tembJJ0 - 17~5· §. 3 ~ - · 

. Não se conçedem aos que não mo
strao esta:t livres do recrutamento. A.· 15. 
Dezembro> I'8o9. §. 17. 

-Devem aprcsenralos os paisanos, e 
militareS", que" desembarca~ em Lisboa. 
Provid. 10. Julho 18w. 

i I 4· · -- em Lisboa para o Reino 
passão os Ministros . dos bairros, que 
envião relacóes delles á Policia ; e esta 
os· passa pa~ra fóra do Reino. Provrid. 2. 

Agosto I8ro.,eEdit. f9.Fevereiro18r:r .• 

M.andou..:se -que fosse·m requeridos 
a. S. Magestade , sendo para fóra do 

,Reino. Portar 10. Outubro I8II. 
(Vid. A. 2). 'Junho 1760. §. 17.) 

I 1 5'. Passaporte. Pena do Mestre, ou 
Arraes, qge Conduzir para fórà do Rei
no qualquer pessoa' que o nao tenha. 
Portar. 8. Outubro 18u. 

II 6. Pastagens para o gado , que vai 
_matar-se nàs açougues do Brazil. Provi
dencias sobre ellas. A. 22. Janeiro 18ro. 
§. 3~ . 

.. 
I I 7.-p aJtJJs da 'N illa d<l Crato •. Provi-
Tom. IL ... 

dentias · sobre · elles. A'A. ii4, Janeiro 
.z6u., e 6.]únbo 1613. ,. 

r Qyem compra pastos 
d€r ., que penas tem. ·A. 
175'9· §. '!J· 

.-

para reven..: 
H. Agosto 

I 1·8. Pastos communs. l>rovidendas 
sobre elles em beneficio das coade1a.rias. 
Pr(i)iVÍs. 2'1-. Agos·to 1769. 

Com este titu1o tarnbem n~o se 
póde -evitar, que cada ~~lm crie arvores 
nas suas· fa~endas, ou resalve, e nin
guem as póde cortar , e -com que pen.as. 
§. 9· 

tr9. -- F.idío sendo C'on'lmúns · v~ 
_dos lugàtes, para bnéile os gado·s se 
retíraretn por ordem do General Com
mandante em <:;hefe. Pottar., e Edit. 18. 

, -Fevereiro 1'812. 

no. .....__ devem ser sempre em pre• 
porção da lavoura, nem mais, nem me
nos. A. 20. ] unho 177 4· § .. 6. 

uI. -,- e ervagens nas comarcas 
do districto da Superintendencia dos La-
nificiàs , como· devem ser vendidos. Con• 
diç. 2-4- de 3· }únho iJ88. 

I22. - - - que ficao nos districtos ~as 
coudelarias de ·Coimbra. Providencias 
sobre elles. Provis. 15. Dezembro 179,;2• 

Uj • .....__.. e er\ia.gens . de -differente. 
dono da tapada_, em que se aehão, · pé:H: 

. , deJI! ad jud-icar.-se a (i) do terreno , pag~m
. 19 
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d~.,se ·pelo seu j~sto: preso. À. ·27• NO:. l 1:2.·2. -- farão mandadas e-orrer pelo 
'vembro 1804. §. 8. . · 1 peso, .sem alguem .ser .dhrigado a .acqeJta':'l 

_ . j :las. L. 26. Fevereiro T644• · 

1·2.4• Pastorae.r dos Bispos R'~o podem · 
correr, senão havendo sido estampadas .12•9. ~ cbv oova fábr.iea do Perú. 
'com previa approva.~ão ·;RE!gia. C. R. 9· furão prohibidas: A. f3· Novem'bn:> I 6"17. 
Dezembro 1768.. . 1 ::i : 

I2:). Pastor-es Serranos. Seus privn~'', 
;·gios, e connrma~óes. _E sao os,.,seg~intes. ! 
......... ~an,clo os seus gados· ·v.a.o para o , 
:A.lem-Tejo, e 'Campo d10urique, não ' 
pode.m -~er acpimadGS ''Por pasta,re~ n0s 
balclit9s. ·Prov~s. 'R., n. M<üo · I 58 r.:.; .e 
.Provis. ·1.6. Agosw tl'62-5,. ::' 

. ~~ 

E .podem pasrar p€las couta2hts, que t 
cstã.o junt~s aos ·povos , clando-s€-lhes 
trinta passos pela banda da estrada , sen
do acompanhados por Jurado, otr Q9a-

E -se manaára0 fundfr as fallicdas ~ e 
fàlsas. L. 25. '_Fe-v.ereiro I 6)1. 

For.ão ·prohiliiclas -novamente ; J e se 
·mandára-o fundir nas casas ma Moeda dt: 
Lisboa , 'Evora , ·e Porto : permittindQ·se 
·o uso das .de Segovia, Mexico, .e Sevi, 
lha. L. :6. Junho .I 6p. 

r 

-r~o. ·-- da nova functiçã·oi"C1o Perú 
de duas colunas farão mandadas ·ooner 
e acceitar -nos pagamentos. A. J.7· Junh~ 
cJ•6)fo 

. drilheiro , que vá cor:p ·elles á súa 'cu·sta., , 
até os deitar fór.a da coutada. Pro vis.. 2. 1 • Mandárâo~se correr •em Portugal, 

·~etenibro '1§'2}. , , e como. A . . I 3· Mar~o :r..676., e Provis. 

P.odern iLlsar de espingarda ·âe·peàer
nejra , pdo tempo, em que guardarem 

1 

os ·gados. Proviss. :lO• Fevereiro 1641. , 
,e -16. Ja.neim 1671. 

. ~ (Vid. Pravi.r. '~'· Maiv I)gr, .; A. j . 
J1mho 160)· §Provi.r.r. z6. Agosto 1625., 
·e '19·· Setembro 1628 • . , e A-A. 20. Fe7Je-
;rúro 164-f•, e 16. ]a1zeiro I·67o.) ,i 

- I 1 ~r I 
I z6. 'Pastores de ·gado , que acinte- · 

mente os ·l)'Íenerem em 'ltrgares c6imciros, 
serão p?ios , açourados, e degradad~s. I 
.LL.- -:2. Outubro 1607. , ·e 14. MaiO 
16o8. 

~· II. Maio 1677. 

'Peso., ·qu·e devem ter; e .porque 
-valor ·se Mo de r:eceber as cerceadas. · L 
.6. Outubro I686. ·' 

.(Vid. A. :2. 'Julho 1687., que mandou 
correr as 11~ Segoviapor 7Jalor certo·, setn 
-ter opu-(). .Jrid. C. R. I.:fanârox687·) 

,preço, .. porque âevem cor r:er as {je 
·se-te ®it.avas. A. w. Dezem'bro I 687. 

Foi prolübi<ilo irem para o Brazil. 
C. R. 29. ,Dez-embro I 686. 

Mandárao-se correr pelo seu peso. 
A-ss. 24. Dezembro I 6~'8. 

Pagão -coimas, ·ex-cedendo 1\ '}Jastqs' · , 
-~eterminados. ·AA. I)· Fevereiro 1"644;, : : I3.I. Patacas de menos de sete oiravas 
e 17. Outubro 1645'·, · e Broviss. Regg. , · ti! mera. :Providencias soibre -ellas. A vis, 
2~. Dezembro 1672. , e n. Seteiuliro : r .• Ja·nejro ;r6·87. 
1721., e I). Setembro r729~ ' 

UJ. Patzzcas e me'ias patacas Hespa
nholas forão mandadas cunhar, augmen
tando-se no valor 'Vinte e ·cinco por ·cento 
a favor da Fazenda Real. A. 26. Feve
reiro'· e Apostil. 8. Març:o 1"643· 
.. " (f!u} . .11. 22. Setemrbro -1643.) . 

I 

132. --- vasadas. Forao mandadas 
levar á casa da Moeda. c;. R. I I. AgÓs. 
to ii69S·· 

! 33· -- de ·Maria. Como se man~ 
dárão correr. A. ü. Ago~t.ó 'I70l . . 
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I 34· ·Patacas Hespanholas. Se~ peso 
he exactamente de 8oo. rs., sem diffe
ren~a sensível. Certid. 13. Outubro 1808. 

As de prata ma·ndárâo-se correr, e 
·ãcceitar, como dinheiro, com o valor de 
8oo. rs. A. r 7. Outubro 1 8o8. 

(Vid . .li. 4· Outubro I 8o8 ) 

135'· Patrões das embarcações devem 
ser examinados pelo Patrão Mór da Ri
beira das Náos. Edit, I). Junho 176). 

q6. Patrão Mór da Ribeira do Doú 
ro foi obrigado a ter mais uma barcaca 
para as crenas das Embarcacôes e q~e 
isso se declarasse na sua c~rta. ' D. r 6. 
;Maiu 1787. 

(Vid. D. n. Agorto 1786.) 

137. Patrões Móres dos lugares das 
Conquistas como, e por quem são proví
dos • ._ Resol. 22. Agosto I795'·, e 22. 

Mar~o 1797· 

M.andarao-se provêr estes lugares 
em Officiaes da Marinha. Resol. 22. 

Mar~o 179~· 

138. Patrão Mór foi mandado criar 
um no Rio de Janeiro, Bahia, e Pará . 
Seu ordenado, obriga~óes, etc. A. 15. 
Novembro 1802. 

E ·em algumas Ilhas. Resol. 2.:. 
Maio I797· 

I39· -- do porto du Rio Grande 
de S. Pedro do Sul. Mercê vit.~licia 
deste Officio. Recebe dez mil reis de ca
da ernbarca~âo, que entra, c dez da que 
sahe. D. 14. Agosto 1804. · 

T40. -- do Rio de Janeiro foi sepa
rado do ~iloto Mór. D. 26. Mar~o 1808. 

l4I. Patriarcha de Lisboa. Tem as 
honras , c preeminencias de Car4eal. D. 
u. -Fevereilio 1717· . 

PA 
- · Foi-lhe feita doaçao de duzentos 
marcos de ouro para elle, e seus succes· 
sares. E da Lesira da Foz d' Almonda. 
CC. I. Abril 1719. . 

E de varias moradas de casas. 0., 
2). }un_ho 1718. 

142. Patr.iarchal. Fez-se-lhe mercê 
de 400d) reis, que na folha do Almoxa
rifado de Abrantes lti!vava o Prebe.ndado 
da capella Real; e dos 40. maios <le 
trigo, que elle recebia das Jugadas de ~· 
Santarem. D. 9· Agosto 17 r8. 

Póde nomear Ministro Executor em 
cada Bispado, que podem ser os que 
tem servido , ou estão servindo , no
meando tambem escrivão , meirinho, e 
porteiros; mas nenhum póde exercitar a 
jurisdicção·, sem registar ·nas Camaras a 
nomea~ão. A. 2-4. Fevereir_o 17 40. 

Póde nomear tamb~m Tabelliâ9 
privativo • .A. 24. Fevereiro 1740. 

As suas dividas reputão-sc liquida
das para se executarem , a-presentando
se certidão dos livros do Cahido: e quan
to ás miudas bastará do Recebedor do 
districto. A. 2.4. Fevereiro 17 40· 

Fez-se-lhe doaç3o de uma morada 
de casas. D. 14· Janeiro 1743· 

E de m:lis sete. D. 7· Abril 1743· 

Nao paga Novos Direitos das Mer
cês, que se lhe fazem. AA. r 3• De-zem
bro I743•, e 2.9 • ..Maio 1744· 

E os seus rendeiros tem o privilegio 
de rendeiros da Fazenda Real, não sendo 
menos de cem mil reis. A. I 4· Dezem
bro _I7H· 

E mandou-se que os seus foreiros 
requeressem em 6o. dias o encabeçamen
to dos prazos. A. 14. Dezembro I743· 

E gue o seu Ju,iz do Tombo ' possa 
usar de}urisdicção ordinaria. A. 14. De
zembro I743· 

E póde nomear Juiz E:x;ecUtor, e 

19 * 
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Officiaes sttilosri.tut:os conr-as 'qúa!idades 
de pr.opf.ir;:tarios. Á. 14• Dezembro I 7 43. 

143· Patriarc~al. Seus privilegias, e 
de s€HS Conegos , ,Beneficiados , clerigos 
beneficiados , capell~es, cantores, e ck
rigos da Basilica Patriarcbal. A. 14. De-· 
-zembro 1743· 

Foi prohibirlo embaraçar, ou em
'hargat· o pão , que vem para ella à as suas 
rendas. A. 6. Março 1744· 

Fez-se-lhe doaçao de varias terras 
·no districto de VillaFranca. C. zs. Abril 
'1744· 

E do resto de lias. C. 2 t. Maio I 7 44• 

Póde nomear pessoa , que sirva de 
·Escri.vâo d:o sel!l Archivo, e Tal~ellião 
publicd, , e judicial para as escrituras, e 
·contratos. A. 8. Julho 17 44· 
(., 

Fê\ prohi;bid0 lavrar escritura dos · 
·bens della, sem authoridade dos seus ad
miriistràdores 5 ~ ·Com ·peRa de na1lidade, · 
r A. 3d· J.ulha 17 4:4· . · 

-. . , Póde 't€! Aln'loXa.rifes· ' Es~rivães, .. 
e mais · Offi.-<;iaes' para a aFrecadaç.â0 dos 
seus frutos. A. :1'0, Outubro, e C. 7· 
Deze1nbro 174;4• · · 

Eorâo-lhe· doadas mais casas. D. 23. 
Deze-m.b~o 1 7 44· . _ 

E mais ter.ras. CC. 9.janeir0 1.745'·, ' 
·I., e ~· Mar!io 1746. 

Foi approvado o ";rombo, que das 
terras novas ., e juncaes d' Azãmhuja se 
mandou fazer. A. 21. Março I 7 4(i). 

As suas ·casas não podem ser dadas 
de aposentadoria. A; 2.6. Maiq 174)· 

.. E foi-lhe dado o Couto de Fonte 
Arcada. C. 2r.Julho, eProvis. 13 Ou
tubm 1746. 

Foi approvada a fórrna da admi
nistração das suas rendas por çinco _ Prín· 
.Cip@.es. A. 30. Maio 1747·· . . 

·.· 

I'44· l'atriár~hal. ·Providencias sohre a 
administração das suas rendas. A. ·.2. ]á .. 
neiro 1748. -

E foi-lhe permittido apresel'ltar as 
beneficios simples, e officios dependeu:.. 
tes de varias Igrejas. A: 10. Junho 1748~ 

) 

Das appellaçôes, e aggravos. jnter~ 
postos do seu Juiz Executor, conhece 0 
Juizo da Corôa da Relação respectiva 
com assistencia do Procurador da Corôa: 
D. I 8. Setembro 1749· 1 . 

Farão nomeados Ministros para as .. 
sistir ás contas , ' e arrendame-ntos dos 
bens de sua fábrica. D. 24. Julho 1753~ 

Adtninistraçâo de suas rendas , e 
providencias sobre ellas. Regim. 29. Mar
~o 1769. 

As causas sobre privilegias, direi .. 
tos, e regalias de lia sãó exclusiva.; e pri~ 
vativameme tractadas n0 Juizo da Corô"a, 
Provis. 16., e A. 17. Junho 1788. 

.. ~ .... 

4s casas della tomárão-se por conta 
rla Fazenda Real , mandando!"se dar ern 
seu lngar uma A police. _ D. 2-4- , e 'Edit. 
3:>. Janeiro r8o1. 

· !'45': Património aos clerigos ficou fó. 
ra da Contribuição do F;stado . Eccl<!sias-. 
rico; e. la!lçava-se a Decima por eHes 
que a arrecadavão. Reg. 9\ Maio 1654: 
Til:. 2. §. z. 

Ninguem póde f~zer nos ~b.ens do 
Reguengo de Tavira , , sem Provisão de 
dispensa pelo Desembargo do Paço. A. 
1. Junho 1787. Cap. I). 

I 46. P nu e r e Lesiras. Foi declarad9'o 
privilegio do fero· dos valladores e lavr:1 .. 
dores delles. A. 3. Dezembro I 6o). · 

O de Trava foi mandado abrir, e 
como. D. 24- Optubro I 6.5 8. , 

(Manddráo-se consultar os meios mai! 
·con7Jenientes para conseguir a sua abertu. 
ra, principalmente do'J apontada! em uma 

' relação. Portar. zo. l)ezembro 1813.) 
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'· . 1~7· Pauta. Mandou-se fazer para os 
«l1reuos das fazendas da India. A. 9· 
Março 1622. (Vid • .A. 8 . .Abril r62z.) 

• 148. -- das alfandegas dos Pórtos 
Sêccos, vedados~ e molhados. 29. Junho 
I68r., 27. Abril 17or., eu. Feverei
ro 1714. 

Houve uma para a venda de. certas 
fazendas do Reino, e fóra delle. I 2. Ou
tubro r 688. 

·, (Mandou-se .fazer Pauta em virtude 
da L. 1 r. Outubro I 688., que prohibio 
,vender os generos por maiorpreco do que 
.rinhiío, qrJando se levantou a ~oeda.) 

I49· -- do Consulado -da Casa da ~ 
India foi approvada. A. 30. Dezembro 
·172~. 

A dos direitos das fazendas na al
fandega da Bahia foi confirmada por AA. 
3· Abril 1727., e). Maio 1729. 

A do Consulado da sahida foi con
firmada. A. I). Dezembro _1743· 

E para a alfandega de Lisboa. 7· 
Setembro I 7-45'· 

· E d'alfandega dos Pórtos sêccos. 
23. Dezembro 1752. 

E para o pagamento dos direitos no 
Pará , e Maranhão foi approvada. A. 4 · 
Maio 1753· 

I)O• -- dos Pórtos S~ccos, veda- , 
dos, e molhados. 4· Janeiro 1776. 

Para o despacho das .faze:1das na a·I
fandega de Lisboa foi: approvada. D. 14. 
Fevereiro 1782. 

1 5' I. -- antiga. Pelas avaliações del
la se mandárão pa.gar os direitos de cer
tas fazendas. D. 28. Março 1783. 

lp. -- podem os Donatarios apu-: 

PA 
rar, e nomear neiras os Juiz€s Ord'ina
rios, e em que caso. C • .L. 19. Julho 
I790. §. 39• 

In. Pauta nova se mandou ~rganisar 
para a alfandega. C. R. 4· Julho 1803. 

154- Paz. A disciplina militar, e a 
policia são os dous palas, que susrentão 
a paz pública , e a tranguillidade dos 
povos. A. 21. Outubro 1763. §. 5'• 

São perniciosos perturbadores da paz 
pública os que impedem o livre exer
cício da Justiça. A. 24. Outubro I-764 . 
§, 6. I 

Com os Estados Geraes foi publi
cada. C. R. 26. Junho 1664-

E com Casterla. Partkipa~ão della. 
C. R. I. Março 1668. 

Publicação. Provis. Reg. 2. Março 
1668. - Ratifica~ão. ro. Mars:o 1668. -

E com ElRei Christianissimo. C. R. 
18·. Junho I7I3· 

E com EIRei Cath()lico. Provis. 22., 
e C. R. "9· Abril I7I)· 

(Esta havia-se mandado já publilar. 
C. R. 6. Abri/17 I).) -

E publicada com França, e Hespa
nha. D. 2). Março 1763. 

E com Hespanha. D. 20. Julho 
r8or. 

E com França. D. 28. , e Editt. 30. 
Outubro, e 27. Novembro r8or. 

r))· -- e justiça .constituem a feli
cidade dos póvos, e a gloria mais sólida 
dos Reis. C, L. 9· Setembro 1769. 

I )6. -- e socego público, e. defeza-

1

. do Reino sao causas pias, superiores a 
todas desta natureza. A. I4• Dezembro 
I775• §,.lu · 
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1i')7· Petio " e Escude~ro. Entre· uma, 
·e outra causa ~âo póde considerar-se esta
do medio. Resol. 17. Março 1738 . 

. (Vid. A. 6. Abril 1)38.) 

. O que ·he, e corno se entende para 
o pagamento das jugadas, e oitavos. Re
gim. e A. 20. Abril 1775· §. 63. 

Os qae ·assentâo. praça voluntaria
mente, tendo servido o tempo da lei, 
fi cão livres dessa inhabilidade, - A. 2.3. 
Fevereiro I797· §. I. 

'1)8. Peças de ·ouro , .e prata, adiadas 
no Terremoto , forão mandadas m.etter 
no Deposito. DO. 17. Novembrp '· e Io. 
Dezembro ·17))· ,, 

Como se qualificao , ou av~liao pa- ; 
l'a o caso de ·serem vendidas em hasta 
pública. A. 21. Maio I 7 5 I. Cap. 5. §. ·3-· 

. · As de seda , fabricadas· ho Reino 1 

n:tandárâo-se sellar; e na0 ·pagão Elirei
tos. r D. 2._ Abril 1757· 

-
. Sendo novas de ouro, ou prata, não 
podem vendêlas as Adellas. Edit. . I 2. 

cMaio ·179·r. · 

. ·I5'9· Pécctldos .públic(}<s. O conheci
mento delles pertencia a<:>s Corregedores 
dos bairros. A. 25. Dezembro 1608. §§. 
2 r., e z2 • . 

Devem ser castigados com igualda
de, e demonstração. CC. RR. 2'0. Se
tembro 1624., e 22. Setembro 1628. 

Sendo pú.blicos , e escand:rlosos de
vem-se castigar com inteireza., e satisfa
ção. AA. 2. Junho 1625., e 13. No
vembro 1626. 

. E delles na o póde conhecer o Juiz 
da Chancellaria, como algum ,dia conhe
cia. A. 2. Junho r62). 

O seu conhecimento só pertence· ao 
foro .interior, e á espiritualidade d~Igre
Ja; e de · nenhum modo aos Tribunaes. 
C. L. I8. Agosto 1769. §. 1.2. 

r6o. ·Peilraàas:Qpem as j0gar he pre 
so , e condemnado em mil reis. A. 3l ~ 
Janeiro r6I4. ' 

Jogando-se em algum lugar, deven1 
lá acudir os Officiaes de J usti~a. A. 2 S' 
Dezembro 1608. §., 43· ' 

Penas aos rapazes que as jogâo. Re .. 
sol. "9·· Outubro r6)9· 

16 r. Peclraria , vinda da India. Porão 
aggravadas as penas, impostas aos seus 
descaminhadores. A. 7• Outubro 1614, 

E di_minuidos os . . direitos della 110 
ambar, e aljofar de 28'. a 9· por cento, 
A. 4· Mar~o I64)· 

(Declar. pelo A. 22. Março 164;.) 
I . 

E ultimamente a seis por centd. A_, 
1-6. Fevereiro I 671.. 

I 62. Peixe süco. 'Além de outros di. 
reitos, paga dez reis ein quintal para as 
des·pesas da Junta do Càmmercio. A. 6, 
Fevereiro 1757. 

I 

, Niflguem o pôde comprar dentro 
das lanchas. Edit. 9· Julho I765 • 

Não se póde vender, 
sítios destinados para isso. 
elles. Editt. I 3· Setembro 
Setembro 1786. 

.. 
senao em ·08 
E quaes são 
I77I·, e 6, 

(Por Edit. 2 6. -Junho _I 8 r 6. forã0 
designados seis lugares , ou sitios para 
a -vem}a do peixe em Lisboa.) 

163. -- que a Companhia Gera[ 
das Reaes pescarias do Reino do Algar~ 
ve pescar nas armações, o que deva/pa~ 
gar de Dizima. Inst. confirm. pelo A. I) 
Janeiro I773· Condi~. 7· ' 

( Declarou-.re por A. ~o. Dezembro 
I8o2., que todo o peixe de C(zimbra 
que for salgado , escalado , sêcco , 0~ 
empilhado, depois de ter pago os vinte 
por cento no porto da matança, cor110 
paga o do /llgar-ve, .rej4 livre de dirçi. 
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tos noi pórtos do Reiflo por entra.da. -
? que frJi ex tendida a a peix~, que em 
zguaes circumstancias for remettido de 
&tuhal ao.r pórtos do Reino. A. 6. 
AJJosto r 8os.) 

' 
. I 64. Pejam,ento.r. Providencias sobre 
élles .. Eclitt. :z.o. Dezembro 1765., e Io. 
Jane1ro 1766. · 

I 65'. ·-- farão prohibidos em düfe
rentes praças, -e lugares públicos. O. 6. 
Julho l775'·, e Ed1tt. 17. Julho, e 9· 
Agosto 1792. 

·166~ Pelles. Todos os curtimentos del
~as forão livres de direitos de entrada. D. 
I 5· Outubro 1760. 

· Providencias sobre o despachà ~ e 
-sabida das de Alem-T~jo, e Algarve~ C. 
L. 4· Fevereiro I773· §. 3• 

·c 167. -- de coe]ho. F-oi prohibida 
? sua extra:cçao para fóra do Reino , sein 
attestaçao da Junta do Comme-rcio, de 
que não s:ío precisas. Avis. 7· Setembro 
176r. - E foi absolutamente prohibida 
a sua sabida. A. 7· Agosto 1767. 

r68·. -- cabrúas. Ninguem póde 
transportar para fóra do Reino. E os 
marroqoi,n.s, e cordovôes, fabricados no 
Rei-no,. naQ pagao direitos por sa·hida; 
A. i1.. Outubro 1788. 

169. --de cabrito, ou ·outras quaes
quer, que só os luveiros compra vão, po
dem hoje comprar na cidade de Lisboa, 
e termo todas -as fábricas de cortumes. 
A. 3· Junho I793· 

PE 
(Como, e quando podem 01 Corregé.:. 

' dores crmheoer das pen_as da Chance!la-. 
ria • .d. 20. D~fC>embro 1 ~~.) 

17 r. Penas dos rrans gr~ssor€~ das lei$. 
do t9baco são as s_eguinres. - Q9em o 
lavra nestes Reinos, sendo Nohre, pag~ 
)Oo. cruzados , e sendo mecanico IQQ. • 
a terça parte para o denunciaàor , e llS 
dua~ para a Fazenda Real, A, JO~ .l\4aio 
1649· . . 

T-oda a pessoa, que o semear, pisar, 
ou Qbrar, ou mandar fazer qualqtJer de~ 
sas cousas, incorre em mo~ Feis peJa 
primeira vez, e duzentos pela segunda t 
perde o tabaco, ou a sua €stimaçaq., se 
já lhe não for achado. Igual pena tem o 
morador da casá , em <l}ue cam seu eon
sentimento, ou noticia se pisa tabaco, 
ou esconde sendo de contrabando, e as 
pessoas , que o CO!lduzem, alrnoéreves, 
e barqueiros' que o levâo sem ~e_spacho 
do Contrato.- Além das pe.nas s~;>bre.,. 
ditas incorre na de aroutes' e d~grede 
cinco annos para GaUs toqo 'Q trabalha
dor, que o cultiva, pisa, conduz, !! a 
pessoa, que o mandar fazer isso; e, ca
bendo nella degredo, vai por Cinco an~ 
nos para o Brazil ; e sendo de ma_ior qua
lidade , dá ... se çonta. A. -28. Fevereiro 
1668; 

Por L )• Dezembro 1674. ~e orde
nou, que o homem fidalgo, qu~ man
dar pisar , ou- coosentir , que em sua 
casa se pise tabaco , o perderá , e os in
strumentos da manufactura , e pagará 
dous mil cruzados , .e irá degraeh!do dçu$ 
aQnos para uma praça do Algarve : e 
os não fidalgo~ ' e que deve!ll gozar do 
privilegio de Nobres, a mesma pena do 
perdin:ento dô tabaco , e a pecuniaria 
de tnil cruzadós 1 e doUs ª!lflQS ge -de
gredo ]_;iara Mau~gao. - E os , peãe~ 
açoutes , e ci&co annos para gales. E 
todas e.stas penas sao pela primejra v-ez' 

170. Pena deve ser conforme aos ca- ern dobro pela seguncla, ~ em tre$clobro 
sos, e culpas, .que se commettem. L. 4- pela terceira. - E os que o sep1e~~, ou 
Dezembro 1 6o6. mandão semear, perdem as terras para 

o Fisco , além das mais penas , sendo 
A brevidade na imposição della , e seeulare$. - E se~da m0rgado 1_. ou:. flra-

~a sua execução he a de que mais se sa- z-o , 'O!l por q'\l_alqqei' out.f~L ra.~aQ m~a-
tis~z .a Repub'I:ica · offendida. C. 4· ]a- pazf!s de se i_nçorper;lrep:t J:l9 f1~çp, ~J'-

·~elro íii639 .. , e D. 14. junh.Q x66B. - ' dem o seu valor. 
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· PÔr L. ·13." Junho 'J:676. confirmá.- ' 

râo-se estas penas coí1tra wdos es que 
fabricarem, ou .por qua·Iqu~r modo ohm
rem tabaco ; contra os soctos , e os que , 
det:em ajuda, ·ou favor,,. assim ~ no acto 
a e: o -'pisar , êomo ! de o levar) l se~eâr ' ~ 
pisa1' ', mandar pisar, :v-ender, ,. eu"Jcom
p_rar fóra ·cles' l-ligares• dest1nad0s- :·~ é"'atl
trescentáta•O'-se as ·p,mas deste ·modo. -
Os Fidalgos, atém das referidas~ perdem 
a ·casa, - ou ·quinta·, en~ -que> f.1bricarern :
ou mí\lndarem fabricar o tabaco, OH cg'n- . 
sentirem se fabrique. Sendo de aluguel, 
6 valor, e serão deg.rádados· tves · annds 
para Mã-zagao·. - Os rque tem ··0 · foró, 
e privilegio ·âe Nóbres · 6o(J;(/J reis, e c~n-· 
co áfilnos de · degredo para o Brazil. -
Os peães . as mesmas penas ' e Too(/J reis.: 
-·' Ninguern' póde-' trttzet tabac·o em · pó , 
pãra o Rein<:>, c0m pena de o .per-der, 
e aqúil1o , em ·. que ·o trou-xer, . além· das 
mais penas. · · 

( 

··Por· A. "2.2, Maio 1706. -se :prohibio 
a introducçao de qualquer tabaco estran
geiro, •com as me-smas ·penas. - .Pela ~· 
"I4· ·Agosto 1719. ·foi prohi~ido usar de 
tabaco Castelhano , ou ItaLiano -com as 
mesmas Fenas • . -

172.. Penas devem, exe-cutat-se ·com 
igualdadé nos grandes, e pequenos, po
derosos / e humildes. O contrario offende 
a Deos , e escandalisa os .homens. Regim. 
·s. ~seteni-bro ·I 67'1. §, ~ 3. 

:173. Pena ··de pe1:dirnen:to, e inhabi
Jidade de officio , imposta aos· Thesou-
reitos , 'A.lmoxarifes , ou R_ecebedores ., 
·como se entende. A. }. .Abril 169 r~ , 

I ,,. 

· ·174. · P.enas impostas ·aqs Officia-es ' ·e 
soldados , que commettem delictos , ou 
seja o ! públicos , ou ·partictllares , ·infrin
.gindo as leis militares, qnaes são. A. 7· 
Mai0 17-10~ , e Regim. '2o Fevereiro 1708. 
§. I)I. ·e seg. 

:Z1)· - de commisso em mate
r ias de pagamehto de direitos presere
-ve.ó)l por cinco armos. Ass. ~·7· Janeiro 
1748. 

I 'j 6. • P.enas '.devem seÍ' pvopor.cinna~las 
áOs d~lictos. AA. 28~Julho 1751., e ~~. 
Junlil_o ·.17.69. 

177. de contrabandl.sta de di~ ' 
mantes passa aos .herdeiros,. e dura at~ 
virúe .annos. 'A .. II, :Agosto 17)3• §. Si,' 

. r 

178 . . -- dos que lançao lastros no 
,r-io., · são ·ameta'de para ·os cativos,. e ou, 
tra . para os guardas menores do mes111

0 
rio ; salv.o quando .houver , d~nunciante, 
A. e Regim .. z9. Dezembro ' il"753· Cap, 
44· §. 3• 

As · d0s :que vendem fazendas pelas 
ruas, s6 tem :lugar nos <que são acl1ados 
a vender, e não nos · outros, aindaque 
com ellas sejão achados com disposiçãQ 
para as vender. Nem nos que· tem loj ~ 
aberta, e vão com ellas a casas .particu, 
lares. Ass. 14. Ma'io :! 75'4- " 

,., :179• - 'Qganêlo a~ e~tabelecid~s na0 
sao bastantes pata .col;ub1r os dehctos , 
nece~sita-se de nova provici'encia. A. I7; 
Janeiro -1757·, e L. g. Agostg 1759. · · 

· , .·I ~o. -- não admittem extensâo Por 
D1reao. Ass. 8. Agosto 17 58. 

I I8I • ..._....._ A ·mudança dos t empos faz 
ta:l alteração no estado das · cousas, li}lle 
em uns são insignifica·ntes as .penas, que 
em ou'tros forão proporciónadas aos (ie_ 
lictos. AA. n. Agosto 1759. §. 8., e 6, 
No~erubmJ> 17-69. 

: ;x ?:2, P.ena de. con.fisca~ã? só se manda 
Impor, quando as denuncias -se 'Verifica

0 
pela corporal a pprehensão. A. 7. M ar~0 · 
1760. 

. .A pecun iaria imposta aos ·cont1:a, 
band!Stàs, como se commuta. A. 15, 'Ou~ 
tubro _176o. §. 5· 

I83. Penas' em que forem condenít· 
1 dos os delinquemes dos cont.tabandos 

1 
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se dé~em applicar ao cofre da Junta do 
Commercio. A. c 29. Julho r76r., que 
declarte o §. 3· do Cap. 2. dos Estat. 13. 
Dezembro I757·) 

, r l, 

.F 8+ P·enas. Da sua modificação nasce 
por conseguencia natural animarem-se os 
d~Jinquentes com a esperança de evadi
rem , ou declinarem o · castigo. A. 20. 

Outubro 1763. - · 

_I8). --dos reos da Policia não.po
dem modificar-se, ou alterar-se, urna vez 
que se P.róve o delicto. A. 1.0. Outubro 
1763. §. 6. 

t'86. Fena liquida e pura pelo simples 
lapso âo tempo se declarou rio €aso ·da 
L. 4• Fevereiro 176'5. §. 6. 

187. Penas pecmJ.iarias dos Officiaes 
das fábricas dos panos. Sua applica~ão. 
A. 7· Novembro q66. §. 7· 

., 188 . ...,.-- nâo deve :ter quem âeioca 
de cumprir o seu dever por causas in..
culpaveis: A . . :2.2. Junho 1768. §. 6. 

· I 89. • Penafi:eL (Cidade de .• •) Sua 
cria~âo. A. 3•, e C. 17. Março I710• . 

Demarcação do seu termo; A. 28. 
Junho, e C. 2. Agosto 1770. 

I 90. Pen~ modica faz perder o hotror 
á culpá, em que por essa razão se acha 
conveniencia. A. 12. Outubro I7JO. 

(Foi _prohibido executar ·penas viz nos 
reos militares, sem ·degradaçã() das hon
ras , e uniformes. C. R. 2 3· Fe'l:Jereiro 
177 I,) 

19 r. Penas dos d@bros, tre~dobros, e 
anoveados seguem as mercadorias desca
min hadas , e vem por necessaria conse
quencia da condenação , e por isso não 
fazem aumentar a al~ada. A. r 6. Dez~m
bro 1774. §. 8.- . 

Tom. 11. 

PE 
. 192. Pena de aÇoutes, e degredo he 

infamateria. A. 15. Julho I77'5· §. Jl, 

193• Penas. Qg.aes são a~ _que se po· 
dern a.pplicar para cativos. C. L. 4· Oe
zernbro I775· §. 8. 

i ~4· Pena ordinaria dos delictos, juL
gad0s no Consel-ho · de Justiça, nâo se 
executa , sem -se dar parte a S. Magesta
de, quando heuverem de ser nomeados 
mais juizes. D. 20. Agosto 1777• 

I95· -- de morte nos Conselho~ de 
Guerra não se impõe, sem ou to vogaes i 
em que entrarão quarro togados, dando· 
se parte · ao Soberano, antes cla pub!ica
~ão das senren~as, guaodo qs reos tem 
parente de Coronel , e d'ahi- para «ima. 
D. 20. Agosto I77'7· · 

(Vid. D • . 13. Novembro 1790., que 
tdterou_ ·em parte esta Legisla pão.) · 

Nãe> póde executar-se, serrt o reo 
se;- ouvido, airnda que a lei ª imponha 
pelo- mesrí1Q facto ·, pai~ sempre he pre
ciso, que haja sentença declaratoria. As&. 
~o. Julho 1780. 

196. Penas temporaes não pod,~~;n im
pôr os Bispos. C. L. 21. Junho q8yr. ·§. ~r. 

I97· Feria deve ser em proporção justa 
com a culpa. A. 9· Janeiro 179:1.. 

1 9~t --· não se p6-de impôr, sem 
se julgar antes , que houve culpa. Edit, 
I5• Mar~o 1800. 

í99· -- ultima, e O\ltraSfor~o corri.· 
mutadas aos reos dellas , aos de menores 
«rimes, e aos de galés, ou calceta, que 
s~ achavão nas cadeias de Lisboa; e com 
que proporção. D. 2. Mar~o r8or. 

- :wo. Penas farão commutadas .em ga. 
lés aos eoadenados em pena de morte , 

. 20 . 
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e outras, e aos que se JJOuvessem de sen- 1 

tenciar, .exceptuand(i)-se os reos de crimes 
ehórmissimos. D. u. Dezembro 1801. 

PE 
eJJCceprçiio d'tZs que pertencem rzfJs Meiri .. 
ni:JoJ dos. Tribunaes, e seus Es.c.rirurie;r.) 

t ... 

(Vid. D. 16. Fevereiro 1803.) 1 Ficao subsistindo ipso jure ':no pro~ 
dueto dos bens penhorados, que estavã0 
em deposito, e que farão arrematados . 
a·verbando-se para esse fim nas rece-itas~ 
e juntando-se a0s .autos o· conbeciment~ 

(Declarou-se por D. n.Janeiro I8ç:>z., 
qu~ esta commutaçiio não tinha lugar nos 
·crtmes de roubos .feitos nas t·uas da Ca
.pital, e seus suburhios·, ou nas estra
das, nem nas mortes, e furtos pratica- I 
dos em casas com vi()/encia, nem di.fpa- 1 

·rar armas de fogo ciJntra carruagens , 1 

"ou -o,utros deiictvs aggravantes. Pvr D. 
10. Outubro 1804. mandárão-se faczer 
as commutafÕe~ das penas em crimes 
·não at1:ozes para lndia, e Moçambique.) 1 

I 

2ot. ·l>e·na~: dos catreiros, e almocre
ves, qt~e intmduzem vinho de ramo em I 
·e districto d'embarg1,1e forão extinctas, e 
se conservotl a perda dos bois' bestas ., 
e carros achadds em fragante. A. z r. Se-
tembro 1802. §. 4· I 

. As penas, e -multas a dinheir_o, <]Ue I 
se achao nas Ordenações, e as taxas para 
os libellos, gabellas , -provas por 'escri
turas , e insinuaç0es· for.ão elevadas ao 

. tresddbro: A. "16. Setembro I 8I4· §.· ~. r I 

202. Pmdáo da:r C-amaras deve ir em 1 

todas as procissões, em que não vai S. 
Magestade, e segue o Corpo da .Cama-

1 

-ra. Provis. 1-8. Julho I677• 

/ 

203. Penhora não se ·póde fazer nas 
'tenças clas s0rtes. A. 30. Março 1703. 

2.04. Penhoras , feitas nos bens dos 
'Concelhos, só se hão de verificar nos 
rendimentos. E não se .podem fazer nos 
-que estão consignados para dividas. D. 
·20. Maio 17 34· 

· 10). -- São n1.t111Ias as que fazem os 
üfficiaes dy Justiça tóra do's seus distri
-ctos . .A. 2r5. Ma>T~o 1742. §. 14. 

(Vid. A. 30. 'Janeiro I75' 4•, -que de
'tlarou poderem-se fazer-em Lis.boa es.tas 
pe-nhorai , e quaesquer di/igenc-ia:s , á 

em fórma. AA. 21. Maio I75I· Cap. 3· 
§. 6., e :25. Agosto I774· ·§. u. 

206. · Penhora corno se fosse feita em 
execução de semença , havida em Juizo 
coflterncioso, e çom corporal apprehen
são, tem os credores nas acçoes da Com
panhia dos Vinhos do Alto Douro em 
concorrente quantia., e a.inda n_os bens li
vres, ou vinculados, daguelles., a quem 
se ~erao dinheiros a juro. C. R. ~7· Se
tembro 1756. 

O mesmo a respeito da Companhia 
do Pará. A. 30. ~outubro 1756. "-· 

I • ... 

207. -- O effeito della se suspende 
nos navios, que tem .carga de vinte to
neladas , ou estão nà ~espera -de seguir 
viagens ; mas,. fazendo;.se·, .na0 impede· a 
viagem, . porque fi.ica §.empre sabo p Jii
reito dos credores, A. I5'. Abril 1757· 

· ": Uma -vez , féita a ordem de' qualquer 
Mini~tro, fiicâo-lbe os .bens afifec~@s , .. e 
só por mandado delle se pôde levantar. 
D. 7· Dezembro 1757'· · 

•! I 

208. -- filhada tem os mutuantes 
de dinheiros ' dades para construcção de 
~asas em Lisboa. A. n. Maiô 175 8 .. §. 10. 

I .. 

·· 2.09. Penhoras ,não se podem consúlta~ 
em Officios de J ustica , ou Fa'lle11da: ·R e
sol: 7· Agosto 176~. 
· (Vid •. AA. 17. Ja:neiro :r766. e Re:rol. 

9· 'Junho I 78o.) 

2·I _o. Penhor~ ; Ol!l , execu~ã~ pot~ divi
das• não se póde f.azer mos soL'dos· dos mi
litares , n~m ai•Jilda '"em parte 1ninim 11> 
n~m nos mais . ~ens 11ecéssarios, -paira ser: 
V'IÇO dos quarteiS r O)l c.Ja· f:3 tn}Danha~ A. 
21. Outubro r763. §. I 3· · · 
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211. Pénhora por offici6 do Juiz á 

vista das escritmas dotaes se faz a favor 
das vil!lvas das casas nobres , e como. L. 
4• Fevereire J 7 6). §. 4· 

As contrarias á lei são nullas. A. 
17. J~neiro 1766. 

. E as feitas nos ordenados , e em:o-.. 
Jumentos dos Officiaes , e Ministros de 
J .usçiça ., e Fazenda são nullas. - E os 
Ministros , e Escrivães perdem os seus 
Officios, fazendo-as. A. 17. Janeiro 17 66. 

(Declar. pelos .ll.A. '-5'· Janeiro 1777~, 
e 10. Março 1778. Vid. D. 26. Junho 
J688. e A. 8. Maio 1693.) -

2 r 2. -- embargo , ou execuça~ al
guma, ainda por dividas fiscaes, não se 
·póde fazer' nos bens hypothecados á Mi
sericordia de Lisboa para seguran~a do 
dinheiro , que ella dá a juro. A, :2.2. Ju-
nho q68. §. 4· . 

(As penhoras, e hypothecas anterio
res ás o6rigações, que se contrahem, 
preferem nos bens , que novttmente se 
hypothecão. lbid.) · 

(Vid. A. 24. Julho r773.) 

- u 3• Penhoras , e execuções nos rendi
mentos dos bens foreiros, ou nos mesmos 
bens , não chegando aquelles , podem fa
zer as Igrejas pelos fÕros, e laudemios 
cabidos. Ç. L. + Julho 1768. §• 8. 

- 214. Penhora fo·i pfohiblda etn gados 
vacuns, cavallares, ou meudos, e em 
quaesguer instrumentos de lavoura , ou 
comedorias ·de trabalhade>res das terrás da 
Ilha de Porto Santo, pelas dividas a 
Mercadores. A. 13. Outubro 1770. §. 4· 

,• 

1r;. Penhoras não se podem fazer nas 
addi~ões, tenÇas ,' e ordinarias, que an
darem nas folhas dos Almoxarifados, da
das a titulo de esmolas. A. 24.Julho 1773· 

Nem nos emolumentos dos Caixei· 
ros, Guardas livros das casas de com
mercio, Guardiães, e mais pessoas dos 

nàvios filerca"t'ltes., e dos artifices, ·e ser
ventes das obras públicas de Lisboa ·, e 
termo. A • . 16. M·arço 17'75'· . 

{Pid. D. 13. Dezembro 1782.} 

2 r 6~ Penhoras sobre officios. Permit• 
tio-se ao Conselho da Fazenda consulta
las, senclo para alimentos. Resol. 9• Ju· 
nho -1780. 

'I 

21:7. -- áinda pelo. Fisco Real n~o 
tem lugar nas Apolice~, capitáes, e ju
ros do Novo Emprestimo, á ·excepçâo 
de haV'er fraude em preJuízo de credores, 
ou de serem penhoras pertencentes abs 
rendeiros da Corôa por dividas das suas 
rendas. A. I 3· Mat·ço I 797. §. ; . 

Ne~ nas pensó~s vitalícias, que se 
concedêrão em execução da Loteria Real. 
A. J.8. Junho 1799• §• 9· 

!.2.18, Penhora feita .nós bens do veíi.; 
d€dor do Terreiro fallido tem preferen
cia no concurso dq~ mais credores , e se 
julga como as da Fazenda Real. A. 9· 
Maio 1798. 

A ella · se devem nomear os moveis 
em primeiro lugar, e, só não chegando 
elles , he que devem penhorar-se os de 
raiz. A. 6. Julho r8o7. §. 4• 

Deve-se fazer sempre éonforme a 
Ordena!• Liv. 3· Tit. 86. na au~encia, 
ou revelia do executado. §. 8. até u. 

~r9. Penhorar não se devem as seges 
e bestas dos Fidalgos, Caval'leiros, Des:... 
embargadores ; e suas mulheres. Ass. ) • 
Dezembro 1770. 

:t !iú. -- e arrematar não se pddem 
as tenças assentadas no rendimento da 
Obra Pia , e as que se comprehendem 
debaixo do titulo da Casa de Ceuta , e 
çlas ge.mes de :rangere , e Ma~a9âo, e 
todas as mais semelhantes add1~oes de 
ten~as, e ordinarias de quaesquer Almo· 
xarifados , dadas a titulo de esmolas. A .. 

14. Julho 1773· 
20 * 



PE 
'( 156 ) 

PE 
, Nem as im;;ige;is dos ·::sl;lntos, oma-

UJe_nto~ , ·etç., §eoâo quFtncio não hQu,ver 
màis bens. A. -~. F~vereiro ·~779• §. 5:, 

Nem~ os ~eares, ··_e· instrument-o~ de 
guaesquer fábricas ·-do Reino. -A. 5. ·Ou
wbro '~79;,• _ 

,. _ · Nem _Q-§. ilªrcos dos ·p~scadores, ~i·n
·-d'a ·por dividas da · Real Fazenda, á ex-
cepção das gue nascem da ·sua coastruc
SãQ. A. 3· -Maio i8oz.. §· m. 

' 
, 2:í!J. Pemtmciq.{i-os · p~Ici . Santo. :-bffi-
.do. · ·Mqn.Q~'r~o,.~e llt~il• dQ l\flino ·-com as 
~tms f~~niligs. -Resol, ~ z,, .Junho 1 ~J'<I, 

'Não põdtn}t wr advpgados nos -Au
·ditorios da Côrte , nem seus filhos , ou 
ilCtQS. h.,~f!, 28, Ju,Jho l67\t• 

' ' 

:, . São. Õbrigl:ldQ's a s~ir p~'a }ó~~ do . 
Rem~ com •pena -de 'tnorte ; na o 'podendo 
-levar os filhos ·menores de sete annos, 
;.aem -as sua.~ (mnlht:!res, &e, ~lias os não 
;qHiz@nêJ.ll .~ço~p(lpl~al,'. A_, s. Agosto 
:,1_633· . ') 
c CV.id .. B.HoJ. -:2-~._Ju~ho }6.71,) 

·Como se entende a infamia em ·seus 
•4€scçndent€,$. A. ~4,janeiro ;1771. 

'2 22. -~ pelq Desemb~rgo do Pá_ço 
para irem ctirsar mais tempo na Univer
:>$id,aÇe , nãq Sô!iiÍO admit~idos mltra vez a 
_Je~ , ~eiT\ cun1pdtem ;.t p~nit~ncia. Ass. 8. 
]ulllQ !7~ 6.: . 

\ 

, 123. Pensõu ·dos Tà-belliães do Du
. que d'~ veiro. Mfl!1dárão .. se~lhes paga·!{, 
·P.rovis. '1~. -Fev~reir-o ~639, 

, . .14- -- ·não pode-m os Donatados 
~a "'GdrÔ.íl pôr ech Igreja~ do Padvo.ado 
,J.\eal ' ·sem lic~nçí\ -Regia. A vis· clf-! De-
[zembto 1787._ -

-- 2~5"· ---- -.vita.Iici<\s ·da l&reda Real 
·não ·-são sujeita.s a ,penhoras, embargo~ , 
r_epresalia, collaç~~, etc·t A. 18. Junho 
1799· §. 9· 

. · As dos Benéli~ios pagã? dedma sem 
~e poder desçontar aos peos1onados, poj: .. 
gl!le . he. por. ~onta -do.s pensionarias. A.. 
22.Ju-nho I-8oz. 

. 2-;6, Peràã; foi concedido .aos crimi" 
'nosos , que embarcassem ;Eara Malaca nà .. 
g1,1e)Ja <Jçcas1ão. ;A.· 29. Novembro 1604. 

. Como se concedem na -India. A. 14, 
]a!'letro -I 6o8. · 

E fóra desse caso ·s.ão nullos. A. I 1, 
Novembro 1610. · 

~ão se concede aos ~ulpados e!U 
Residencia. _À. 'r 3· Janeiro I 607., e C, 
'R. ·jo. Janeiro ·I63o. 

·,2,17. ·-- '-ou cornmura~ão de degre .. 
-.(IIQ não $e consulta ~m delietos commet .. 
t-idos em lgreja~. C. 1\. 1-6. Abfil '1'617, 

· 228. Perdões. A comnmtação -délles 
mandou-se fazer para a ax:ca das despe .. 
sas do Desembargo. C. R. ~4· Setembre 
1618. 

:129. Perdâo ~nâo se concede de ·tono. 
denaçóes feitas por cnlpas tocantes á Fa .. 
zen da Real, eu 'erros de Offi.cio, ·sexa 
coHstüra. C. R. r 1. ÜLitubro I·6r8-. 

1 2. 30. ---:- foi · c:once(lido aos crimino .. 
! sos, que quizessern assehtar praça para 
Flandr~s. A. 7, Novcmbvo l0:x9., e Pro~ 
vis. 7· Ourubm l624 . 

· Foi prohíbido . ao Desernbargm do 
Paço c;onsultalo nos CÜI!I'Ies de fu.~icla cd(!)s 
-degradado$ -do ''11,1gar cdo degredo. C. R:. 
'!3. Março 1623. 

3 fr. --......,.. pe-la culpa de oçoptrabando 
de piroenta, ·e outros gen€1-os não podem 

· çonç~d~r os V.ice-Rels, .e .Governadores 
da India. A. 22. Março r6u. 
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da Real e:x:pede-se peiq Cgoseih<:> deUa. 
Resol. 14· Janeir(:) l643• 

~33. Perdão dos delictos 11ao podem 
dar .os Gov~mador_s!s das Slr:mas , QU Con .. 
sel110 de Guerril·. D. ~'I-~ Janeiro ~ 64~·· 

.Ft!i ou~ra ve~ eonçedidª aQs presos. 
bD. 1.8. AgQsU> ,. e :o .. A.:bril 1785. ~· 

E aos criminosos aus~nte..s.. A, )• 
Maio 1762. 

· E ªe.A pt~~;Qs., que esti-vessem per 
'ca·t)sas erhll~$ nas cadeia~ públicas. cl~ Lis.-

Nao se concede )la fugà do pre~ , boa, ~ s~ys clisrrictos .de. ciocQ legu.as, 
sem elle Yoltar á cadeia. D. 1·. ] un·ho· na o tendo pflrtes; j;:QJ11<;! t!l.mbem aos da 
I 6)o. . cidade do Porto, e ·seu rermo. D. 30. 

·· · Maio IJ7)· 
. Nem no delicto de fabricar papeis . ·· 

falsos.. D. r 6. J ulbo r 672. E ao~ '(rinünQsos IPilitares ausentes. 

Fór!Êa , com que se concedem no 
Desembàrgo do Pa~o. A. 2! Outu-bro 
1658. 

234· .......... _ dos delictos he uma das 
principaes regalías da Pessoa do Sobera .. 
no. Regim. I. Junho 1678. §. 7· 

, I 

235'· -- nao se concederá no deli- . 
cto de pendençia feit-a :gobre o. recuar das 
.carruagens. L. 22. Ül,lti:Jbro r686. 

· Foi <:ot:J.cedido aos réos presos, por! 
occasiã·o do nascimento do Príncipe. 
DD. 30. Agosto I688., e 26. Outubro 
,l68)l. 

E pelo nascimento çla Princeza. I). 
9· Dezembro 1711. 

E do Prütcipe. O. rjl .• Jaªelrº I7I~~ 

E casa-Q1€nto do Principe J). Jo:ri. · 
D. J I. Jap~i-ro 1718. 

Foi -prohibigo -consultF!r '9 .dos rées 
condenados a obras p~blica~ Avis:- lQ. 
Julho 1758. 

Foi cenc~dido ao§ presQs pelo nasci
mento e baptisado çl.o Senhor D. José~ 
frincip€ da Beira! P. :z.$. Agosto 1761. 

E a,Qs delinguentes das Ilhas ,...dos 
Açores. A. 2. Agosto 1766. 

. Deve julgar-se conforme á culpa. 
DD. z8. Agost-<~ ~761,., ~ 30. Maio 
l77'-· 

D. 9· Qutubro 1776. -Foi prorogado ~ 
l~tnpo ddle. D. 1. Sete"mbro 1780. -E 
pQr ;JJJ.ais tres m~z~s. D. 6. Nevembro I7 8o. 

Ê outra vez. DD. 6. Junho t78)., 
·e t7. Dezembro 1789. 

Foi 'prohibido cQDª!:l.ltar mai~ aJgu~ 
J~ prhneira dtlser~ao. D, 3• Agesto I8o;r. 

{Declarou-se , ljf(e nll!l cQ.n-tprehen,_de ~~ 
que tinhi/o desertado até então. J1. I 6.' 
Setembro r8o3.) 

(E 'como se procede nos perdões em o De-
tgmiNlrgf! do f 11 ço , quando o Saó.erano_ es
tá auspnte de Lis.boa. Avis.9. Abril 18o~ .) 

Aos .presos foi concedida pela Res• 
t;al)ra~?Q. D. 7• Outubro r8o8._ 

2 3 6. Perdã-o foi co·nced'ido aos Deser
tores. DD. 7· Outubro 1808., e n.Ju-
nho r·2o9. . 

(Vid. D. 13. Setembro 1793·) 

E àos presos na occasi~o do Ca§~:. 
mento da Princeza D. Marra Thereza, 
e o Infante D. Pedro Carlo.r. D. 22. 
OutJ,1bro 1? 1 o. 

· E por occasião do novo R~glila1.1Jento 
Militar dos Officiaes inferiores e soldados 
du Exercito de Portugal. D. 8. Março 1816. 

(Ded. e ampl. pela Portar. 22.. Ou
tubro I 8 I 6.) . 

237· Perdizes. Qyem as matar no ar 
com munição , incorre nas penas de pri
saq ~ ~~ clegr~do. L, 23. Fev-erêí.ro 'fb24 . 

(Yjd. 411. r 2. Outubro :I 61 2. , r ó. 
Fep~f-tir_o j 6;t ~-, e z. Ju/h(} :1776.) 
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,·'-, - ·- Pertlizes~Se alguêm' lhes ·desmanchar 
' os ninhos, _n;m pena de açomes, e· de de

gredo, e he caso de deva~sa. L. 23. Fe-
.V.ereiro I 624b ; 

' i 
I 

' 
·das carrega9óes , ou fazendas. A. 1e . 
Novembro 1 8o3. §~ 6. . - ' 

1!146. Pés de castello. d presidia) <}Ue 
hctvia ·com e~~e nome nas fortalezas de 
Lisbc:>a , foi e:x;tincto , levaQtando-se em 
seu lugar Batalhôes para as guarnecer. 
A. 9· Abril ll762. -

I 

238. ·Perguntas, quando se fazém aos 
·presos , hâo . estarão presentes 'a eUás, 
I\1ais · que ''Os officiaes , que os :levarem'. 
'Regim. :7. Jrunho -r 6o). § .. ~. 

[ 
1 'O ·inestno para a fortaleza de S, 

, • ( 1 )oão Ba.pti~ta d' Angra. A. 2. Agosto I 766.' 
239· --.feitas aos._ reos; que se jul-· 

gaa -em vísita, 'podem ·dar ·s-uffiderite co
ídóJecirpento -pata s€rem 'cóndooados; .ou 
absolutos; <:Í vi1sta dos sl!lmmari'os 'e''Ín
.forrpações -d0s Miri~istros dos bairros. ~. 
31. Mat;ç.o 1742. §. 7· 

' I . \ 

240 . . -- são feitas ao ,reo pelo Juiz 
•'lió ·-d~:str.icto ? ·· em que se 'commetre o d~
J!G:to-; ' tfservem 5 ou pq_ra aggra-va'r o· de-. 
lic o, ou para serem ouvidos com a de
~ltza ., se-a tiverem., A. 2,Q;Üútubro I763· 

I ·§ l I. . . ... ( 

I ,i 

- }.41· ~..;:.. ·'no'S processos cdmitlaes 'é:l'e 
·Cpnselho de~ Guerra. Nunca devem -por 
ellas começar os mesmos processos, e 
-só . se d;evl!'rú fazer dep-ois do auto do 
corpo de ··delicto , e do i.nquerito das 
resremunhas. A. 4• Setembro 176). §§. 
~21 ?3• + e $·· 

1.-42 .. Perigo ,da ,viage.m aós naviOs · 
penhorados 'pertence aàs proprietarios, 
assim lcÇ>mo o commodo dos. fretes. A. · 
) 5'· -Abril I -75'7· -

243· Permissão facultativa s~ dura, 
~m quanto , .não . se -manda o contrario • 
. A. :io. Julho 176,7-. . ·' 

: I 

'244.- PermutaÇões. Como se de~·e pa
gar a Sisa dellas. Resol. 3· Novembro 
1792· 

24). Pertences do uso db comtnertim 
A quem apresenta os Gonkecimen~o,s 
com . elles se deve . entr,egair- õ predllctQ 

24.7. Pescado fresco nos dias fe_stivos 
para ·a ca.aonisaçâo de S. Pedro Gonçal-. 
ve~ , e S. Gongalo. não paga ,·d·i-reitos_ 
Provis. 23. Dezembro I 6o8. 

(R'e'Vog. pelo A. 19. No'Vembro r 6io.) 

1 
248. _ _: d'Ilhavo . . Provid,encias · SQ

, bre elle. Provis. R. 26. Nü'vembro I7oo .. . . . 
1 , ~49• Pescados , que ~s pessoas, que os 
-colherem ., =trouxerem p·ara sua SHStenta
ção, forão livres de dire.i.t0s , contribuições, 
e gabellas, não havendo excesso., fraude, 
ou malícia. A. r8. Junho 1787. §. I . 

-(Viá. D. 30. lv.l.arço 1797.) 

250. -- gue se seccarem , foFao li-. 
vres de direitos por dez annos. E do mes~ 
mo -modo o atum salgado, pescado nas cos
tas do Reino, e todo o peixe salgado vin
do das Ilhas adjacentes. -- Todo o peixe 
s-algado, 1e pescado nas costas -do Reino. 
a cavalla , e sardinha , ' não sendo picada: 
.:-. E o pE!scado sêcco , ou sa.J:gado póde 
ser transportado por terra, olil por agua 
em embarcaçôes nacionaes, sem l)1e ser 
posto embaraço algum. -· A. I8. Junho.' 
1787. §§. ·;2., e 3· I 

(Declarou-se por D. 7· Agosto 1790.
1 

que ·neste Al'Vard .erão comprehendidos 
todos.os pes-cados, incluindo a sardinh'tl 
exportando-se ·quarenta e oito -hora; 
depois de salgada : o mesmo a ca'Valla 
espetando igual tempo ·depoil d'O de.rem~ 

, barque•) . . 

:2.) r. -Pescado. P~rovidendas da ·Policia 
1 sobre elle. Ord._ 16. Fevereiro 1788. 
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;J.5'1. Pe5cado stkco. Briirvicléncicrs-., e 
-deda.raçaQ -til'ós i<:ltroi'tc;,s , -que eUe ·pa§i. ' 
D. 30. Març0 1797~ · · · " 

. .; 

PE 
- <Zl'f9 : Pescadores não podem qomcprar , 

nem vencl!er navios. d~ &í>raJ, -ou ~arà..dí<!lra ~ 
são. ,natriculatlos em -ccnnpanhas s e0nW ., 
e para que. §§. 2. e 3· · 

, ' I ~ 
' .., ~ ? f .t. 

"5'?· -~ salgado , _sêcco, ou esca- 1 , (Declarou-s~, que os de &tuba;JJ~o.-, 
lado ~e. Cez1mbra só pa•ga w. por IP?~ dem levar o. petxe para quaesquer outros 
da D1z1ma nova e vel.ha, e -l!ada mais. pvrto:s ~ ou barrarr. -:IJ. 7.;/f:gono r.o/75' .) 
A. 20. Dezembro 18c2. · .t· • 

(Mandárlio-se observar a respeito dos 
, 1 pe•rçad01r.eu Ylá,A;fgnu-ve.dlf proroj_dwáas do 

25 4• de Setubal; sa.Jg.ado, ~êcco, A. I7· Março I774·, .impondo-.re p.m.as 
ou empilhado , tendo pago direitos nQ aos que u ausentaváo para Hespanha, 
port.o da rnatan~a, he Jivre em todos os , 1e comor, Portar. 7· Novembro 1816.) 
mais do Reino, A. 6 •. Agosto r8ó)· ' 1 , ' : ,,,_ 1 •. • 

2)). Pesczzdore.s de Setubai. Foi-lhes : 
prohibido o uso Je ·chmchrirros. A. 2Ó. 
Mar~o r6o7. 

Os gue tomarem peixe nos mares 1 

àeste Reino , <ílevelil'l: pàgalr l!l~ d.irei'tos 
Reaes , aindaque •O vá6 vender fóra ~, delJe. 
A. 30. Janeiro I6t;. . ' > ~ ' ' 

(Ha outro da mesma dtJta. J que (am:.. 
hmz trata dfJ mesm9.) 

• J - ... 
"' 

:l)~. -- de sárdiAha , que deséa-
fninharem alguma em p.rejuizo dos di-: 
reit.()s I,\eaes, fla,g1o ano veado;· e lhes sã <i! 
<]Uei ma dos os barcos , e ré~es, e são de
gradados. A. 27. Outubro 1677• 

(Vid. A. 30. Março 1678.) 

'Providenciots pa.r.a acautelar os des~ 
caminhos ·da Dizima e Sisa, '9ue ·elles fa
zião em Lisboa. L. 24. Fevereiro 16.8:6. 

' 

r 
2.57 .. -- d'Es~eira [.Qr,a.Q .aliviados 

do dobro das Sisas. A. 2-3. Março 1709. 

25'8. -- As suas Causas ·são 'Ptltiloes• 
. sa·das pelo set-t· Escr:i:vã.o priva.tiV>o .,: com 
pena de nullidade, sendo .em Qutro ca>t'..
torio~ A. 5· Julho 1747· 

Os d9 Alg.arve fi§"try :.podem· peséar , 
nem navega):' fóra dGs limites do Rl€ilhG , 
sem passaporte do Superintendente das 
alfandegas do Sul, quando volrão. A. 
17. Março 1774~ §. 1. 

-· Pnivileg~gs , rorn'"ed~clos 'a@S que pes~ 
cavã·u em larn::~.Jas do al'tor -n. ZG. Fe
vercir~ J783·. 

Os que entrão com pei:re em SeHr,.. 
pagão ao Prior d'Obidos o dizimo das 
pescarias, e coma. A. 6. Ju1h0 1785-. 

Outras providencias. A viss. 2. vu
~ubfo ,· -.e · 3: 1Novembr-O., : e -ResoJ. ' s:8. 
No~e~b.<rG .J579ll· · · , 

:J - .!1 I 
• r 

" 

u16o. .,Hescádores s~í(i! ·Ai:fama.· .. í.A ; sl!la 
·; transacçâo foi rey~da_ ReSb1. II~·_ou.:. 

tubro I 7 90. 

f ... 

'16-t • . _....;,.., JW~iMes "~de: ·- z~. a1_11110E pa.;.. 
gãt~ 400 "reisJ e m'e.ttOr€S' 1"100 :aJflJIUi'al 

mente, e para que. A. 3· Maio r8tn. 
§. 8. . . 

. , ... -
· ~61.-. Eescd·t;_ ~ d(!)TJn a~a.rg~s~, ~ ctrirq.câas, 

€ ~hincõrros- foi perrni:t<tidu, :e -em .que 
tll&ms.. P'i'~YVk ·n .. ';Â.Ibritl r~l'0. ' "-" -

r ' -~ ' ., -A • •• 

263. -- no alto mar, e suas costas 
he livré _a. ; c~da.nrn , lJI1edcrrand(} anrntal
men'ttí! an. juiZ' tlJ.ia-· ,t€Fra' a · ~urali.dar~· iGlkt 
rede, embarcação, <l(ipolatçâ:o', etc. A • 
3~ Maio r8o2,. 

.• ~ r 
; J -

,.1 .r: .J - .u ... 

;64- ---'- Cbltl tartarenhas poel•em Os' 

pesca~ores do Barreiro , Seixal , Arren
tdla; e··Q[.íyaes. JEdit. '~4· JànhG t8o3. 
...,- EKte.ndi~o a 't.odG 'o ~ei-r1o.• Ecl..ftJ L3'' ' 
Julho 1803.· }. ': .. ,;-. ' . 
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2~~. Pescarias do Reino do Algarve. · 
Estabelecimento da sua companhia. Con•. 
·di$. confirm. pelo A. I}· .Janeiro ~ !I773· 

• ~ I ~ 

Abmento de seus fundos. A. I 3• 
Julho I776. 

. . Prorogaçâo ·de seu estabelecimento. 
A. ;. Março 1784. 

Prorogada por mais dez .annos. A. 
16. Outubro 1794• 

' I ' 

1-66. -- e salinas Insulanas. Con
dições , com que foi estabeledda·'- a so
ciedade dellas. A. 20. Novembro I'Y9~· 

Providencias sobre ellas. Edit. 9· 
Fevereiro I-798· 

(Pid. A. ·g, Dezembro· -I797•). r 

. 
·2.67. -- vo~antes das baleias podem~ 

fazer os Negociantes Portuguezes no. alto 
mar,, em qualquer parte do Reino, e 
éostas. E as sedentarias nas Ilhas de Ca
bG Verde. E com ,q·uq:Jrivilegios. A. I8. 
Março 1798 •. §. 1· e_ seg.1 . · , . 

O•.J I 

268. das baleias: foi extincto o 
G0ntr-ato dellas ; . ,e substituídos em· §eU 
lugar eutros ·impo&t0S>r A. lf!.· Abril I 8o 1. 
§. rJ, 

269. Pesos dos E~tanqueiros do taba-, 
co · são ise?tc>s·_ da j~risdicção •das Ca'ma
ras ., -porefl1 . cilevem ser revistos· pç:-los 
Conservador.es. Proviss .. zzt. • .No\'€ínbro~ , e· 
9· Dezembro 1749· · 

-. . .·r 
d.d· . s "' 

'ZJ.O. -.,-- e!me 1 as. p.rbpnas na o ·sao 
·obrigados a ·ter os searei'ros -e lavrado.res. 
L. 19. Janeir<l> .r1756. ' · ... . 

. Os das alfandegas d~vem ser aferi
dos pelo padrão da Camara. A . . 20. Ju-
lllo .I 'j:6:y,. . ~:. 1 ~ ,J ~ 

') 

Por grosso ·e meudo ,' qmtes .são 'OS 

que dev~rn ter QS negociantes. Edit,t. r· 
.jan-eiro, e 1.7. Fevereiro l794- , . 

. 271. Pesos e balanças grandes. Os que 
as quizerem_ ter , , devem req ~erer a lioea~ 
ça ; 'havendo-se com a Mesa do Ver 0 
peso. Edit. 20. Março I 8o6. 

2.7:2.. Pesos· duros. Seu peso exacto, 
Certid. I 3• Outubro I 8o8. 

Mandár~o-se· correr na Capitania de 
Minas Geraes ppr 960 reis, sendo mar~ 
cados; e os outros, como genero. A. 1:. 
Setembro I 8o8.- §. 2 ...:._ Foi ptohibido 
o seu giro , e acceitação pelo A. 8. ~o~ 
vembro r8o8. §. 3· 

2J7·3· Pes,queiras, e nasceiros do Rio 
·Douro mandá rã o-se demolir. A. I 6. De ... 
zembro 1773· §. 14· 

274· Peuoas 1 Cijible faUarem dos Mi ... 
nistms, que despachao com Sua' Mages ... 
tade, se deve dellas .inquirir , na devassa 

,aberta, que para essê effeito se determi~ 
nou pelo D. 17. Agosto 17)6. · 

27)· -- doutas, experimentadas, e 
zelosas Ço servi,ço de Deos, e do P11in~ 
cipe 'Sae digrnas de que se possã0 .confiar 
·metias negocias de pondero~a importam~ 
cia. Ass. ·3· Novembro I:Z)6. 

276. Pessoas tanto nacionaes, co.tn0 
estrangeiras. , entrando roesta Côrte, se 
devem apresentar, e annunciar ao .Mi~ 
nistro do Bairro, em que assisrirem , , no 
termo de v-inte e quatro horas , decla
rando , as pessoas de sua comitiva , no, 
rnes, 'e o ma,is expressado no A-· zs.Ju
nho 179.0. §. I I. 

As principaes, e privilegiadas, que 
se .:BPFogão urna abtlsiva authoridade, ser~ 
vem de .exemplo aos pequenos. A. 16. 
Ne:vemb1·o ,I 7.7 I. , • 1 . ) 

! ) J l \ 

277. -- Sl!la qualificaçao ihdi:vidual 
A., ii.-6. Novembro 1771 §. 9· · _ · 

! 

278. Peste. Seu Regirne.mte. 20, De~ 
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2ernbro r693·, confirm. por A. 7· Fe
~ereiro 1 69 5. 

Providencias sobre as cautelas, que 
se devem ter. Edit. 8. Outubro I·8o4. 

Foi criada urna Junta para dar as 
·ordens sobre este objecto. D. 2 r. Outu
bro 1804. 

Providencias da Junta. Regulam. 
l8., e Portar. 27. Julho 1807. · 

E no Rio de Janeiro, que provi
dencias se mandárão dar. A. 22. Janeiro 
·!8ro. §. 2!. 

.... 279· Petições não se podem acceitar, 
nao s.endo assignadas pelas partes. C. R. 
'i7. Fevereiro I 6 r 5. - E basta -que o 
sejão com sinal raso. C. R. 20. Maio 
I6l). ' 

280. -- d~ graça perten·centes á 
· Justiça, a quem competem. C. R. 26. 
Agosto I628. 

(Vid. CC RR. 3· Fevereiro ·1624., e 
I 2. Setembro 1628.) 

Sendo feitas a E!Rei, ou Tribunaes 
devem levar data. D. 17. Novembro 
I6)G. 

2 8 I. Petição de herança h e Juizo , 
e acçâo universal que necessita, depois 
de julgada, averiguação precedente da 
quantidade. Ass. ;. Abril 1770. 

z8z. P harmacopea Geral todos os bo-· 
ticarios são obrigados a t~r, e como. 
A. 7· Janeiro 1794· 

283. Picadores dos Regimentos de 
Cavallaria tem a graduação , e soldo de 
Alferes. D. 13· Novembro 1796. 

. 284. Pilotos ficao servindo de guarda~ 
nas embarcações' em quanto nao entrão 
os d'alfandega. Regim. 2. Junho 1703. 
Cap. 2.. 

Tom. li. 

PI 
1.8)• Piloto Mór do Porto. Suas obri

gas:ôes. Lugar da sua résidenda , etc. 
Regim. 1-. Junho 1703. Capp. 18. e 19. 

286. Pilotos da barra, que rn~ttem os 
pilotos nos navios, devem logo arredar
se para nao tomarem passageiros. L. r6. 
Agosto I712., Provid. ro. Julho r8IO. 
§. l4. 

(Vid. L. 6. Dezembro I 66o ) · 

2·87·. Pilotos das náos de guerra fo
râo criados dez prime1ros ; dez segun
dos ; e sota-pilotos. Soldo de cada um 
delles. D. 12 Janeiro 1751. - Aumen• 
tados em numero, soldo , etc. Resol. r o • 
Fevereiro 1798 - Seus uniformes. Re .. 
sol. 10. Fevs:reiro 1798. 

Aumento do numero de seus Aspi
rantes. Resol. 17. Outubro 1798. 

i88. -- e marinheiros , e mais pes-. 
soas da navegação d' Angola, Moçambi
que, e !Ih~ de S. Lourenço o que devem 
fazer nos pórtos de seu desembarque. A. 
7· Maio 176r. 

189. Piloto Mór da barra da Fig'uei· 
ra. Foi extincta a propriedade deste of
.ficio. D. 29. ·Maio 1772. 

290. Pilotos da barra para a saída p6-
dem escolher os donos e mestres dos na
vios: a quem estâo sujeitos, etc. Provís. 
I7. Agosto I773· 

291. Pilotos da barra da Figueira fa
rão nomeados seis, além do piloto mór. 
Como sao examinados, e por quem. Pro
vis. 20. Maio 1785. 

Seus emolumentos : e sâo obrigados 
a seguir , no que for applicavel, os cos
tumes da barra do Porto nas pilotagens. 
Provis. 25. Setembro 18o3. 

(Providencia, ·sobre, o officio de piloto 
mór da barra de Se}ubat. Resol. I8. 
Fevereiro I 7 8 6.) 

21 
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. ·292. Pilow M6.r da barra do PGrto 

. nao só h~ obrigado a precaver os p€rigos 
dos -JilaV.io5 na €ntr:adà da barra, mas os 
contrabandos, e descaminhos, mand.ah

'· do para isso piloto apto, logo que elles 
cheguem á bárra , •€ .dando parte ao Juiz 
'd'altàndega, êG~ 1!!leda.raç1ho .da ca.tga.~ 
Ela terra , <d0nde vem., etc. Oti!tras pr0VJ- . 
€\.eãcias, ,que d~ve .dar. ComG reparte os.· 
emo·Jumentos eatre si, e outrós pHdtos. 
'Provis. ). Nove:rnbro I790· . 

''l9 3. Pilotos práticos do Maranhão . e 
' Pará. Ct;m1~ sé -devem instruir , •enc. Ins

=fz'ut~ •. I. Mar~o ·l'8oj. 

, 294. Pi'fotõ M0r ·do RiQ . de ~néi.ro 
foi desligade do offitiõ de Patrao Már. 
D. z6. ~arço. 1808. 

295'. Pilot9 prático,- O seu offieio foi 
'criadq e regulado no Rio de.Janeiro por 
D •. 121. Junho ,rg0~. 

2~6. Pílôtes patii :a itlédíç~ e dettiã·t
cação das terras , que se dão :pot resma- ' 
ria, ha no Brazil. A. 1-). Jaaeiro Z:8o9. 
.§. 4· 

297·. Pimint!J. Ft.>i ptoMbidà a suá sai- ·: 
·à a para Castella. A. I 6. Dezembro I 6o4. 1 

·(Vid • .11.. 2·2. Dezembrv t6o4-) · : .. 
Man.dótl.:se ' déVàSSá'r luqlt\ií.!ãhnéírt:e 

na 1ndia eontta 0s que nêg~iàvão netla. , 
A. 15. Março \ 6r6. . . 

. Outras providencias. A. l8. Mar~o 
·J617. · . 

Foi :prohíbido lewala áó 'Estriei'to de 
'Ormuz. AÂ. 18., e 2~. Matço IÔ2I. 

~9·8. Pi1nenteirli'i da Indi:re quaesquer 
outras ·piàntas de e~peceária , assim tomo 
das exoticas, ·ou indigen<Is, i!Jue ainda ·se 
·~ao cult!vão , e das ~uaes as foll1~s, flo
res , frutos , gommas , oleos, resmas, e 
fecelas de raizes passao formar artigos de · 
-consumo, expona~ãu e :çommercio-pelo · 

Pl 
seu uS'o e .appl~ca'Çno ás artes , mamtfact\1 .. 
:ras e navegação. ~em as planta~r if.lo 
Brazil., não paga. dízimos' por dez annos 
e Jhe ~1vr.~ d.e· d.hreJ..m.s ... de sa1da , ,e ern~ad~ 
·da pmme!J..x:a. exportaçao; é QS plan.radl(!)r~s 
:gozâo de varios privilegi~s; e como se 
'lhes oonoedem. A. 7· jublio z81o. 

299· Pinhae.r do Cabeção •. Coriunet~ 
!:eo-se ao Üu'lidor d' A viz devassar de 
córtes feitos nelles. - E ao Conselho da 
Fazenda dar licença para os córtes legiti. 
mos. A. 30. Janeit0 IÓI7a . 

O Ouvidor d' Aviz he Guarda ntór 
delles. Reso1. 24. Janeiro 1701. 

(Vid. A. 30. Janeiro 16I7.) 

goo. -- de Le'iria. Os gl.!lardas dei .. 
les são obrigados éJ. lav.rar os azeiro1 .. 

A. 25. Março x6..p. 

. Reg~lamento da sua , adrninistraçâo, 
Reguneiut. 25. Jl!lr.~ho r]p., e 11. Ja .. 
netl'o 178 3 ,' 

Varias providencias sobre e11es. D, 
I 6. , e Resol. 2.4. Fe~ereir0 I 7) 4· , O . 9· 
Setembro, e A vis. 31. Dezembro 175). · 
ResoH. I)., e 18. Fevereiro, 5· ]unho' 
go. Jufho, ) . Aggsto i 2.2. Setembro , ~ 
D. 17. Novembro I7)6., D. 30. Março · 
e A vis. ~l. Abril 175'7•, DD. 29., e 30: 
Março, e .I. Agosto 1759·, Resol 13, 
Fevereiro 17~h., eD.zo. Ol!!tl!lbro ií: 784, 

A sua Superi~Btendencia f1Ji' extin .. 
c'ta ; e o Corregedor de Leiria ficou ·sei\~ 
. do Conservador delles. Seu Regulamen. 
to. A. 17. Março 1790. 

30r. -- das Virtudes, e Azarnhu. 
ja. Ordenado do seu Guarda Mór, sen .. 
do-lhe prohibido levar cepos; e bicadas. 
Resol. 22. Outubro 1751. 

301. -- Reaes. A sua administra. 
~âo pertence á J unra da Fazenda da Ma .. 
ri~1ha. C. L. 2 6. Outubro 1796. Tit.)., 
e R.esol. 2). Maio I799· §. 2· 

Mandou-se preceder a 1.1~ tof11ào 
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. geràl delles, e como. -A. 3·r . Janeiro · 
·I79'K 

303. Pinhaes d' Azambuja , e Medos. 
Nova adminisrra~ao delles. A. 9· De
zembro 1797~ 

. (Por Provis. 13. Dezembro 1726. s-e 
trnha mandado observar na administra
[iifl do pinhal dos Medos o Regimento · 
28. Outubro 1598.) 

304. Pinhaes. Nova sementeira delles 
se mandou fazer nos sitias , donde se ti
.ravao outro~. Resol. ?-5· Maio 1799· §. 1. 

305. -- da Carnara de Leiria, Uni
versidade de Coimbra, e.bórdos do Téjo. 
cProjecto de os unir á Corôa. Resol. 25. 
rMaio 1799. §. 3· 

306. -- forão mandados plantar nas 
praias do mar , e encarregado .o Inten
dente Geral das Minas das planta~óes. 
C. R. r. Julho 1802. · 

Foi-lhes applicada a Dizima dopes
cado de La vos, e outras contribuições. 
DD. I., e z. Julho r8cz. · 

I • 

Providencias , que se derao , para a 
sua conservação nos arredores de Lisboa 
ao Sul doTéjo. Portar. ,.Outubro 1813. 

307. Pinhe~ foi criada cidade. A. "5· 
Agosto 1770. 

E doada á Casa do Infantado. C. 
30. Março 1781. 

308. Pipas de vinho · da Mãdeira. 
Mandárâo· se aferir ern medida certa ae 
23. almudes. Res-ol. · 8. Novembro I75'4· 

309. -- de vinho do Douro, achan
do.-se furadps, ou diminutas, o seu va
lor he pago pelos carreiras , ou barquei
ros , em clljo poder farão achadas ; e 
ficao inh:~bilitados para mais eonducçôes 
.dellas. A. 30. Agqsto: 1757· §;, 8. 

PI 
' 310; 'Pipas ·de conduzir o yinho·, que 

entra em Lisboa , sao iguaes, _e qe trinta 
almude~ cada u~a impreterivelmente. A. 
z6. Outubro 1765. §§. r8. e 19.- E são 
marca4as pelos mestres 'que . as fizer~ o ' 
e .contra-marcadas pelos juizes do offi-
cio, §. 20. · 

(O rnesmo se determinou a respeito das 
da aguardente. A. 15. Julho 1767." §.r.) 

(Declarou-se por C. L. ro. NovembrtJ 
1772· §. 3·, que para o pagamento do 
Subsidio Litterario fossem as de vinho, 
é aguardente computadas em vinte e 
seis a/mudes de doze ca11ada.r cada um ; 
e isto em todo o Reino.) 

3 I I. - reguladas ·pela Ca~ara ' do 
Porto tem vinte e um almudes e seis ca
nadas: A. 2.0. Dezembro 1773. §. 2. -

E são -todas pareadas, e marcadas pelo 
Pareador , tendo-o sido primeiramente 
pelos mestres, que as fizerâo , e contra
marca•1as pelos juizes do ófficio de ta
noeiro. §. 3· -

3 I 2, -- na o ·devem saÍr da ma o do 
mestre,- sem ·a sua marca .e contra-mar
ca-, do juiz do of.ficio. A. 20~ Dezembro 
1773· §. 3• c. 

3 q, -- de •Vinh;, ou de qualquer 
liquido' quanto paga0 para as obras do 
rio ,Douro. Edit. 30. Julho 1779· 

314- -- para vinho do Douro-, ott 
vinagre mandárão-se parear no Porto, e 
Villa Nova de Gaia. C. R. I 3· Janeiro 
r8o3, · 

v •. 

3I). Pistolas. ~em as trouxer, in
corre em pena pec:uniaria' de degredo' 
e de galés, sendo plebeo ; e, .sendo nobre, 
em pena pecuniaria, e de degredo para, . 
Angola. CC. RR. 7· Abril r6r4., zo. 
Novembro 1615., e 6. Setembro r6r6., 
Portar. 17. Setembro x64r., DD. 18. 
Novembro 1642 ., e 30. Abril I 646. , 
Resol • . 24- Maio I 648., D. 4· Outubro 
r649• 1 L. 5: ;, Novembro J673.; DD. 14,• 

2l * 
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.Setetl;)br,Q t 68=6. ' 21.. Julho r687. ' go. 
JU>lho I714n e ~9· M~r~o I7I9· . 

3 I 6. Pisto:Lqs, ou pist0le~~. Trazelos 
-de moi te he .C'lso. de dev,assa ; e se ineor.. 
re em pena pecuniaria , e de degre~o. L. 
20. Janeiro 1634· . 

P~rm1ttio-se. -o fa.z:€rem~se , ~· can,. 
·t ertaFem-se para as poder haver para a 
·E:avaHar1a. A. I I . JunhQ I•6g6. 

., 
Foi pmhi.bido tl!azdas , e es.p.ingar ... 

··<ilas de. dia-, .01:1 de ~<D1~e., - e p>.er.min·ido 
:têlas €-blil- casa · para .. os · acro.s da gl'le;r·r-a. 
no·. lO. Janeiro I6Al· ' e .~8·. Fev·ereiro 
1647., e A. 23. Fevereiro I 647· 

(Vid. C. R~ 7· Abril -I6q.) 

3 I f.• ...,...,.._ ·se 2•1gu€m as· ~rouxer, nao 
·se· ~he . c6>'ncede · Alv,ará de 6amça :por :este 
qelktti!lL D. 1.8. Novemtboo I 642 • 

. 
.. , N (i)S eraM ne.s p.ocl erp levar o Capi ta o~ 

-eTenerite da Guarda Real, qBa.ndoac0m.
<panbão EIRei. D. 9· Dezem'bro 1702. 

. ~ 

322~ PI~no ·~a .. erganisaçao da$ ci}rp08 
fixos da guarm~ao do Algarve fQj ~u .. 
mentado. 00. I. Julho 179) .·, e 2. Ja .. 
neiro 1797· 

323·. -- para urna de$cripçât> ge~ .. 
grafica e economica da provincia do lVJi .. 
nho foi approv~Jdo. Portar. i7. Abril 
1799• 

31.4. -- para o · e~ame dos medi
cQs, cirurgiões , boticarios , e droguistas, 
1-3- M~io ·I8oo. ' 

E para a visita das bor~cas. I )• Ju~ 
lho I8oo., e A. 30. Janeiro 18n. 

(MtJndou..-se reform,t,~r o pJ'anQ do.r es~ 
tt{dor do Ct~-llegio da Lu!Q , çom pro'/Ji,. 
dencias para o aurnentq, t1 m.e/flqramen. .. 
to del/e; A. 18. Maio t8r6.) 

315'. Ple-itos tem fins incertos. :. L. I7·. 
Agçstl\l 1761., e C. L. 22. Dezembro 
1761. 

'-'• I 

· 31-81 INan:o ôa· c~clad~ ·reediGca,~a, '2!li-
1 

, j1i6. Pob.r..u· náo pooem.me_adigar pu_~ 
tlil:imeLltllílS,. ~ e fórma. .cl4 ·adJudicação <l:tlS bli~.·amente, sem licença das Provedor-es. 
terrenos a seus donos, qual seja r . ' Corregedores, ou Ouvidores da3 coma r~ 

• 
1 

eas-, qu·e mão s..e lhes pr~11oga, sein cer, 
(Vid. o Ptano, que Sua . Magestade ' tidâo de se haverem confessado na ~a, 

'f»'tmdx;tt nJJmmet!·er ao IJuque- ~çgedor 1 resma pass~da. A. 9• Janei>ro 1604., 
>e·m I 'l '. Junho. r ~5:S. ,, a D. do, m·e-s;miJ 
tlia, .112..rZ' o e. ann.o ., e a Oa.rta pa11a_ o 1 , 

mesmo Duque Regedor de 16. de Junho 317. ~-que H.tigarem sobre os cen, 
17)8.) e o.r Aviss. 1·9., :e 30. Jzmho sos, que pagão; podem escolher, ou 0 

1759·) :. Juiz or.dinario da terra, ou o Ju:z de 
I' -. 1. : Fóra mais visinho. A:t 16, Fevereiro 
• ... ~ ' 1699· 

F9· -- do PàJacio d'Ajuda foh:.o.n~- , , 
firmado por D. 2. Julho I75V· 

~ 

~jl.Q • ......,_ e ·arruament0 ·ci!.a ci-dad:e de 
Lisboa. Pr<Ovidencias , sobre. _elle. D •. ')· 
Novembro 176.0. 

- 328: -~ mendigos,, ~:md0 pela su?. 
]dade, e; f0rças podem servir. o Reino 
são a causa de muitas desorqe.ns , e ~ 
escandalo de todas as pessoas prudentes, 
- E não podem pedir sem licença da 
Policia , q·ue seuá pror0g.:tda anaualmen~ 
te, e_ eomo. A. 25. Junho 1760. §. 19. 

ru. -- m:enhltl!l póde llaver' €Jille (Yid. A. l). de· Dezembro. I 6oS. §. q.) 
seja de igl!la.f commo;didad€ at todos -0s ,.. 
povos , ·e a ~odos, e eadar um dos Fa:rti- _ São ·mais -àignos da ·protecção e 
cular€s. L. O..-No:vembito. 1772. I . clemencia· do,s Prin..cipes. AA .. 2I. F;ve~ 
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.r.eirn 176.5'. ,_. e .;z;7. Juiho 176). §·§. 3., 
4·' e '5• 

São soccorridos pelas Mísericordias. 
·Providencias · sobre elle-s. A. 18. Outubro 

r ··180~. § . . H. 

329. Poder e jurisdicção reside sem
pre no Soberano, e delle emana para os 
Magistrados. A. 20. Maio 177 4• §. r. 

330. Poderoso.r devem entregar os de~ 
linguentes, que se acol'herem a suas ca- · 
sas. ~egim. n. Março I 603. §§. 7·, e 8. 

·Costumao libertar-se das fintas com 
. privilegies, que procurao. L. 22. Ou tu- ' 

bro 16u. 

- . Não podem gozar dos privilegias 
dos E_stanques~ L. '-5· Agosto x6z6. I 

(Vrd. L. 2). Agosto 1636.) 

· - São difficultosas ·as cobran~as, ·que 
clelles se. fazém. A. 20. Omtubro 166).
He utilidade dos p6vos , não ficarem os 
poderosos sem castigo, pelo dano, que 
fazem os seus gados. - As sentenças· de 
coimas , alcançadas contra elles , fazem
se executar os Corregedores, e Provedo· 
res. A. 1. Outubro 1669. 

3 3 I. Poldro.r. Foi permittido vende
los , nao sendo para f6ra do Reino. Pro
,:vis. 17. Julho 1779• 

332· Policia. Houve sempre com ella 
urna particular attenção do Governo su
premo de todas as Nações civilisadas. A. 
-:2.5. Junho 1760. - · 

As leis della, posto que privàtivas 
pela maior parte para Lisboa, mandárão
se observ_ar em todo o Re.ino. §. 3· 

He um dos dous pólos, em que se 
sustentão a paz pública, . e a tranquilli
dade do · Estado. A. 21. Outubro 1763. 
§. ,.- . 

N.ingtiem he escuso dos procedi
incQtos summarios della. A. zr. Outubro 
'EJ"6j. §. 8. 

PO 
Os: s~us ·regulamentos sa0 alteraveis 

por sua mesma natureza. Resol 1 r. Ou
tuhro 1790. 

Estabelecimento da Guar.da a cav.al
lo para segurança da cidade de Lisboa. 
D. 19. Novembro z8or. 

333· Policia civil e economica, e mu
nicipal das camaras he isenta da jurisdic
ção, e <;lUthoridade da lntendencia Gerai 
della : e só tem recurso para a Mesa do 
Paço. Avis. 29. Janeiro 1798. 

3 34· _...:._ Novas providencias :sdb~ 
eilfl.. CC. RR., DD., e A vis. 19. No
vembro,. Av~is. -7·, e D. 10. Dezembra 
1801. DD. I). Janeiro, e 9· Março 1802. P 

Offic. 2 1 . Maio, Editt. 28. Agosto, -27., 
e 31. Outubro 1807., e Edit. 1. Janeiro 
1809., Regulam. 6. Mar~o 1810. · 

{Derãa-se novar pravidm.cias a rct
peito dos Estrangeiras , q:l'.e enu-ão nrJ 
Reino. Portar. 84 Fevereiro i817.) 

335'· Polvora nao devem gastar os Ga
pitães das armadas, e mais Officiaes maio
res em salvas excessivas, e cousas desne
cessarias. A. 7. Dezembro I 6g 6. 

Derao-se varias poovidencias para -ó 
estabelecimento de mais f.ábdcas clella, 
sendo livre a qualquer .o fazela.: D. 29 .. 
Maio 1686. 

Não se deve gastar em fógos para 
festas; porque que~ os fiz~r, ou lançar, 
tem pena pecuniana , e de degredo. E 
he <:aso de devassa. A. 2. Agosto 164r., 
LL. 3· Agostó 1689., e 29. Julho 109)·, 
e A. 2. Julho 1709t 

Providencias , que re derão sobre a 
conservação della em Pernambuco por oc
casiâo de um incendio , que ahi nouve. 
L. 7· Agosro 17r6. 

336. -- e armas. Foi permittida a 
sua saída para Ca.cheu , não obstante a 
disposição da Ordenação, e da Bulia da 
Cêã. R€sQJ, ~· }lilnho I7'fl· 
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337~ ·Polvora. Prohibi~ão de a ~ender 
'<!entro da cidade do Porto. Prov1s. 31. 
Maio I75'3. - E mandárâo-se fazer fóra 
armazens, e cavernas para esse fim. C. 
..R. 24. Dezem9ro 1761. 

A fábrica della foi mandada admi
·nistrar por conta da Real Fazenda , e co
rno. D. 30. Junho 1753• 

Nâo se deve ·veçder em casas par
·ticu-lares dentro das povoações, mas em 
•casas de telha vâa, e sem form, fóra 
de povoado. E não poderá haver nestas 
~asas quantidade maior de dous barriz. 
E os Ministros criminaes visitão duas 
vezes cada mez, .ou havendo suspeita as 
·casas, em que a houver; tirando deyas
·sas , e recebendo denuncias, etc. A. 9· 
Julho i7)4· 

A estrangeira paga vinte -por cento 
por entrada, e pela avaliação de 2ofj) 
re.is o quintal. - Providencias sobre el
-1a. -Seu despacho, quando he reexpor: 
ilada para paizes estrangeiros. - Toda a 
que for fàbricada nestes Reinos , nao pa
ga direitos ; e póde ser transportada li
vremente de uns para outros pórtos. A. 
g 3· Julho 177'8~ 

. 
Sendo feita no Reino , ·nao .paga di

reitos, nem por entrada , nem por saída . 
e como se despacha para o imerior cio 
Reino. - E providencias , que se .tomá
xâo para acautelar a · q~e vem a bbrdo 
dos navios para ·seu uso. - Providencias 
sobre o despacho da estrangeira. A. 1. 
Outubro 1778. 

He livre o seu consumo no Reino, 
mas quem a quizer vender , pede licença 
.á Camara , e ·como. E forão e~tinctos -os 
privilegias exclusivos de a veader, e per
mirtida a sua ~xportaçao para fêra do 
Reino, sem pagar direitos. A. 28. Ja
neiro ·I788. 

Vende-se por estanco Real em to
do o Braz i!. A. 24. Abril I 8o r. §§. 4· , 
e 14. 

Di·ligencias, que sé mandárão .fazer 
para se conhecer o rendimento do cofre 
deUa. A. 26. Novembro I 8oz.- A in
specçâo da fábrica deHa fic-ou pertencen-

.PO 
do á Junta dos Arsenaes. C. L; I 2. Ja .. 
neiro r8b2. 

338. Polvora. Providenéias sobre o re.~ 
fino do salitre e polvora; sendo cotn
mettida a direcçâo das fabricas ao Inspe .. 
ctor das Officinas. Preço, por que se 
mandou vender. D. 4· Março I 801. 

3 3 9. -- no Porto vende-se por con~ 
ta da Fazenda Real, e he a sua venda 
encarregada á Junta do Arsenal. D. 17., 
Julho 18oz. §. 8. 

Foi prohibida a sua entrada. D. r 
Outubro; e Provis. 20. Novembro 18o1.: 

340. -- estrangeira. Foi declarada 
a . sua prohibiçao. Edir. I 8. Novem hro 
I 802. - Aumentou-se o preço da Na .. 
cional. Resol, 30. Dezembro 18p3. 

S4J.. Polvora mandou-se vender pelo 
preço, que tinha antes da guerra. Resoi. 
.25. Outubro 1804. \ 

. Qyanto se mandou pagar por cada 
barril , que se recolher em Val-Fermoso . 
Resol. 19. Julho r8o). 

Foi mandada estabelecer uma fábri~ 
ca para ella no Rio de Janeiro debaiJCo 
da inspecçâo do Inspector d' Artilheria. 
0 .. , e C, R. 13. Maio r8o8. 

Foi prohibida a sua venda nos Reaes 
Domínios excepto á Fazenda Real. D. 
26. ·Fev,ereiro 18ro. 

342. -- fabricada no Reino nâo se 
despacha para a Bahia, Rio de Janeiro 
Rio Grande, Pernambuco, e Costa d' A~ 
frica, sómente para os outros pórtos; e 
para estes vai a da Fábrica do Rio de 
Janeiro. C. R. 22. Janeiro 181 I. · 

343· Pomares nosReguengos do Hos .. 
pita! das Caldas pagão direitos dos fru
tos, que elles produzirião, se taes poma .. 
res. não existissem nelles; avaliando-se por 
juita estimação. A. lO. Abril I77S· §. 64 
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. 344· Pomba.r. dos p~ambaes. He p,rohh 
b1do atirar-lhes uma legua em rod.a <iP.S 
pombaes, e ainda o caçalas em redes , 
ou armadilhas. E ordenou-se ao Corre
gedor -de Pinlwl , que àeva.s.sasse disto 
em €orreição. A. :1.6, F:(!Weryir.p {~16.. 

. (Por .11. 14. Novembro 1524· se de
terminou , que tt.a! posturas feitas em 
Coimbra para evitar, que Je matassem 
as pombas , fos se'ltz comprehendido,r '!.f 
moradores de CeiJ-deixa.) 

j.4S· P-ontes af)Jes ªe se ma·Adélt~ fa
zer, ou comcertar , s~ toq;1ará infon:naçãp 
pelo Provedor, e Correge~or cla comar
ca. - E para esta informação irao com 
mestres de obr2s ao .It~.gar d.a ponte para 
a-verigt1ar a :neçessidad-e. - E mandarão 
fazer :planta , ~ molde por mes,tr.e , que 
àeclaraní debaix'O de juramento e cusr.o • 
qoe poderá fazer a obra. - E a manda
rão pôr a pregão pelos lugares da sua co- I 

JD<\r-ta , e <las -visinhas. - E ~ arremata- I 
r.âo a mestn:s~ q~e vivão de~t:.e .pilicjQ ~ .e ! 

_, ~J r ' n-ao ;a >QtHras pessoa~. - . f."'as nn t~ para : 
as pontes se ha de lançar meH,e,s .quantia 
aos lugares, que tiverem menos· serven-! 
tia por e1las. :Provis. 18. Junho r 6o). : 

1 
As <iil.igencias e or~ens , finta-s , e; 

im,posws para as àespez?~ del.!as devem. 
ser CLlmprida!l e executadas indistinct~
mente em todas aS terraS I por Serem de 
heuefiçio commHm dos póvos. C. L. 19. 
Julho 1790. §. 41. 1 

3 46. Ponte de Coimbra. Estahelecirnen -, 
to"de fundos para as obras della. AA. 27. 
Julho t6r8. , e )O • .Agosto r619., e C. 6; 
Agosto I 6z.o. 

-
347· t'orcionistas do Collegio de S. 

Paulo da Universidade de Coimbra não 
podem ser senão dous. C. R. 8~ Agosto 
163 5". . 

348. P.órcor em pé. Ninguem póde 
-vender em Lisboa .senao no Campo de 
Santa Ann~. Edit. )· Dezembro 176). 

Provideacias , que -se derao em Lis-

bp~ ~Gbre Fl CJi.as~.o delles. Orcl. 9· Julho 
. 1789. 

Qualcp:~er os p.óde comprar aos cria
dores em suas casas, trazendo guias. E 
nas teiras só ·os marchantes. Edit. 10. 

1 

Det-embro .1803. 

M9· Po.r.;abandeir:as. Nâô ha ~ai_s do 
I que de,us nos R-?gimen.tos d'Infa.nteria .: 
e ~ao ap.ne~o~ 4 ·primeira e segunda com• 

1 panllia de fuzileiros , tirados dos cadetes , 
, etc. D. I. Agosto 1796. 

i 3 )o. P.orta.s se ~n~mdáráo novament~ 
I numerar em Lisboa , e como. E;_qitt 1.7. 
Outubro 1807., 2. Abril 18 i I. - E fe
_çJlifr- -pri~tll:i,pi~fldo o ~S€uro. P:~t. z. Fe
verçiro .r~o~. 

3P· Portador ~ ,qualquer Esçrit<;> da 
.a.Ifufi<Jtega tem oprigafrão de o apresen~~ 
pat:a ..a cp!}rança eq:t casa do Assinante, 
a r·ujo cargo for passado , até ao dia in
du.rive ~o @eu venciwenr.q. ~~o ~e lhe 
pagando , deve pedir a paga no cl.i.a pri:.. 
meíro seguinte de despacho do Eratio ; e, 
não o fazenqo assin;t , fi,ca desobr~gada a 
~~enda Real. D. 39· Outubro 1~784. 

E o de letra de cambio, como deve 
proceder no caso de protesto por falta de 
ace:ite. Ass. :z.~ • .S~~brp confirm. por 
Â. 1o9. Ou-t~br.e IJg9• 

3)1.. -- de bilhete de cred'it?, ou 
seja credor originaria, ou cessionano, co• 
.mg deve ppresentalo para ser .p~go. A. 
14· Janeiro I80J. Art. )· 

3>3· Portagem nâo paga a Cal, tijo
lo, grãos, legumes, farinha, louça, ar
.Foz, lDadeira, telha) e pe~r;a~. ·,c: L. 1· 
Fevereiro I713· §. I.-~em as cou~as, 
que para sua sustentação compra o Ho~
pital Real das Caldas. A. 20. Abnl 
177)· §. ;. 

(Declaráráo-se revertidas á Corôa tU 

Portagens do Algarve. Provis. Reg. 13. 
Janeiro 1773.) 
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'3) 4· Portaria! dos Secretarias. Foi I 

·prohibido fazer obra por ellas. A. I 3 .. 
Dezembro I 604. 

·-(Vid. A. z5. Setembro I6ot.) 

35'5'· Porteiros da Relação devem ir 
na ultima hora do despacho buscar os fei
t~s -em um saco para os revar á audien
cia, em qúe se houverem de publicar , 
pondo-se-lhes gràves penas, ·se ·os mos
trarem no caminho. Regim. 7· ]unho 
·I 6oy. §. :). 

3)6. Porteiro d'alfandega do Porto. 
Aurríe'rito de seus emolumentos. A. u. 
Maio x·6o8. 

.I . .,. r-

Suas obrigaçoes no despacho das Fa
zendas. Reg. 2. Junho 1703. Cip. 41. 

3)'7· -- ·da J~nta e Casa da Fazen
\1a dó Estado de Bragança. Suas obriga
~óes. Regirn. 19. Julho 1687• C. 24. 

(Foi extincto este officio pelo A. z. 
'Janeiro 1765. §. I.) 

I 

· . 3i8. ~ da Administraçao ·do Depo
sito Público como deve ser eleito. A. 21. 

-Maio 1751. Cap. 6. §. 3• 

35'9· -- leigo para ·Citações. e mais 
diligencias podem ter um em cada dis
tricto os Prelados Ecclesiasticos. C. R. 
23. Agosto I75'3· 

3 6b. -- do Thesouro , ou Erario. 
Suas obr!gaçôes. C. L. 22. Dezembro 
1761:. Tn. 7· 

36·1. -- ·da Junt1l da Fazenda da 
·Marinha. Sua criação , ·etc. · A. 2·6. Ou
tubro 1796. §. 6o. 

362. • ..:__ do 'Conselho do Almiran
tado. Su~ criação, etc. A. 26. Outubro 
1:796. T1t. 9· . 

363. -- da Academia Real da Ma-

rinha. Seu. ordenado. D. 27. ·sefeàlbr~ 
I8oo. 

·3 64. Porteiros da C amara tem 'o t' 
1 D h 

tu e> do conselho. A. 17. ezeOlbrQ 
x8o8. 

.365. Porto Franco _foi criado u~ elll 
Ltsboa. C. L. 13. Ma1o 1796.-Fo1 e:t 
tincto pelo A. 6. Agosto r8o6. · ' 

Nelle se não admittiâo fazendas d 
Benga·la ou da cósta de Co·romandel e 
da China ; e só por baldea~ão, etc. 'ne 
19. Ma'io r8oo. · 

" Os generos d.esp.acJ1ados por eHe pa, 
gao para a Contnbu1çao das Fragatas su 
um por cento, e não tres, como a:s 'Ola~ 
fazendas. D. 3· Abril r8o5. . 

• 
366. Portos Secco.r. Foi annullacla ~ 

arren'rata~ão dos direitos delles , e prohj 
hida para o futuro. D. ')•, e Provis. lo' 
Maio 18oz. · I 

3 67. Porto de Lisboa. A policia delle 
foi 're·gulada, estabelécen8o-se ·um regis.. 
to ·n? Tejo, por meio de .?avias Para 
exam1~ar todos os que entrae , se são 
corsanos ou presas , dando-se parte , pa. 
r~ se decidir o que com elles se deve pra. 
tlcar. D. r6. Agosto 1803. · 

I 

j 68. Portos do .Reino farão fechagos 
á entrada dos Navws, ass1m de Guerra 
como mercantes da Grãa-:-Bretanha. D. ~0' 

I Outubro I 807. ' 

Providencias, que se derâo para con. 
servar a ·pblicia do porro de S. Marti, 
nho, relativamente a lastros. Portar. 27 
Agosto 1'817· . · 

369. Posse por parte da·Corôa toma 0 
Contador da Comarca , falecendo algu. 
ma pessoa , que tenha direitos 1 f2U terras 
della ) não as tendo de .juro ) ou nao se 
achando registadas, ou no livro do tom. 
bo. Regim. 17. ·outubro 1516. §. 95'· 
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' 370. Posse. Para asJustiças nella man- . 
terem os que a tem , devem ouvir as 
partes summariamente. A. 7· Fevereiro 
'1'5)0. 

. Antiga, ainda sendo immemorial , 
não a.proveita nos bens da Corôa, ou Fa
zenda. Regim. r. Outubro 1586• Cap. 13. 

A valia-se para ·O pagamento da Di
zima da Chancellaria na quarentena do 
valor da causa, que se manda restituir, 
quer a parte se defendesse, quer fosse á 
revelia. Regim. 16. Janeiro 1589. Tit. 
7: §. 5'· 

Providencias para acautelar os abu
sos na posse dos bens confiscados. Con
timía na Corôa .a que tinháo os possuido
res dos bens confiscados , ausentes, ou 
mortos. A. I 8. , e L. 20. Março I 64~. ? 

e D. r6. Maio 1643· 

A manutenção della concede-se-; 
constando ao Juiz, que, quem requer, a 
t-em , ouvindo para isso os interessados 
surnmariamente. A. 2. Maio I 647• 

("f'id • .A. 7· Fevereiro I))O.) 

37 r. Posses. Foi prohibido admittir 
clausulas nellas. C, R. 5. Dezembro 
1647· 

372. Posse dos bens da Corôa ; quan
do vag~o , toma o Corregedor da comar
ca. D. 5'· Julho z6sr~ 

E os Corregedores , e Provedores 
tornao posse das Igrejas de Padroado, 
sem por isso levarem salarios. Provis. 14. 
Junho I6)3. 

A immemorial nao aproveita, para 
se prescrever a jurisdicção. A. 7· Dezem
bro 1689. 

A dos eleitoi nao se suspende com 
embargos. Proviss. 4• Fevereiro 1708., e 
6. Agosto I7I2, 

Mas quando os embargos contém 
defeito , que se justifique logo com do
cumentos, suspende-~e. Provis. 28. Fe
vereiro 1727. 

Tom. II. 

373; Posse. Sendo connexas as cáusas 
della com as da propriedade, conhece-se 
d'ambas , e examina-se o titulo. - E ; 
quando se decide, attende-se ao ultimo 
estado, em que ella se acha. Ass. 8. J u
lho 1747.-

Posto qué por el1a se regule a pre
cedencia, conforme a Direito Commum , 
com tudo por estilo em contrario regulá 
do mesmo modo, quando os Ministros 
a tomão em dous mezes. Ass. 6. Agosto 
1748. 

j74·---....... éivel, que os defuntos ti
nhao em sua vida, passa com todos os 
effeitos de natural nos bens livres aos 
herdeiros escritos, ou legitimas: e nos 
vinculas ào filho mais velho, ou neto; e, 
faltando estes ao irmao, ou sobrinho; e 
nos vihculos, ou prasos de nomea~âo á 
pessoa nomeada pelo defunto , ou pela 
lei. A. 9· Novembro I75' 4· 

( Vid . .As.r. I 6. Fevereiro r786.) 

Nas causas della forão prohibidas as 
questões de dominio, excepções dilato
rias , ou peremptorias , ou tl1aterias d'al.; 
ta indagação nos termos do D. 1-9. No ... 
vembro I7))· 

A faltá de a tomar na o prejudica:~ 
não havendo negligencia. D. 2-)· Abril 
I7S8· 

375'· -- civilíssima dos bens do ca• 
sal, patrimoniaes, da Corôa e Ordens, 
em que há vidas concedidas , conserva a 
mulher por morte do marido , em quan..c: 
to se lhe não separâo os apanagios, ou 
alimentos. L. l7• Agosto 176r. §. 7· 

A quasi posse, em que por sua an
tiguidade se achavâo os Officiaes milita
res, foi mandada atttnder. D. 15. Agasta 
I762. 

Mandou-se declarar nas cartas dos 
Juizes de,Fóra, Corregedores, e Proved?
res a ohrigaé:ão de remetterem ao Erano 
certidão da posse, D. 12. Setembro 1763. 

376. -- e dominio passa logo aos 
22 
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be.r,qe.iros; sew fórma' ou figura de Jui
~0 nos bens da herança deixaçla ell} testa
iftentbs , escritos pçw seculare§ , QJ.J ;regu
laFCS a favor da familia, OJ.l pare.qte ,q~ntro 
do quarto gráo ; e, ·11~0 ~~:venÇlo her,qei
ros , passa logo coro o domin.ie fl'lrq 0 

fisco; e quaesquer Magistrados mettem 
logo na ·tpesrog. posse ?em -mªrs '@rdem 
ou figura_ de l1:1izo às pe~so~s, a qMJ~ .per
tencem. C. ~· J.)· ]unbq 1766. §. I. 

J 

. (f(Ji stJspen~a ef_ttl Rragmatica ptilfJ 
D. 17. Julho 1778., mas só quanto. á_s 
suas disposicões geraes, e não a respet
to dest.a, qrle he conforme á determina
fáo de r;-utrf!S leis, Jl! quaes se c(lc/Jão 
ain4a em vigo~.) 

377· --;- dos b~ldfos, e ter:ra~ do 
·concelho n<!o qprovelt~ aos Donatanos , 
não se confon.namd0 com as doaçóes , 
~inda que seja immemodal, e elles te
nhâo o senhorio do terrtmo. Provis. z6. 
Novembro 1766. 

318. --. 'Ç)Y.e .... h_á ~ro _ re.~uln~do d~. 
Doaçóesi Reg1as, na_o s~ perde, ~em <:;s
tas se derogare.ro. A. 9· Jqlhq 1767. 

Ni'nguem · póde ser tirado da posse , 
em que se acha, sem ser ouvido. .A,. 9· 
Julho 1767. 

A immemorial tem força de titulo. 
C. L. 3· Agàsto 1770· §. 4• 

379· -- ·e costume, ainda imme
moóal , 1~e reprovado geralmente pelas 
leis do Reino, ainda as mais antigas, 
em todos os bens da Corôa. C. L. 23. 
Novembro 1770. §. 18. 

A immemorial he repugnante á li
berdade natural, quando para ella não 
precede justo titulo. C. L. 9· Julho I773· 
§. n. 

- A immeruorial não há nem pôde 
haver nos camin)10s , e atravessadouros 
por fazendas dos particulares. C. L. ·9. 
Julho I773· §. 12. 

,· 380. ~- O dolo cla~o, e manifesto . 

'I 

faz ;cessar a regra de .ser fl pos.se antiga 
sufficicmte titulo. A~ 4· Ag.qsto 1773, __ 

A dos direitos da Corôa sem dt'ui,O 
não dá direito. A. 26. Novembro 1774. 

Não a dá o arrendatp<imto ·~m falta 
de qutro titulo, p@ll<que ell~ :0 não ]~e. A. 
26. Novembro I774· ' 

A dos direitos dSt CorÔft nao he ma
lJ.Utenivel, Ilem pócie prescrevev-sc com 
e'Vi_dente má fé. A. 26. No~e-rubro 177 4, 

3 8 r. Posse por parte da Corôa torna
se das. capellas, que se lhe JulgãQ ~ antes 
dos den\,lnciªntes a tomarem. A'. 23. Miiio 
1 77)• §·· )• 

,.; ;-. 

' 382. -· - .immeroQrial não prevalec~ 
contra a litteral intelligencia das doaçóes. 
A. I_g, Fevereiro 1778. 

N~o se F'erde p~la , apo~e~tadoria ; 
que nã.o tira do serv:iç.o. Ass. u. ÜUtlil
bro I778. 

A imroeroorial de cobrar nao basta 
para julgar lJvr~~ de üsur.~·· , ~ e legiümos 
os foros, ,.... e censos ,_· falt~u1d9 os tituLas 
originaes, e havendo presumpçóes em 
contrario. A. 15. Julho 1779· §. 2. 

383. -- das beranças. Para a, sua 
transrnissao nos bens allodiaes , e livres 
extende-se o parentesco nos descendentes 
in infinit.um; e nes collateraes até ao de
cimo grá-o, contadQ segundo 0 Direito 
Civil; tendo os rnêsmos herdeiros· um di
reito certo, e indubitavel á herança. _ 
E como nos morgados , e prasos. Ass 
16. Fev·€reiro1 1786. • 

384. -- de herança ab intestoto he 
para aquelle , que tiv.er um verosimil e 
I.Tiais pro_vavd direi;.ro á propriedade;. Àss. 

1 r 5'. Fevereiro 178 6. 

38)·. -.- J:Ie visivel. absurdo 0 jul
gala nos mterchctos resmutorios a favor 
daquellc:s mesmos, a quem pelos au~o~ 
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se .conhece' nao dever ser julgada a pro
pneclade. Ass. 16. Fevereiro 1786. 

. 3 8 6. Posse .sem titulo não vai nas Ses
marias do Brazi'l. A. 5· Outubro 1795· 
§. ~6. 
' 

387. --de cobrar. Nella forão man
tidos os Conegos Seculares de S. Joâo 
Evangelista. Resol. I 2. em Provis. 30. 
Agosto 1799. 

(A po.rre dos bens , que tinhão as 
Confrarias do Santissimo até ao tempo 
do A. 20. Jrtlho 1793·, n.ão se exte1Jde 
ds acquisifÓes posteriores, que el!e lhes 
11ifu permittio. Re.rol. 4· Dezembro 1802.) 

(1/id. Reso/, 30. Janetro I 8o1.) 

A de bens, e capellas da Corôa co
RlO se toma. A. 14. Janeiro 1807. §. 2. 

388; Possue bem, quem possue por 
amhoridade da]ustiça. C. L. 3· Novem
bro 1768~ 

3 89., P.o'S suidor do mo; gado contra a 
fórrua da vocação he possuidor intruso~ 
As~. 9· Abril 1772. 

390. Posta&. Ptivilegios dos mestres 
dellas, e de seus postilhóes. Provis. R. I. 
Junho r663., e D. 16. Maio 1704. 

Os privilegias do~ mestres dellas fo · 
rão confitrmados 11 e quaes elles são. AA. 
20. J ulho 1694• ,·e 15. Dezembro 1701. 

Os cavaUos de posta não se podem 
dar, seni ced~la do Correio Mór. A. 5· 
Dezembro 1707. 

I 

Seu estabelecimento. Providencias 
sobre o serviço dos mestres dellas , e 
postilhões ; uso e tractamento dos êa
vallos pelos corr'cios 'e particulares; pre
s:o das comidas , etc. Regulam. 3 I. J a
neiro I8Io. 

l 

39r. Postos militar.es. A. sua, antigui-
<lade conta-se , aâo da patente, mas do 

registo na Contadoria Geral , e V edoria 
da proviacia. Resol. 9· Dezembro I 661., 
D. I~. Junho 1777. > e Resol. I. Outu
bro I.J79· 

E esta'ndo os Officiaes impedidos no 
serviço, conta-se-lhes o tempo , como 
promptcs. D. r 8. Fevereiro 1779·- Man
dou-se porém, que se contasse a antigui
dade pela data dos Decretos, ou Resolu
ções <los despachos. R €Sol. I 6. Fevereiro 
1781. 

Providencia sobre a passagem de 
Ligeiros para Granadeiros. Resoi. 20. Fe
vereiro I 720. 

Na o se assenta praça delles, nem 
se concede passagem a quem se achar 
devendo armas, cavallo, ou oU'tra cousa 
á Fazenda Real. O. 4· Abril !735· 

Facultou-se a troca deUes entre os 
Officiaes da mesma arma e graduação. 
D. I3. Agosto I735· 

392. Postos de Officiaes subalternos 
mandárâo-se provêr interinamente pelos 
Capitães, e como. D. F Setembro l.J3) ... 

( Pm· D. 14. Ago.rto I735'· havia-.re 
determi1zado o cQntrario.) ' 

(Vid. Avis. r:z.. Dezembro ,17))•) 

393· -- milltares. Não se faz clelles 
provimento algum, sem ordem expressa 
do Soberano, expedida pela competente 
Secretaria. Avis. 28. Junho 174i. 

( Vid. Avis. 9· Setembro 17P· , que 
declarou, se não devia entender iOm os 
poJtos, como os da fortaleza de S. 'João 
da Foz.) 

Nâo póde provêr à CoQselho de 
Guerra , sem ordem expedida pelo Secre
tario d'Estado da Repartição. D. Ib. Ja .. 
neiro 1749· 

(Declarado a respeito dos postos con-
cedidos por C011Sfllta. Resol. 13· Agosto 
1749·) 

Perdem-se, logo q1:1e se he provído 
22 * 
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.em Officios, ou empregos políticos 1 á 
exc:epção dos Mesrrus de Campo Gene
·J:aes, que por costume do B e.i11o sempre 
-riverão uma, .e outra causa. D. u. 1a
·neiro I7S 4· 

I ' 
E iS't>O' . até >aG · ~osro de Briga-dtth·á 

inclt~sive. lrvis. 30. Dez€mbro I j9G· 

E não se emende a tes:pei.t6 dos Of
:ficiaes, que t€m Officios senri4os por ou
tros , nem Reformados em iguaes «it
cunstancias. ·Avis. ~9· Janeiro 1~91. 

Virruosa he a émuJaclío daqttelles, . ., . . 
que por serviços, e merecunenros aspl-' 
rão a. postes ma.iores. A.-r6. Março 17)7· 

3941 Po-sros infél'iores. Aos Capitães 
das companHfas já formadas pertence pro
palas ; e ..flas novas aos Coroneis, e Com
mandanres dos Regimentos a primeira 
vez. Resol. 14. Maio 1781 .. 

395'· - - -militares, ou Civís. Nin
igo€m os póde t€nunciat, s~fn 1icens:a do 
.$o&-erano pelos Ttib1:111a€S -..competentes-. . 
.A. 1-1. • • l\gostori795• ;: 

3 96. --·-de Marinha , superiores ao 
de Capirão de Fragata, são dados aos 

.mais benemeritos , e nâo aos inais anti-. 
gos, Resol. 20. Outubro 1796. 

397· -- ·militares para os 'Domínios 
·ultramarinos forâo prohibidos aos Offi
ciaes , e soldados •do Exercito do Rei.no. · 
D. 16. Serembro -1799· 

Os providos em 180). forão tepu ... 
tados rodos provídos em o 1.

0 de Janeiro 
,do mesmo anno. D. ) . Fevereiro 1.805. 

3-98. Posrurn.s. As penas dellas ·não 
se podem applicar para cativos. Provis. 
R~g. 3· Dezembro .r6o3-, e A. 18. Ja
múro -;r6r3. 

(Mandou~se o/;servar o ·es"tilo tio to-
11heci711:ento del/a.r pelo De.rembargo. C 
R. 14- Froereiro 1614·) 

.• 
' 

I 
j 

399· Posturas. Da sua transgressão co
nhecem sómente .as Camaras, e Justi:ças 

-.ordinarias. L 19. Janeiro 1756. 

·Os transgressores de!Ias devem -ser 
· dtaâos pessoalmente pa·ra se verem con.
, denar . . E s6 podem -ser "condenados pela 
achada, ·{)u pela sua confissão , ou por 
doas testemunhas. L. 19. Janeiro 1756. 

Mandárâo-se fazer nas (amaras do 
recoocavo da Bahia no disrricto , em que 
se semeia tabaco, ouvindo estas, e mais 
pessoas da gav..ernança do povo. A. I). 
Julho 1775-· §. 1 1. 

As :posturas da Garoara nao sâo, 
)nem podem ser litigiosas . . D. 9• · - M~l"rço 
1791-• 

400. Potros êle apparelbo. Sendo me~ 
nores de sete annos de idade, ninguem 
se p6de servir delles. A. 3· Julho I647. 

401. - - das coudelarias, que sioaes 
devem rer para serem bons: gue rernpa 
devem andar para serem · recolhidos , e .a 
quem, e em que tempo se dev.em veH
der. R.egim. -23. Dezembro I 692-. §§. 
39· e seg. 

(Foi permittido·'Ve11àer os pott·os, fi
/h(}s das egoas dt lista, não .rmdo para. 
fdra do Reino, e fazmdo-se -saher ao 
Supetintendt!lJtc. Resol. 7· Maio 1779.) 

-402. Povo ;Jle cihrigado por Ditreito a 
concorrei· para os cncát·gos.públicos. Rc
gim. 5. ·Setembro I 67 r. §. ·I 9· 

'He -decoroso o exerci cio de cuidar 
no interesse delle. A. 3· Dezembro 1750. 
Cap. 3· §. z. . 

J Qu~I9uer pessoa delle póde requerer 
a demol!çao da. obra , feita éomra a vis. 
toria. A. r)· Junho 1759· §. 9· 

403. -.~ Para se reduzir qualquer 
povo. prectpl~adamenre á ultima rui na, 
o m~u.ot ~áSt1go, 9~e se lhe p6de dar, 
·h.e pnvalo da admmlstra~ão da Jusri~a , 
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tirantlo-lhe os Ministros e Officiaes del
la, A. 24. Outubro r764.) 

(JIU. A. 7· Junho I7)5•) 

404. Povo na'o se conservando , não 
-póde subsistir , nem a Religião, nem o · 
Estado. C. L. 4- Julho· 176~. 

Tem obrigação de concorrer para a 
dcfeza do Reino , como para o seu pro
prio interesse particular. A. 1 I ... Maio 
1770. 

Sobre os povos recahe o peso das 
imposi~óes públicas. C. L. 3· Agosto 
1770· 

Cosrumao seguir com supersticiosa · 
preoccupaçâo tudo o que se lbes persua
de , que he antigo ~ sem pa~sarem da su
perficie á substancia das comas. C. L. 
23. Novembro 1770. 

O povo sim pies, e rude h e muito 
capaz de succumbit· a toda, e qualqwer 
impressão , inspirada na presença de (11-
gum fatal acontecimento. Provis. 30. 
Abril 1772. 

405. Povos. Todos , e cada um dos 
particulares delles concorrem na unidade 
da causa do interesse público} e g-:ra-J. 
L. 6. Novembro 1772.., C. L. IO, No
vemb!1o 1772.• 

406. Povodçoe.r civis devem ter pre
cisamente , diversas graduações de pes
soas, á proporçâ0 dos mimsn~rios , que 
exercitao. Direct. ootifirm. pelo A. I 7· 
Agosto l7)8. §. 9· 

·. 407. Povoaçâo. Della depende a prin
cJ pal força do Estado. L. 29. Novembro 
1775· 

408. -- e fundação de terras, cul
tura, e Sesmarias dellas , e obras dos 
Concelhos no Brazil pertencem ao conhe
dme(1tO do Desembargo do Paço ; ao 
'!Ual sobre estes assumptos se conferio a 
~lesma jurisdicçâo do Conselho Ultrama
nno. A. 18. Junho 1808. Tit~ 6. §. 3· 

As que não se defenderem contra o 
inimigo, quanto poderem, são arrazadas, 

1 e que1mad1as. D. n. Dezembro d!o8. 

' 409. Praf'aS suppostas. Como são 
castigadas. Regim. 20. Fevereiro I7í<D8;, 
§. 2. 2~~ e seg. 

410. --, Varias pro,videncias sobre 
a authorídade competente aos Governa
dores, e Sargentos Móres dellas • e aos 
Coroneís , ou Commandanres das Tropas 
de guarnição. Resol. 27. Mar~o 1738. 

\ 

411. -- como devem ser fortifica
das , e qual deve ser a sua despesa. A. 
7· Fevereir.o I7)l· 

Mandárao-se cultivar os fossos , con"C 
tra escarpas , e muralhas dellas. Resol. 4• 
Julho 175 4· ' 

411 • ...-~ de hmnens de negado en~ 
tende-se o numero de vinre. Esrat. cçn .. 
jirm. por A~ 16. Dezembro .J7)Ó· Cap. 
17. §. 19. 

413. 'Praça do Comrnercio se mandou 
fazer, e como. D. 16. Janeiro 1758. 

4r4. Praças. Os Com mandantes dellas, 
ainda tendo menor patente , commandão 
os Officiaes mais graduados em tudo o 
que toca á ordem do serviço, e defeza 
das fortificações;. pertenc~n~o .sempre ~os 
chefes a econom1a, e dJscJplma 1ntenor 
dos seus Regimentos. D. 1 r • Setembro 
1761, 

4!5'· -~ da Ribe.ira ~ova, e a& 
ma1s de. L1sboa. Prov1denc1as pata seu 
despejo ; concedeu~se áOS particulares 
apprehender os generos skcos , oll mo
lhados, que nellas fizessem pejametlto ; 
e ordenando-se ás A uthoridades civís , e 
militares, que auxiliem estas mes.mas to
madias. D. 6. J ullio 177 5. , e Edu .. I. 1 u
lho 1809. 

A nova para venda ~os vi-teres ·tbi 
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mandada erigir junto ao Rocio. D. ,_ e 
Avis. 23. ~-ovembro 1775 · 

416. Pra~as, e Cáes público. Tudo o 
que nellas· se ·aeha fazeBdti> pejamenro, 
pertence a quem o . .-quizer -levar par.a sua 
casa. Edit. 6. Setembro 1784. 

. -~417. ---- da · FigtJeirã. Providem:ias 
sobre os que vendem neHa. ·· Ord. , ;o. 
Agosto' 'e Editt. '7· oMar~o 1792·' IG. 

Dezemhm 1795'·, e ·4· M·aio ·I797 .. 

Seu Regulam. I I. Abril 1800 

Nov-as pr.ov,idencias. Edir. 1. Agos.-
to 180o. _ . - ~ 

418. Praças effectivas ·do Eirercito. 
I ... ... . 

Nelas nao ·,entrao ·· os :i"resos, sentencia-
dos eni ultima instancia. D. ··2-I. Jwlho 
1794• 

Os '-que á assent:l1"em •voluntariamen
te· , não são obr-igados a servir por mais 
de seis annos, !findos -os ·quaes se lh~s dá 
logo baixa; e , sendo peães, ficao livres 
de ·qualquer inhabilidade, que da h i lhes 
resulte. A. 'd· J;e_vq.eiro. I7,97· .. §. l. 

Mandou-se assentàr vóluntariamelite 
aos possuidores dos bens dos Morgados, 
e·câpellas ,- ou quaesquer bens patrif\lo
niaes de -regular ·.suscessão. A. ·23· Feve
reiro 1797· §. 4. 

' -4·1 9• da frontei-ra .; e .marítimas. 
Regulação -do seu numero: :graduação de 
seus Governadores, e força de seus Es
tados Maiores. A. 27 .. Set€rnbro I 8o): 

. . 
420. Praça no poSto de C-apitão, -sem 

passar pelos subalternos, assenta um dos 
filhos do Conselheiro .d'Estado • .D. 2-4-
Junhg •1'806. 

·4~ r., Pr:aças tl-o Reino estão . debaixo 
da dependentià, , e ordens dos Generaes, 
que governarem as armas das províncias. 
D. z9. Outubro· I 8o7. . 

PR 
Q9aes :sao as que devem repútar·se 

regularmende . guarnecidas. Portar:. 5, No. 
vembre 181:2. , 

Seu Estado Maior foi regulado; 
Partar., .e Pla·n. ). Nov-embr,o '18-!2. 

422. Pracas. A de S. Paulo foi deter
minada .pa;,d ·-a , venda da .ll0rta1i~a em 
Lisboa. Edit-. 17 •. Julho I 809 • 

(Providencias sobre as cabanas-na Ri
, beira desta praça. D. 13. Abrif,1.77'1) 

423. Pragmaiicas, que se estábelecê
rao para a moderaçao e decencia dos 
adornos em vest-idos., funeraes., ·e car
ruagens , .e v-arias declaraçóes. LL. 29. 
Outubro I 609., e 8.Julbo r669., Pragm. 
2)· Janeiro r677., L. ·9· Agosto -r686., 
AA. )·Agosto, e 28. Setembro 1688., 
I). Novembro 1690., 14· Novembro 
1698., 21. Julho r7oz., e 26. Abri! 
1704., L. 6., e AA. ·jl· Maio 1708., 
e·s. --.Outubw -1742. 

Mandou-se a ·rodos os Ministros ti..: 
· rar devassa contra quem dizia, que ha. 
via uma Pragmatica cheia de imposru~ 
ras, -ridicülarias, e a.bsürdos; Avis. - Ir. 
Ou-tubro ·176f). 

42.4 • . Pr~zos da lgr~ja, que o -l1ereo-e 
·rem, e que podem passar a herdeiro ~, 
tranhà por lei, costume, ou contrato. 
suceede a Fazénda Real ·nelles, em lu o-a~ 
de l1erdeiro estranho; assim ·"omo suc~e
de ·nos prazos particulares , e ·os h a de 
vender , ·dl;l tr-aspassar dentrro em dous 
annos. Regirn. I o. Julho .r 62o.:Cap. )I. 

: 4'1.)·.: P:ra~o do' ·11erege ·, q\ié -~~o- p9de 
vir a herdeiro· éstran·ho, nã-o ·poderá 0 
Fisco possuilo , mas haverá sómente os 
frutos , em quanto viver o tal herege 
Regirn .. '110. Julho z62o. Ca-p. p. · 

41.6. ,--1 _do here~e, que houver de 
torna·r a -IgreJa, se uver ·bemfeitorias 
pertence ao Fisco o pte~o deHas. Regim: 
10. Julho I·62o. Cap. 51-:: 
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427. P1·azos. As bemfeitorias delles 
.sã:o pagas aos herdeiros, tornando' ao se
nhorio directo nos casos 'Clo llegim. 10. 1 
Julho 1620. Cap. )I. 

1"3. -- da Universidade. Os Len
tes , ou Officiaes della não podem opta
Jos. E não podem dividir-se, sem ex
pressa Jicen~a Regia. Estat. Velh. Re
forrn. n." 140., e 141. 1 

429. -- devem-se partir por esti
mação, e ainda naqudlas partes, em que 
l1avia uso contrario, observando-se a Or
dena~ão tlo Reino , sem distincção algu
ma. A. 6. Março r 669. 

(Vid . .11. r. Junho 1787. Cap. r6.) 

430. -:-- reputárão-se incapazes de se 
incorporar no Fisco, á .semelhança dos 
bens do morgado , no caso da L. 5. De
zembro 1674· 

A avaliaçao das suas pensões deve 
fazer-se pelo estado , rendimento , e uti
lidade, que os bens tinhao ao tempo~ 
em que forão dados , ou aforados , e se
gundo o valor, e utilidade, que nesse 
tempo tivessem. A. 16. Outubro I745· 

43 r. -- de que for directo senho
rio a Reverenda Fábrica da Santa Igreja 
Patriarcbal, quando se venderem, não 
se poderá fazer escritura, sem se ajuntar 
certidão do laudemio pago. A. 22. De
zembro I747· 

Os emphyteutas dos prazos do Car• 
mo devem apresentar os seus títulos pa
ra o novo encabesamenro. À. 23. Julho 
175'7· 

432· -- fateosins perpetuas ficárão 
sendo as casas dos morgados, e capellas, 
que os Administradores não quizerão 
reedificar em Lisboa. A. n .. Maio 17)8. 
§. 5'· 

Os de vidas, ou nomeacâo costu
mao passar para os successo;es , livres 
<le todos os encargos. -: Os das casas 

PR 
nobres passao sempre com o encargo de 
concorrerem para .os apanagios, ou ali
mentos das viuvas. L. 4· Fevereiro 176). 
§. 5· 

• I, 

433· Prazos em propriedades destJnii .. 
das. He manifesta íniquidade pretender, 
que pagoem os mesmos foros. A. zr. 
Janeiro 1766. 

(Mandou-se suJtmtar a 1zomeação de 
un.r prazo1 feita em um leJltammto, de 
cuja validade se podia airnda dispitar. 
Resol. 18. Ja11eiro 1767~) · 

4j4. -- As consolida~Ões oo dorni
nio Util com o directo nos prazos perten• 
centes ás Igr~jas , Ordens , e_, Mosteims, 
e quaesquer outros corpos de mão rüorta, 
ou as mesmas consolidações se fa~ão, 
ou tenhão feito por devoluções, com
missas, opções1 ou quak1uer outro modo, 
sãó llll!las, abusivas, e de nenhum effei
to. C. L. 4· Jull10 1768. §. )• 

Perpetuas ficárão sendo os bens, 
que os corpos de mã'o morta tinhão afo
rado contra o espírito das leis anteriores~ 
não podendo aumentar , nem os foros, 
nem os laudemios. §. 7• 

435'· -- dos corpos do clet'o secular 
podem optar qualquer dos individuas do 
mesmo clero , passando-os em vida , ou 
por morte a pessoas leigas. C. L. 4• Ju
lho 1768. §. 9• 

Os que os Mosteiros tem consolida
do desde I 6II. sao obrigados a aforalos 
a auem quizerem, mas com os mesmos 
for~s, laudemios , e investiduras. §·. 6. 

E os outros aforados contra o espí
rito das leis , e possuídos legitirnamenré, 
ficárão sendo perpetuas, §. 7· 

(Quanto aos pra;::,os das Ordms Mili
tares ma:~Jdou-se que contimtasse~ll a ~er 
aforados em vidas, co1;forme os Diffimta
rios deltas. Resol. 30. Dezembro 1768.) 

Como se mandárão avaliar para se· 
rem vendidos a quem quizesse edificar 
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em Lisboa na rua Augusta. D. 6. Mar

ço 1769. 

43 6. Prazos dos Mosteiros , feitos em 
bens da dotaçao, ou fundação, ou por 
faculdade Regia posterior , quando che
guem ao caso prohibido da consolidação, 
devem continuar com a mesma nature
za, e com os mesmos foros, e laude
mios. A. 12. Maio 1769. §• I. 

Os ·consolidados tdepois do -anno de 
~611. em diante. mandârâo-se· emphy
teuticar dentro ·de um aono pelos mes
mos foros, e laudemios. §. z. 

Os de riQas ' devem ós Mosteiros .re
.novar ás pessoas, a quem <:ompe.tirem 
(findas ellas) , sem nunca se poderem 
consolidar , e p~los mesmos for?s , e Jau
demios, e .deba1.xo da mesma mvesudu-
ra. §. z. 

Os dos bens , que os Mosteiros ha
viâo adquirid<?, e possuião. contra o es
pírito das leis , forão reduzidos a perpe
tues ; reformadas as escrituras dos em
prazamentos , sem aumento· ·nos foros, e 
laudemios. §. 3• 

Podem-se consd1idar em regra geral 
com o domínio directo, ou por com
.misso, ou por devolução. §. 4-

437· -- -do Convento ·de Santa 
Joanna. · Os foreiros sao obrigados a re
conhecer em dous mezes , do dia da 
aquisi~âo, o senhorio directo, e a reque
:rer eflcabeçamento; e com que penas. 
A. Jy, Agosto 1769. 

43 8. -- com bemfeitorias só se de
volvem ao senhorio ·directo, não haven
do. par.entes até ao 4/ gráo inclusivamen
te, contado segundo Direito Canonico. 
C. L. 9· Setembro 1769. §. 26. 

43 9· Praze de nomeação , de que o 
pai he a ultima vida, passa para <!l filho, 
em quem se renova, com o intrínseco 
motivo das grandes despezas, com que 
os Empbyteutas, pela mesma natureza 

do contrato emphyteutico' devem bem
feitorizar os bens emprazados. C. L. 2 J.. 
Novembro 1770. §. 9· 

440. Prazos vitalícios ficao ipso jure 
nomeados nos primogenitos , quando os 
pais casao segunda vez, e se retrotrahe 
a nomeação ao fallecimento das mais. c. 
L. 9· Setembro 1769. §. 2.7. 

, (Foi suspensa es'ta disposição pelo D. 
17. Julho 1778.) 

\ 
Os das Commendas só se podem 

renovar, findas as vidas. A. 7· Fevereiro 
1772. §§. 3·, e 4· 

441. Prazos de vidas, que h a nas Com. 
meadas. Providencias para o reconheci
mento delles. A. 7· Fevereiro 1772. §. 4· 

(Declar. pelo Avis. 6. Abril 1780.) 

Os divididos devem reintegrar-se; 
compondo-se ás partes o dano. C. L. 
9· Julho 1713· §. 10. 

Os da Universidade nao se podem 
vender, nem permutar por escritura, que 
não seja feira por um Escrivão de No ... 
tas, escolHide pelo Rei rol', entre os de 
Coimbra ; á excepção de morarem as 
partes mais de dez legoas da cidade 
porque nesse caso se poderao fazer pelo; 
das proprias terras. A. 20. Agosto 1774. 
§. I. 

442. -- do Hospital Real das Cal
das. Devem os possuidores delles mostrar 
os titulas, e fazer reconhecimento , de. 
pois de serem citados pelo Provedor do 
dito Hospital; e, não os tendo, julga0 • 

se devolutas , e incursos no commisso, 
A. e Regim. 20. Abril I77'S· §. 6o. 

Os emphyteutas , que nelles entrao 
de no-vo, são obrigados a fazer reconhe
cimemo em t-res mezes, com pena de se
quest.ro, e commisso. s. 6 r. 

. 443• -- da. Sé de Braga. Foi pro
hibido fazer escrmiras de dotes ou doa 
~óes delles, sem licença do c'abido ; ~ 
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o mesmo das vendas. Resol. 3· Fevereiro 
em Provis. 16. Mar~o 1781. 

444• Prazos de vidas. Faltando a no· 
meação na primeira e segunda , faz a lei 
transmissível a posse delles ás pessoa~ , 
chamadas pelas leis. E quaes são ellas. 
Ass. 16. Fevereiro 1786. 

445'. - que as Communidades , 
donatari:ls da Corôa , possuem eth nome 
della , podem delles consolidar-se os dous 
domínios , porque neste caso a consolida
s:ao he feita a favor da Corôa. A. I. Ju
nho 1787. Cap. 6. 

(Declarou-se pela Resol. 10. Outuhro 
18oo., que o Convento de Thomar, poJto 
fosse Donatario , não podia optar o.r 
prazos , de que he directo senhorio.) 

446. -- de successão e descendeu
da legitima são os do Reguengo de Ta
vira : e acabada ella voltão á Corôa com 
os melhoramentos. A. I. Junho 1787. 
Cap. 5'· 

E nâo podem ser partidos nos in
ventarias , senão· por estimaçao , na fór
ma da Ordenação e Leis Extravagantes, 
nl!m alienados, doados , ou hypotheca
dos sem expressa licença Regia. Cap. I 6. 

441· -- alienaveis da Fazenda Real 
que farão mandados vender , prefere~ 
na compra delles os emphyteutas. Edit. 
1..9. Maio I799· 

Das suas vocações· são privados os 
que n~o cot?parecem em auto dias, para 
o servt~o mdrtar, depois de notificados. 
A. I). Dezembr9 í So9. §. n. 

I 

448. Prata· lavrada, ou em pasta.. 
l\iandou-se pagar na Casa da Moeda por 
4~ reis na lei de onze dinheiros. A. 1-4-
Julho 1661. 

(Pela L. 1. 'Julho 1641· havia sido 
augmentadl1 o seu valor. J.Y.l.andou~se no
vamente fundir toda , e com quanto de 
gratificação. A. 9· Junho l643•) 

Tom. 11. 

Preço , que se lhe deu. A. 2.:z. Mar..:· 
ÇO 1663. 

Foi prohibido avaliala em Dio mais 
cara , do que em Goa. L. I 7. Mar~o 
1688. 

Provide.nci::ts para não sair do Reino 
a vinda d' America. A vis. 19. Novembro 
175'9· 

A das Igrejas foi mandada inveflta
riar, e arrecadar. A vis. 6. Mar~o 1801. 

Quem paga a despesa da conducçao. 
A vis. 10. Março 18or. · 

Foi mandada restituir. A vis. 13. Fe
vereiro 18oz. 

449• Pratica contraria ás leis não se 
deve adrnittir. C. L. r8. Agosto 1769. 
§. 14., e Ass. 1.9. Mar~o 1770. 

45'0. Praticantes da aula de iiavega
~ao. Foi aumenrado o seu numero, D. 
u. Janeiro 17)1· 

4;1. Praticas da navegaçao dó Pará 
e Maranhão. Sua cria~ão, eschola, eco
nomia, soldo, etc. A. 4· Fevereiro, 6 

Instrucç. I. Março r8o3. 

4.f2.· Precatarias, em que vem irtsetro 
o documento, por onde conita, que o 
privilegiado goza do privilegi?, devem-se 
cumprir , por gue ha a notonedade , que 
por Direito se requer. Ass. 21. }\lho I 6 IJ. 

Os do Contador de Castella contra 
os Portuguezes farão mandados eumprir. 
A. 2 3. Fevereiro I 6 I 8. 

Os dos Ministros, e Vísitadores do 
Arcebispo de Braga , para prender os 
que faltavão ao preceito da quaresma ; 
forão mandados cumprir pelos seculares. 
A. 21. Novembro 1618. 

Como se cumprem , quando são p~
ra se remetterem cu1J:>ados , que tem pn
vilegio. Provis. 26. Fevereiro 1635· 

Z3 
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. 4f~~·- Précat@JÍ'Os_.dos ·.AudJtores Geraes i <i\as ,das ~lf,andegfls, e Ju~ta do Tabacó . 
farão mandados cumprir; e que, hav:enm~ devem os Miníst-liOS cumpr_ir ~om brevi: 
'dúvida , se des~e conta a ElRei. C. R. ' dade; e , n~o o fazendo, que penas· tem: 
20. Agôsno, I6§1o'. · ~ , A. 20. Ma1o 1756. §.· 9· 

- ' - ~ ' v .., ' "'' I ~ •r 'I ' • • I 

. Sendo passados entre os Desemb.ar• 1 
1 Rqta e,mbargo ·em te,n~as .,. assenta,.;. 

'gadóres., principiá o pelo nome do De- · · me.n~0s, ou outm's ~~sembí.irgos, passao~ 
1>Fecante. Ass, I3• D.e;çembro 1.66ÇJ. se .djrect~rnente ;IO Ins_pector Geral .do,_ 

, • J , ' , • 
1 

Era rio , ou Ved<;>r.es da Fazenda J e c.o:. 
~ando se passarem dos Cor.rege-: 1 mo. A. 17. Agosto 1768. ~ · · 

dores do crime da Côrte para os Desem- (Vid. A. 27. Agosto 1801. §. 4.) 
bargador~s .d'os A.ggravçs, ou ·p0r _q.uaes- ~ 
·quer Des~.I'P.bargad{!)Jl~§ dê uns para 

1 
Oll- Sendo dirigidos; aos Ministros das 

tros , se lfa de começar pelo nome do terra? ·da Rajnfua ~IA cobranças de direi-
Deprecan.t~. As_s._ ~~· Nov~i;plpr0 1670. . tQ~ R.eqes ~ .e causas do Juizo Ectl~siasti

O mesmo., quando se passarem dos 
Corregedores da Çôr~~ para ,os Çorrege
dores ·da Cidade. Ass. :u. Fev.ereiro ~7-~1-· 

4$ 4• -..- e ·I}aO mandad0s, ·passao OS 
Çorregedores do Crime fóra das cince 
leguas, ainda n~s causa_s de especial com
missão de Sua M:;~gestade~ Ass. 22. No• 
IVembró I7 49· 

'45'5'· -- para avocar aptos :passa Q 
Ju:l.z ·da Corôa, ou qualquer outro, e-nao 
os tira violentamente do cartorio do Es
·crivao. E, aates de sy eumprirem ,, pôde 
o Juiz aqv!r a . pflrt@ para sua instracçao~ 

·~Ss. ~9· .Maio I751. · · 

Por privilegio nao pod~m passalos 
os Conservadores, sena'O depois de veri
:fie:a_d~ a compe~encia do mesmo privüe
gio. L. I3· Outubro 1752· 

. Os do Juiz Executor dos C0nt-os se 
hão de cumPJi't, e executar · com pro!ll
ptidao ., com pena de virem emprazados 
ao· Cçnselho da Faq;enda os Ministros, 
~'!Je ass-im o não fizerem ; e de se lhes 
negarem as certidões para as suas residen
cias. A. 23- Agosto I75'3• §. + 
, . SeQdo dirigidos a0s Depqsitos pú"' 
~}iees . para <i!el'le-s tira!' dinheiro, ou• mo
veis, .éOij]Q. s~ passão erp lqgar ·dgs man
dados: A. 6. JuU1o 175'4· 

(Vtd, A. 21, Maio I75J· Cap. 3• §. 2.) 

· 4)6. -:-- dQ Juiz execl:lt0r das di~i-

co, qü inq1:1eúto de testemunhas , cu.m..' 
prein-se, sem se dar, pa~te •. ~rovls. 31~ . 

,Janeiro 1770 •. 

4'i7. _ _:_ eon.t.r~ os bens , ~~ndas ; 
ou eofres do SenadÇ> d~ Ljsboa dirigem- · 
se ao seu Presidente. A. zj. Dezembro 
1773· §. 8. 

Os dqs l?atriarchado ,, e Bispados do, 
Rei·no s~o cJ,nnprid~s pelas J!i!stiças . ~ 

'çular~s, . qge l?e.s_ d~p t9do, o auxilio, etc •. 
D. rs·· Maio I778· 

· Sendo para a, pri~ao de r.eos do dis
tricto de urna Relação p~ta outra, trazem 
sempre a culpa appensa (não sendo e.m 
caso de- morte natural ) ; porque eqta<lt 
pó de cqnhecer de !la o Juiz de var.a brqn
ca, a quem são appresentados; e, sendo. 
Juiz Ordinario, remette-se ao Correge
dor. A. )• Março 1~90. §. 4· 

45'-8. Preceâencia dos . Bispos, e Go-. 
vernadores do Brazil. Mandou-se obser
var o A. 30. Junho 1)88 .. p;ara .. a regular. 
A. 4· Dezembro I 604. . · , 

E dos Desembargadores do Pa~o. D: 
2). Agosto, r6:z.o.. - · ·. ·~ · _ 

· 45'9: -- de Ministros de di.;ersos 
Tribunaes ~ e Grandes , Ecdes'iasti~os ., e 
secular~s nas Juntas, como se regula •. P'~ 
8. Ma10 1623. , · '· .• 
1. ( Vid. CC. RR. to.,-· e '17. Se.tem~ro 
l(Ó30.) ' '\ 

A dos Mirai:stros nos Tribunaes }1~ 
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regu1ada pela a-Jltiguidade da carta do 
Conselho. C. R. 10. Séternbro 1636~ 

E ' dos Ministros do Conselho de 
Guerra , e Desembargadores do Paço co
mo se. regula. D. 18. Maio 1644. 

( l>'zd. DD. 8. Outubt·o r6 .. H .. , e n. 
Outubro 1657.) 

460. Precedencia entre o Mordomo 
Mór , e Camareiro Mór, e varias Offi
ciaes da Casa Real. Resoluções, que se 
tomárão sobre ellas. D. 4· Setembro, e 
Ass. 2.7. No.vembro 1648. 

tO para a determinar, e rego lar cdnsiste 
só no Real Arbitrio. D. 19. Maio 1750~ 

( Vid. Ass. 14· Junho 1740.) 

•:1.'64. Precedencia dos Min.istros titu• 
lares, quando concorrem nos Tribunaes 
com outros, que o não são, como se re
gula. A. r6. Junho 1786. 

E dos que tem éarta do Conselho. 
A. 20. Novembro 1786. 

(Vid. A. u. Novembro 17g6.) 

465'. -- dos Desembargadores entre 
E entJte o M0rdomo Mór, e Guar... I si qual he. D. 1.5 . .Mar~o 18cn. 

da M ór da Casa Real. Ass. 18. Setem-
bro 1648. , 

461. -- da Camara, e Tribunaes. 
Mandou-se consultar sobre dlas o Desern
bargo do Paço. O. 17. Novembro 1649. 

~al he a do Senado na Procissão 
do Corpo de Deos. A vis. I r. Agosto 1690. 

A das pessoas, que tem titulo de 
Consei ho, regula-se pela ami <TUidade, sem 
respeito a outra qualidade mais . que Con

. selhe1ro rl' Em do, ou Presidente de Tri
bunal. D. 8. Outubro r 699. 

461. -- tem os Conselheiros de 
Guerra com titulo aos, que o não tem. 
D~ 10. Janeiro 1706. 

A qt!e se consegue em razão de di
gnidade, tem o pr[meiro lugar, e ex
clue a que procede da anti<Tuidade q'ue 
Ó I . t> ' s tem ugar entre tgu1es. Assentt. 14. 

Junho 1740., e 6. Agosto 1748. 

' 
463. Precedencias entre Magistrados 

menores , fundada na prioridade da lei
tura , , fica cessando · pda prioridade dá· 
reconrlucçao· com maiores prerogativas, 
e da posse: Ass. 1.9, julho 1747· 

A dos Titulares nas acçóes públi
cas qual he. D. 19. Maio 1750. 

o principal e mais solido fun,damen-

466. Preciosidades. Foi permittido d~· 
1 positalas a bordo ela náo Vasco da Ga
ma, fragata Fenix , e navios Inglezes. 
Portar. 14. Outubro 1810. 

467. Preço das causas , e aluguereà 
das casas. Foi prohibido aumentalos pela 
occasião da jornada d'ElRei. Portar. 24. 
Abril16I9. 

468. -- dos generos. Foi prohibido 
levanralo. C. R. r4. Agosto, e L. I I. 

Outubro r688. 

(Foi extincto o preço fixo dos generos 
nas Capitanias do Pará e Maranhão. 
li. 13. Setembro 1748.) 

469. --- das fazendas foi taxado. 
A vis. 1.. Agosto 1750. 

O maior , ou m~nor em os generos 
deve regular-se pela qualidade delles. Re
gim. e!. Abril 17P· Cap. 3· §. I r.' e 
A. 5. Fevereiro 1771.. 

O das Obras, e causas públicas foi 
prohibido levantar por occasião do Ter
remoto. Avis. ro. Novembro I7'i)· 

470. Pre~o do vinho do Douro quan
to he rteste sitio. Instrucç. ctmfirm. pelo 
A. 10'. Setembro 1756. §. 4~ ' 

23 * 



( 180 ) 
PR 

, E· quanto no Brazi~ , como t~mbe.n 
. tias_ a·gúas-ard'entes, e vmagres; lbtd. §§. 

20. e 22 •. 

E comb se justificará nb Brazil a?s 
t omp11ad0res o preça por q.ue ~e compra
rão no.Douro os dit<:Js vinhos. !b. §. ZJ· 

47 i:. PreÇo do as·sucat foi mandado 
t onservar. n. í4· Sevembro IJ58· 

A variedade dos tempos faz , que o 
preço , que h e justo em uns , o não seja 
em outros. A. 17. Julho 1769. 

. . :.~· . . . 

. O da ultima ven'ãa dos gemeras foi 
ma?dado seguir em falta de outro.' · ~ffe
'tecldo para o pagamento dos due1tos. I 

O>lilclic~. JI. ·qe 8. Janeiro I773· 

Os preços a~comrnodados são in
-compat1vets com a :rariàade dos generos. 
AA. u. Maio 1.7)7· 7 e 30. Agosto 17)7• 
'§, 4- . \ r 

' · 
. 471:. Pre~g do pao .parà o pagamento 

·das Jugadas quando se estabelece nas que 
~são recebidas pelo Hospital das Caldas. 
A. 10 • .&bril 177)· §-. 36. 

47l· -~ dos frutos para .. o paga
mento da Decima. Instru'Cç. 18. Outu
}lFo 17-62•:; e pD. 3· Fevereiro 1763., e 
-8 . Fev·e.rceito l8B3·. \ 

- .. 

475. Preç~ dos .geJJeFo.s foi proh~bido 
leva.nrar .. se. Eoü. 4· Dezembro 1807 • 
e. A vis. 8., e Editt. 8., e I~ Outubr~ 
1810, 

47 6. Preços medios para o pagamento 
do terço das corporações Religiosas como 
se regulão. Portar. JO, Dezembro 18u. 

E da Decima 'he o .mesmo. Portar. 
26 .• Agosto 1813. 

477· Predio.r. Como deve ser feita a 
sua divisão, e o que se deve observar 
nas Pn~vin~ias de Port11gal, e Reino do 
Algarve. C. ·1. 9· Julho 1773· §. ro. 

478. -- rusticos, urbanos, e foros, 
que se achavão n'ad:ministraçâo do Con
selhs da Fazemda, e nos proprios da Co
rôa , farão mandados ar,rematar, ~ como.. 
D. 24- Janeiro 1801. 

479· - urbanos de Lisboa , e Porto 
p<igão tres por cento da renda annual 
~lém da Decima. A. 7. Mar~o I 8or: 
§'. u. 

480. Preferencias. Os que as preren. 
derem ter aos bens dos devedores da 
Real Fazenda, vão requerelas ao Juiz 

. della. A. :20. Mat<ço 17;6. §. 2. 

CPelo Regim. 9· Maio 165'4· Tit: 3· r 

§. 14. computavà-J'e o valor pelos ctnco 
a1.mot 4nt:ecede1i:te~. lnst11ucç-. I ·g, Out..P
!Jro 1-762. ·§. z·g.) , 

481. Prefetencia nos moveis , que es
. tâu dentro da casa, rem os senlhorios del
la para pagamento dos alugueis. E G· 

mesmo a Companhia - do Douro roas v-i
nhos dos lavradores , a .quem adianta di
nheiros para despesas. Instit. confirm. 
por A. 10~ Setembro 1756. §. u • 

E d~ ·vintho para pagamento dà ju
gada de Santarem , .como se reg.ula. D: 
1:0. Março 1803. §. 3 ~ ' 

-~àes forâo 'OS preços, por que se 
m~~dobl pagar -ás praças ·do Exercito •as 
feiWi!>'s dos frurclamentos, ·€1ift tempíil de 
pa-z. D. ·26. Outtu'hre> 178·9· 

• J : .. 

Nos bens do . merca;dol· ,fallido . fllla@. 

se regwla pela pri0ri6aile ·das peAhoFas 
oa cfus j~y:po~hecas, mas por um rateio~. 
A. 13. Novembro r7;.6. §§. 19~, .e 22. 

- : D~ e~dor, que dlá d_in11eiro para a 
· ,474· l>.reços: imed:ios. Morto de detet- ·ed~fi~aç~o- -de casas de Lisboa, he matis· 
mm~r .um . . Jla mmpra da palha. A. :z.. · : -pn~Ile~Iada; e co~m se enten~e. A. n. 
Ma10 1803. • . : . _ . _ ,_ . . _ .Maro. 17(5 $.:'§.•\fi. ::-' 
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4ih, Prefe11enoias de Direivo Gon'lmum, 
-e particular he da mente da lei , que as 
··não haja entre os credone$ :dos fal:Jidos. 
A. 17. Maio 17'59· 

4·8 3 • -~ não ha .mCils ..casos ·i.nsóli'tos ., 1 

·com~ aq.uelle, ;ale :que falla o D .14. Fe· 
veretro 1761. · 

As fmndadas na Ordemaçá.o .do Reino 
pela prioridade das penlu9ras, f0r.âo ex:
tinctas, ainda a respeito dos particulares, 
observamdo-:se :sómentre .a p>rioridade das 
:hrpothecas. C. L. ·u. Dezembr.o I 761. . 
Tia:-. 3· §. 13 .. 

484. Preferencia não dá ao credor 
contra a ReaJ Fazenda a prioridacle da 
penhora, mas •sim da llf•fDOI!heca espe• 
cial , ant~rior á posse dos .Minásr-tros , •ou 
Officiaes , e Vedores , . ou sentença .em 
Juizo contraditorio, .e não de preceito. 
C, L. n. Dezembro 1761. Tit. .)• §§. 
I3•' •e I4, . 

concorreo c01n seus dinhêiros para se 
romper , e reduzir a cUltura qualquer 
paul , ou terra inc1aha , :porque .prefere 
'nas bemfeitorias. §. g 6. 

Exceptua-se em 4~" lugar o credor, 
-que ernprestat o seu dinheiro para a com
·pra .d.e .qualquer fazenda, verificando-se. 
o destino do ernpt1estimo, e a compra 
effectiva. §.. ~7· 

E:x:ceptuão-se em 5: I'u gar os senha· 
res .do·s ·.predios rusticos , .eu urbanos, e 
os ::1e.Dhores rdirectos; q.uandC> eoncC>rrem 
para ha\'erem dos seus rendeiro~ inqUili- , 
nos, ou emphyteutas_ as pensá"'> , alu ... 
g:Ueres, ~ fo11o.s. ~· ~~· 

·Excep.tt:l:a ... se em 7 .. o lugsr o clete, 
quando consistir em fazendas ., :e se d'et 
estimado ao marido. §. 40. 

Exc~pttl~o-se· t-od9s •05 mais .c-asos, 
que por idenridade -de •razâ'O '$e .~ohaí~·lill 
comprehendidos no espírito desta Leg1s .. 
la~âo. ·§. 4r. 

1 487. -- A seguaCia regra strbsid~à-
48S'·· ·--- so:b~·eo ipto:dueto rlasia11en- . ria depois da~ ~ypothecas he a da p~ro

das, tque vem nas naos .6le Macáo. D. 14· ridade das dlVldas , sendo contrah1das 
Agosto, e Avis. 23. Outubro 1773· E 'bl' · d por scr~tura P.u · 1ca, ou .por .e.scnto e 

48 6. --- en•tre os oliedores regula-se 
pela ·prior i dadle das hypothecas , ma eilas 
sejão gemes~ tacitas, ou eS·Jileci:aes, sendo 
comtrahhdas ·por Escrituras püblicas. E 
est~ he a primeir.a regra decisdva pa-r.a 
regular o concurso das preferencias. C. 
L. Z'o; J1:1nho :1774• §. jl. e seg. 

Ex~ep~ua-se r: o cr.edor, que oen
correr com materiaes, ou dinheiro para · 
a reedificação, repara~~í'o, ou construcção 
~osr:ecHfiçios , porque 11as bemfei'torias he 
p pritnt*o graduado. §. 34· 

CVid. AA. 12. Maio 1758. §. 10., e : 
:20. J11flho ·iJ.77 4· ·§.. ;. , e 24. Julho I 
il.J93· §. I.) ! 

I 

Exceptua-se 2. • o credor-; que con- , 
correr com os rnateriaes , ou com o di
nheiro para se refazer a náo, navio, ou i 
eut11a qualquer embarcas:ão, §. 35'· 

Exceptua-se. rem )." ,lqgar, o que : 

pessoas, que 'lhes dero essa for~a, em 
que se con.'lprehendem os Escritos dos 
homens de negocio , no ·que tes,peita só
mente ao commercio. C. L 20. ]unho 
177+ §. 41· 

Do fOncu;so t1ellas são exduidas as 
dividas contrahidas :por escritos simples .. 
mente . particulares ; e as sentenças de 
preceito , aindaque os credores provem 
aliunde as suas dividas. §. 43· 

/M.as , sendo pot virfude ~~ senteli
ç~s"-~ havidas em Juizo contencwso, tem 
lugar. §. 44· 

No Coticutso saõ r.eciprocagtente ~u
tores , e rebs ; os q·Ue pretendem prefenr , 
formando cada um , e contestando os res~ 
pectivos artigos. Ass •. 17. Mar~o 179·2• 

4S8. --- nos postos ti..':,erâo o.s sol ... 
dados , e Officiaes , que forao ao Rous~ 
sillon. D. 17. Dezembro I79)· 
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489. Preferencia em concurso de cre-1 
li ores tem a penhora ; que se fa.z nos be.ns 
do fallido, vendedor do Terreiro de Lis
boa , para se arr~cad3r , corno Fa:ze11da 
Real. A. 9· Maio 1798. 

· 4:9.0. Pregador'CS pagos pelas Carna
ras são escolhidos por ellas, e não pelos 
ViCTarios. Provis. 6. Outubro 1744· 

o 

491 • ..:-- Regias forao criados, quan- . 
t~s., e quaes·. C. R. 8. Novembro I 8?2. 

49'" Pregões nos moveis vendidos. no 
Juizo ' das confiscaçÕes sâo de dez diaS, 
e nos de raiz trinta, Regim. 10. Julho 
I 620. Cap. 27. 
. ' 

No Juizo dos Contos erão tres nos 
moveis , e nove nos de raiz. R e gim. 3 • 
Serembro 1627. Cap. 77• 

49j· Pregão he sempre em audiencia 
pelos crimes leves , sem excepçao de pes
soa: Resol. 2.. Dezembro I 71 6, 

494• Pregões de vinte dias se correm, 
q~andb se vendem os terrenos incendia
dos, e pardieiros de Lisboa. D. I 5. No
vembro 1787. 

4~7· Prejuízo de terceiro naó deve re
sultar do favor', ou mercê, que o Sobe:.. 
rano fizer a outrem. · A. I I. FevereÍFo 

1773· 

Entende-se sempre salvo nas graças 
que faz o Príncipe: e o Úireito presum~ 
isto mesmo. Ass. · 21. Outubm 1778. 

Nunca se entende contra elle o Be,. 
neplaciro concedido· ás graças Apostoli-
cas. Avis. 2~ Outubro 1790. · 

Nem que com elle se concedâo as 
legitimações , por mais amplas e insoli
tas, que sejão as suas clausulas. D. 18. 
Dezembro 1798. 

498. Prejuízos nâo estipulados se ar
bitrao pelos J ulgador:es, •conforme as cir
cunstancias. C. L. 6. Outubro 1784. §. 8. 

499· Prejurot. Deve·se evitar a occa
sião de os haver. Ass. 22. Maio 1783. 

500. Prelação. O direito, que della 
tem os senhorios directos , quando deixa 
de , ser attendido. C. L. 9· Julho I 77 3· 
§. 22. 

501. Prelados fazendo queixa no Des
embargo do. Paço sobre reforma de cos
tumes, são logo deferidos , sem informe 
de Ministros; a não haver razão para 0 

contrario . .Ass. 27. Abril 1647. 

Declavou-se pertencerem a, elles as 
causas do conhecimento dos censos re
pro\'ados. C. R. go. D~zemb.ro. 1663, 

496. Prejuizo ae· terceiro entende-se I 

s:empre_ reserv-ado. Instituiç. confirm. por 

495'· Pr~judicados. A ell~s he que 
pettenoe somente requerer a nullidade; do 
pro~esso. Ass. 22. Novembro. 1749· 

A. 7· Junho I7l)· §. 9· . . 

Aonde o prej uizo e dano h e irrepa
ravel, deve o remedio e recurso ser e.ffi
ca.z. Ass. 23. Maio 1758. 

Sem prejuízo de terceiro deve cada 
um usar d~ ·CJ!-J~ .he seu, por ser assim 
conforme a 'Ordem natural. D. 8. Outu
bro I 7 6o, : . ·. -

.)02. -- Diocesanos devem manda'r 
para a Universidade clerigos á sua custa 
aprender Theologia·.:. estabelecer Semi~ 
narios, dar conta annualmenre do, adian
tan:ento ~o~ est~d~mtes, e clerigos , que 
mm se dtstmguirao , etc. A. ro. Maio 
I.S·or: · 

I' •") • .. (') 

?C:3• f'rdasi~! ~m vagando .de·vem. 0~ 
Mm~stros do, distncto dar coma dellas. 

. p,rçms. 6. Ndve~:bro~-1626. . · 
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' ' ;o4. Premio dos- bens pei·diclos pa11a à 

·Corôa ,. peJas Leis , e Ordenaç0es da Fa-
2end~, e:m ~tlanto .nao são sabidas, e em 
noticia .dos Officiaes. ·da Fazenda,. era o 
de .todos os bens , provando o denuncian
re a Ca'blsa' porque. era·O' perdidos. Regirn. 
17. Oútubro 1516. Cap. 19. .· 

' (Pelo A. r;. No:vmzbro r6o6. matJdou
J!e, dar ao denu71ciant& do.r bens do Pisco 
a ·terça parte ; mas o Regimento. 11G. Ju
lho I 620. Cap. J.5· concedeu a ter,ra par
te: a·os Ministros, a~?t.daqtJe s.ejão cum
plice.r n..o descaminho ~ não sendo Juiz; 
The.f'()t~Peiro, ou E.rcri'váo), e a ametade, 
.re.ndo o'Ut1ía qualquet" pessoa, trhtda· -os 
proprio·r da?JOJ , e culpados 11os descami-
nhos del/as.) . 

" d .r ... ' b , 50)· - a exccuçao 11a·o rece em 
o~ ~xecutores, pagando os devedores sem 
d1sputà , nem venda de bens. .AA. 20. · 

Nov.embro 175 4., e 20. Março I756. §. r. 

. (Nem quando .rã'o omiNos na arrreca
da.rlio, e como ,r.e p1•ocede neste caso, A. 
I8 •. , 0u·~ubro ,I?m.o.) 

;o6. -- justo e racional faz desem
penhar cada qual com mais cuidado as 
obriga~ôes 'do seu l~inisterio. A; I7· 
Agosto 1758. 

· 507. -- e castigo são os dous po
lG_s , em cq Lle deve comservar-se a balança 
da Justiça. O. R. 2.8. Agosto 1758. 

! ;o8. --· des q'llle ·d€scobrem contr,a
bamdo de puro ·, de\le ... se, ou a descoberta 
se faça voluntariamente, ot~ e.m liazão de 
officio. A. 3· Outubro 1758. 

5'09. -- Tarnto mais deve um sei' 
a~te?di~o . com elle , quanto maior for a 
dtstmcçao, com que se houver assinalado 
na~ s~as obrigações. Cart. 7· Março r761. 
T1t • . I(ó. §; 7· . 

~I o. --e galardam dos beüemeri.t<Ds 
~fi! urn dos dous .. po·les 9o Governo p~li-
tico. A. 14- Outubro 1766. . 

)I r. Premio, e maior intel'esse em 
todos os exe~Gicios, anf.ma Qs , bons para 
cada vez mau> s~ aperfe19oarem, e. ésti· 
n1úla os outros para os imitarem. A. I)i 
Julhe I715· §. r6. 

) r 2• PreLtlio'concedido aos Superinten
dentes pela arrecadação do Novo Impos
to não pertence aos Corregedores das Co
ma-rcas, mas a0s Superintendentes parti
culares. A. 30. Julho- 18m. §. 13. 

)í3. Premias dos lavradores de seda, 
e plantação dé Amoreiras qua~s são. A • 
6. Janeiro 1802. 

5'14. Prende11' se pod~m os denunciá
dos de fazendas desc.aminhadas , G]llando 
os O.fficiaes d' Alfandega dizem, que os 
virão commetter os dclietos; For. 1 )• 

Üblmbro 1527. Càp. 97· 

E os Coi•F-egedúre~, Ouvidores dos 
Mestrados, e Juizes de Fóra, ainda antes 
d€ cuJpa formama (com tanto q·ue se pro
ve em oito djas) , po6'€Il!l prender as pes
soas, que lhes disserem são culpadas em 
delictos , por que merecem morte natu
raL. L. 6, Dezemlilro I 6n. §. 14. 

5 :F$:. -- em distri€to alheio podem 
guaesquer ]tlstiças os hmm:ns, g~1e no 
campo, ou nas estradas farão vistos com 
espingardas, indo em seguimento dell.es. 
L. )• Julho ~6r3. · 

I 

516·. -- pot erdens vocaes foi pro
hibiclo. 0- 24 . ..,J\.gQS~Cl> 165~ 

'i 17. --- ou vexar na prizão com fer
ros, ou aJgu·m. euHe castigo por mot:ivos 
p<irtiq.d'ares não está no arbítrio do J ul

. gadm·. O. 30. SeteaJ.bto 1693• 

(Prendé11do-se alguma pe:uoa emprJ
gmzte de/icto, se a/legar. que he fmmltar 

·, de. algum Emqaixador, ou Ministro pú
blit·o, será levado d presçnça do Reg~
dor , qzte averiuuará a verdade .do prt
vilegio allegado ~ e entretanto será guar .. 
dado pre.ro em custodia. L. r r. Dezem
bro 1748.) 
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)18. Prender p6de qualquer particular 
os ladróe·s, salteadores , ou pessoa.s des
conhecidas, que se fizerem suspeitosas, 
levando-as seguras aos Magistrados mais 
visinhos. A. 14. , e P-rovis. I 9· Agosto 
I7P·, AA. 15. Junho I76o. §. 17., e 
zo. Outubro 1763. §§. 7., e 8. 

5'I'9. -- -antes de culpa formada he 
perrnittido nos casos , que provados me· 
recem pena de morte natural, e geral
mente em todos os que se procede por 
·devassa, sendo ta'es, que pela lei tenháo 
,pena de açoutes , ou maior ·ql:le a de seis 
annos de degredo para o Brazil. L. 19. 
Outubro 175 4· 

(J7id. LL. Z)· Setembro r6o3., e 6. 
DezembrtJ r6u. §. 14., Ali. 1.0. Outubro 
I763-- §. 2., .e )• -l'rfar;o IJ90· §. r.) . 

)lO. -- p6de -qualquer particular os 
que fallão em se attentar contra a vida 
dos Ministros. D. 17. Agosto 1756. 

E os Réos dos tiros dados em El
Rei. O. 9· Dezembro 1758. 

521. -- ·podem os Ministros e os 
particulares nas terras uns dos outros os 
réos, que arrombárão o Limoeiro, e os 
de roubos em estrada, ,ou homicídio vo
luntario. D. 8. Fevereiro 1758. 

5~2. -- se podem antes da culpa 
formada, e por informaçóes extrajudi
daes os delinquentes de roubos, ainda 
menos de cem reis, e homicídio vo]un
tario. A. 1.0. Outubro 1763. §. ~., e L. 
19. Outubro 1754• 

P+ -- podem os militares os pai
sanos em fragante, e nas patrulhas, e 
rondas de noite; que os remettem logo 
com uma carta política ao Ministro com
petente. - Os Ministros e Officiaes de 
Justiça podem tamhem prender os mili
tares em iguaes circunstanc~as , pratican
do o mesmo. A. 21. Outubro 1763. §§. 
6., e 7• 

524. -- podem os povos e os parti-

culares os ladróes , ou assassi~os , leva-n
do-os via recta aos Magistrados mais v i
sinhos com ds roubos, e culpas forma
das. A. :z.o. Outubro 1763. §. 8. · 

(Declarou-se por C. R. 16. Novembr9' 
1763., que neste A. se comprehendem só
mente os homicidios voluntarios, assas
sinatos , ou morte-s violentas, feitas em 
qualquer parte que seja ; os roubos , ou 
rapinas feitas nas ruas das cidades, vil
las ou lugares, ou nas estradas , cami
nhos , e ermo.r destes Reinos, e oi saltea
dores que grassauem nas sobreditas 
ruas, caminhos ou ermos, ficando os ou
tros furtos artificiosos , e cla11destino.r 
comprehendidos na disposição das leis 
anteriores.) 

P ·5· Prender por dividas cíveis nao 
he permittido os Officiaes de Guerra , e 
soldados. A. u .. Outubro 1763. §. 14. 

)26. -- nâo se podem os culpados, 
sem a qualificação do delicro por meio da~ 
provas, que o Direito Natural, e Divino 
exigem. A. 16. Novembro 1771. §. 6. 

527. -- podem os donos das quin
tas, fazendas, vinhas, ou terras mura
das, e valladas todas as pessoas , que nel
las entrarem contra vontade dos mestnos 
donos, convocando para isso os visinhos . , 
ou pessoas, que. presencearem as mvasóes, 
e levando os -presos no mesmo acto suc
cessivo ante os Magistrados mais visi
nhos. A~ r. Julho 1776. 

5'28. -- p6de o Intendente Geral da 
P~licia quaesquer ré~s, e de quaesquer 
cnmes contra as le1s. A. I)' Janeiro 
1780, §. 1, 

E para correcçâo sómente os réos 
de .quaesquer crimes, que não merecem 
mawr pena. §. 2. 

529· -- nas ~ad~ia~ p~blícas podem 
todos os que rem JUnsdlcçao para isso 
sejão authoridades civis , ou militares , 
sem 9ue os Ministros civis possão oppor~ 
se a rsso. Resol. 3. em Offic. I 8. Serem.: 
bro 1781. 
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530. Prender póde qualquer parti,cnlar 
os réos de contrabando no Brazil. A. 
5· Janeiro 1785'. 

PR 
Sendo feita'S por corsarios das Ná.l. 

çÕ'es bélligerantes, na o se conséntem nos 
pórros do Reino , nem se podem vender, 

, ou descarreg~r;. á excepção dos ~aso.s , 
em q~ue o D1reno das Gemes fàz IOdrs-

53 r. -- como se devem as pessoas·, 1 pensavel a hospitalidade. DD. 30. Agos~ 
que servem no Erario. E nunca com al- to 1780 .. e 17. Setembro 1796;, A. 7~ 
gemas, ou cordões. A vis; 6. Novembro D.ezembro 1796. §. 14., O. 3· Junho 
1788. t8o3., e Portar. r8~ Agosto t8u. 

53 2, -~ se póde para segurança e·m 
caso de haver suspeira de fuga. A. 27. 
Julho I795· §. 3· 

533· Presai feitas pelas armadas da : 
Corôa. Declarou-se, que pagassem direi
tos na Alfandega. C. R. 6. Abril r6o4. 

534· -- de navios de Argel, com 
que os Christâos se levantao, mandarão
se-lhes enrregar. CC. RR. :2.4. Abril, e · 
~· Setembro 162.6., e 8. Mai<;> J 627. ' : 

( Declar árâo-se · livres de1 direitos ai 
pre~as, que descarregauem 110s pó r tos do 
Remo por um D. tm 1624.) 

5'35'· -- feitas aos Mouros como se 
reparrem. C. R. 24. Setembro 1631. 

n6. -~ feitas pelos Corsarios f:OillO 

se mandárão repartir. C. R. 1>6. Abril 
l643• ' 

. CMrmddrlio-!e vmde~ em praça 01 
fettas em HeJpa11ha, ttrando-se o quht
to para a Corô'!. A. ;r8. Março 1645'·) 

537· -- feitlas aos inimigos: a quem 
p:rrencem., corno , e por quem se jwl· 
gao. Reg 1m. 1 8 •. ] unho 1-704. ' 

(Determinou-se, que as causa.r de/las 
fouem da Supplicaçiio para o Conselho 
da Fazenda, aonde se devião julgar. 
D,, 8. 'Janeiro, 175'3·) 

538. -- feitas na India a quem per
tenceFrl ,. e como se procede nel.las. A. 
16. Ja1neiro I774· 

Tom. JL 

~39· Presas feitas debaixo de canhão 
dos Fortes. ProvidenCias a este respeito~ 
Avis. 2. Agosto 1?89. 

Sendo feitas por ernbc:lrca~óes · de 
Guerra da Corôa , ou Ar:rnadores per
tencem as sua's causas· ao Conselho· do 
Alrnilfantado. A. 7· Dezembro 179'6. 

E p'elos· oorsarios nadon'aes. Corno 
se divide o seu producto. Pagao direitos 
das mercadorias, que se lhes achão. Em 
que casos se julgâo boas' , ou se podem' 
fazer , etc; A. 7: Dezernbw 179·6~· 9· y .' 
e seg. 

O mesmó se regulou pefo A. 9• 
Maio I797· §. 5. e seg. 

A doação dellas , feita pelos inimi-. 
. gos aoS' mestres dos navios Porrnguezes t 
he nulla, e p9rque. §. 8. 

E oomo se regula o frete das que 
f0rem reromadas por navios ·de Po~encias 
alliadas. Resol. u. Junho érn Edir. I). 
julho 1'8oo . 

( Manddrlfo-u julgar silmmaria_f11mte 
todas os controverJiar e ducussoes re-

1/ativas á materia de/los, ficando salvo·· 
aoJ litigtJntes o direito para discussão 
o1·di11arit:z, instaurada perante o mesrnfl 
Tribunal. D. 19. Janeiro r 803.) 

· (Por D. 16, Agosto r8o3. co1ljitmado 
na C. R. r6. Fe1Jereifo 1805'. sé declara,, 
que náo Jt podeni fazer presa·J pelo! 
corsarios, saindo l()go depois dor 11avios, 
mas que devem esperar duas m'arés.) 

(Declarou-se .Por A. 4· Maio·. r'8o). , 
§§. ·r., e 2.., quf' podem o Audrtor. da 
Marinha, e 'Juizes de Fóra do ~emo, 
e Ultramar conhecer ordinaria, ou ru»l•. 

24 
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'tnad.(I.'YIJen..tj de todas as q11estóeJ e de-1' 1 ~44· li'rest!_ntes se e:ntendem os Des~m
p~:nden_ciar :de .prnJJ.S. JW.as indo eJias I bargadores, ..q.ue estão na terra para podG:-
para pórtos e.rtrtmgeiros, podem ser de~ rem ser chamados, hav·en8o empate_ na 
mandadas. perante o J;liz de Fóra mais Rela~ão em caso capitaL D. 14. Abril 
pro.ximo~ tonsükrAndo-.~e iltegitimas as z682. 
presas fej}aJ com ojftYS4 doi rt;.dre!ler
ritoria_es, e adjacent.cs em t.an.td dis- · 
t.rmçia, .co.mo fte tiro dé .canhão, ainda 
iem ~tJ.WJ' b.tJteri.a.) 

5' 40J <F.res.as nô .Braz i] sao jtJigàdàs rio 
Consd]lo _d~ J U;Stiça Supr€!TIO l\hl.ifar con
forme a legisbção e,xistenle• ·A. l· AbrüJ 
180 8. §. IO• 

( Decit;<rórJ·Je pó r- li. 6. da Noverrtbrg , 
í 8 r o. , qu.e em quantP nãu bai:JCava o 
Regylarnmtp, que se havia m-gndado 
j~1zer , fo.r.rem as questões decididas 
,va conformidr!de d() .li. 'j. Derlembro 
179-6.) 

'· > 

Se focem feltás pelos corsários , a&-
mados coqtra 0s Francez~s, são GQrrífille
l:amente nos ~presadores, sern deducção 
alguma para a Real Fazenda. O. lO• Ju
nJw J.8o.8:-

5 4r. Prescrever na o se p6de cón:i má 
fé J)ororia. A. 26. :Nov~Ulbro 177 4· 

.. 
t • -

. ~4). Presidente do Senado de Lisboa. 
Suasobrieaçóes.Regimm. 3o.]ulho 1)91., 
e 5• Setembro 167r. 

· 5 4Ó. -- da Mesa da Consciencia. 
Foi-lhe estabelecido o ord::!nado , gue a[é 
ahi não vencia. C. R. ~o. Setembro 1603. 

O do Senado d12 Usboa goza dos 
mesmos privilegias, que os outr.os Presi., 
dentes dos Tribunaes , e Conselho, e são 
os mesmos concedidos ao Regedor da Ca
sa da Supp~icação. A. 6. Maio r6o9. 

5 47. -- do Senado sao os Vereado. 
res Fidalgos á semaraa, R e gim. 5. Setem~ 
bm I 67 r. -§. 2. 

Mandqq-se que fosse Presidente por 
tres annos o Conde de Ponrevel , resti
tuindo-se á antiga fórma. D. 3 r. Dezem
bro 1682. 

' 

O ordenado do Presidente da Mesa 
' da Consciencia, Conselho de Ultramar 

) 42. Preseripçá.o não póde haver nos Junta do Tabaco, e Senado da Camar; 
bt=ns dd Corôa. A. 1 7. NGwembro I 6 I 7. foi elevado a 8ood) reis. ~O mesmo 0 

Presidente e Regedor da Supplica~ão. D • 
It. Dezembro I7)0. 

. 
Nao a póde haver em materia de 

jurisdicção, ainda com pos;;e immerno"' 
rial. L. ·7· Dezembro I 689· 

A de quarenta annos he a unica , 
que póde admittir-se nas dividas dos di.., 1 
reirol> d'alfandega. Ass; Z'J. ]alieiw I748. 

5 43' __;_._ de <~inço a.nnQs tem lugar 
~as peflas, ~ §.0Jum·i~sQs. E por isso o 
rem no que est2.belece o CE~p. I 8. do 
.ftegim~hto elos pórtos seccos. Ass. 27. 
Janeir9 1748, 

À de ªnno e diá dá-se rtas presàs 
do§ navios, cujos d011.0S na o reg.uerern , e 
no~. aavios desertados; A. 7· Dezembro 
i796· §. 23: 

O de Conselho de Guerra vota sem
pre em ultimo lugar. A. I8. Fevereiro ' 
1764. . 

O da Camara da Cidade de Goa he 
triennal, e deve ter fôro de moço Fidal- · 
go , ou da h i para cir-:pa. A. I 5'. Janeiro 
1774· 

) 4g· Presidé:!ltes dos leilões ·são ás se
manas os Ministros cr\minaes dós bair
ros por distribuição do Regedor. C. L. 
20. Junho 1774. §. í 3· 

~anqou. se nomear um fixo. A. 22 , 

Fevereiro I 77 9· 
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O da Junta do Commercio he s-em
pre Ministro de Estado, e porque• C. L. 
5.}unho. J788. §.:r. 

O do Era rio he tambem do Conselho 
da Fazenda. A. 17. Dezembro 1790~ §~ 1. 

' ;. 

5' 49· Presidente do Desembargo do Pa
ço (Luiz de Vasconcellos ). Declaração 
do seu direito de votar em q1so de em
pare e nos negocios, que subiFem por 
consulta. Avjs, 17. Janeiro 1791. 

))O· -- da Relação em lugar do 
Regedor Jre o Aggravista mais antigo. 
Avis .. 3. Janeiro ·1'792. 
. (Vzd. D. 1..). lvlarçv r8o2.) 

O do Senado de Lisboa tem o tra
tamento de Senhor, como os Regedores. 
Avis. 23. Janeiro 1795'· 

O do Conselho do Almirantado he 
o Secretario de Estado da Marinha. C. 
L. 26. Outubro 1796. Tit. 1. §. I., e 
A. 1.6. Outubro 1796. Tit. 4· 

Ordenado do da Junta do Gommer
cio. D. 6, Janeiro I 8oi. 

5')1. -- do Erario. Sua nomeação. 
DD~ p. Agosto 1803~, e 24. Setembro 
I 8o8• - E depois outra. D~ 25'. Outu
bro ·1809. 

E dos Presideiltes do . Desembargo 
do Paço, e Mesa da Consciencia. C. R. 
6; Julho I 809• 

)52· Preso.r são os donos das fazet1das, 
Gue se achao não selladas, ou os das cq
sas , em que se encontrão ; mas podem · 
ser soltos, e tambe.m não ir á cadeia 
depositando o valor da condenação , o~ 
penhores equivalentes, ou dando fian~a. 
For. I)· Outubro 1587. Cap. 87. 

' ' 

5~3· -....:- Providenciits sobre os sala-
rios de Ministros e Officiaes, que 0s tra
zem á custa . das partes. C. R. 13. Ou
tubro 1603. 

PR 
)5 4• Presos de noite depois do sino 

-corrido deve o Alcaide levar a casa do 
seu Ministro para os ouvir, e julgar pes

soalmente. A. 25. Dezembro 1608. '§, 32. 

Não podem ir buscallos os Alcaides 
para perguntas , sem mandado assinado 
pelo}ulgador. §. 40. 

O Escrivao ou Carcereiro, que os 
soltar, sem constar do registo da fiánça, 
que penas tem. A. 22~ Agosto 1609. 

(Vid. L. 30. Setemhr'o I613.) 

5'5'5'~ _ __;, podem ser os reos, em ca
sos ? gue não são de morte' ainda tendo 
carta de seguro cónfessativa, se o Julga
dor no termo do recebimento da contra
riedade , . vendo a · L~evassa , conhecer que 
não há defeza. L. 6. Dezembro 1612.' §. 3~ 

E, os gue se livrão com cartas de 
seguro negativas , vendo o julgador no 
termo do recebimento da contrnriedade; 
antes de abertas e públicas, que nos au
tos há prova para a condenação. § •. + 

Os da Mísericordia condenados em 
degredo hão de ir soltos 1 sem dar fian
ça ; ainda que o degredo seja de mais de 
seis annos. Portar. 8. Maio 1613. 

Não J1avendo audiencia proxima , 
podem aggravar em casa do Julgador~ 
Ass. 9• Abril 1619; 

)) 6. -- no districto da Relação d~ 
Lisboa podem ser ~ella sentenc.iados, . ain
dague o delicto seja com~etudo no do 
Porto; CC. RR. ~). Outubn;> I 623., I); 
Outobro 1646.; e z3. Outubro 1652. 

Não se podem mandar do Ultra
mar (á excepção da Jndia), sem se dar 
parte a ElRei. A. I 8. Janeiro I 624~ 

557i -- podem ser os Freires das 
Ordens Militares sem respeito á sua is<m
ção, sendo achados em fragaate delicto. 
A. I~· Outubro 1630. 

(Vtd. A. 6. Maio I 643.) 

Os que estão á ordem do Desembar-

24 * 
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go do Paço não podem ser soltos , sem 
se dar parte ao Rei. D. 3• Julho 1637· 

E, se aggravarem ; não podem ·crJs 
Desembargadores dos Aggravos tomar 
conhecimento de taes Iecursos. D. 5. De-
:zembro 1643· 

(Vid. D. 4· lYlaio 1643.) 1 
• 

))8. Presos á ordem do Reitor da Uni
versidade não se lhes corre folha. Estar. 
Velh. Liv,. 11.. Tit. 20. §. 13. 

5)9· -- não se lhes abre assento á 
ordem de 'Sua Magestade 1 sem especial 
A viso , expedido pela Secretaria de Esta
do. Avis .... 

(Vem na CrJlkcç. segttnda á Ord. Liv. 
,. 'Iit. II9· n. 2.) 

'6o. _:__ ·que se appresentárao na ca
deia , ou de homenagem depois de sen
tenciados em ai cada , se fugirem da ca
deia , ou da homenagem , se Im de exe
cutar a sertten~a. Ass. I 3· Maio 164.5'· 

, ~61. -- dê noite. Os Juizes são 
obrigados a ouvilos. A. 9· Setembro 1647· 

Os da Misericordia de Coimbra , 
não tendo parte, não poc!l€m ser conde
nados em pena pecuniaria ; e, tendo-a , 
vão cumprir o degredo, ainda gue a não 
paguem. A. 3· Dezembro 1647. 

'6~. -- Ao Regedo1· só pertence 
mudar os que não estão á ordem do 
Desembargo do Paço. D. I I. Outubro 
z6p. 

563. -- são os devedores àa Deci
ma , que não pagão : mas não se lhes 
leva carceragem, nem podem ser embar
gados na cadeia por causa civel , ou cri
me. Regirn. 9· Maio I 65 4· Tit. 4· §. 2. 

Os que vem em levas por ordem 
d'ElRei, e trazem as culpas sentencia
das .e· appelladas, são sentenciados pelo 
Ouvidor do Crime. E os que não trazem 

as culpas sentenciadas da primeira in: 
srancia , pelo Corregedor do Crime. Ass. 
I9· Junho 16)). 

)64. Presos pobres da Inquisição. Pro
videncias sobre o seu sustento. A. 26. 
Outubro I 6)). 

,6,. --::- sujeitos a Malta. Mandá
râo-se receber nas cadeias do Porto , não 
sendo leigos de jurisdi.cçâo Real. A. I :z.. 
Fevereiro 1 657~ 

'6 61 ----;- por g ualq uer Ministro, co ni 
jurisdiccão fundada 1 não podem ser man..: 
dados ;altar, nem ainda pelo Regedor. 
D. I 6. Janeiro r 66o. 

(A Relação nlfo conhece dos presrJs ~ 
que se achifo á o,•dem do Desembargo 
do Paço. Resol. 17. Abril 166o.) 

- )67. -- podem ser os soldados, ainu 
da por furtos pequenos , por qualquer 
Ministro de Justiça , por lhe não valer· 
neste caso o privilegio. D. 3 I. Julh 
r664. 

(Vid. D. z,. Janeiro r66o.) 

Aquelles, a quem pela Ordenação 
he imposta maior pena do gue a de dous 
annos de degredo, não podem ser sol
tos nas visitas da ~adcia. D. 2,. Janeiro 
I 668. 

(f7id. Regim. 7· Junho 160). §. 9·) 

Procurao dilatar o livramento para 
metter tempo em nieio . esperando occa
sião a seus despaehos em dano da ] usti
~a. D. 14. Junho 1668. 

qs que andâo por fóra da cadeia 
com licença do Carcereiro, que penas 
tem, e como se prova. A. I 3· Julho 1678. 

Aguelles, a quem os Carcereiros dão 
liberdade, costumao dilatar os livramen
tos, e a execuç~o das dividas. A. 28. 
Abril 168r. 

5'68. -- f6ra .da cadeia. O Official 
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de Justiça, que o sabe, ou lhe falia, sem 
o denunciar, ou prender, que penas [em. 
A. 28. Ai?ril I68r. §. 13. 

Os da l\1isericordia , para gozarem 
dos privilegias della, ha de constar por 
inventari0 , que não tem bens alguns: 
D. 2r. Maio 1683. 

O levador delles da Relacao do Por to 
foi extincto. c. R. 3• Deze~bro I68). 

5 69. Presos devem ser , passado o an
bo, os réos, que tem carta de seguro, e 
não mostrao reforma do Desembargo do 
1'aço. D. 13. Setembro r69r. 

I 

Podem ser presos os réos, que se 
acolbem1 ás igrejas , e conventos, pare
cendo ás Jusriçcs, que não lhes vale a 
immunidade, e depois, decidida a ques
tão, eotregão-se, sendo caso disso. C. 
R. 13. Janeiro 1692. 

, Como o podem ser os delinqnen-
tes de Castella neste Reino; L. 2. Julho 
1692. 

. 570. -- por dividas de comet, e 
beber não podem ser os pobres , e foras
teiros. A. I 2. Agosto r 69). 

Os do Superintendente do Tabaco 
são acce itos em qualquer cadeia. Regim; 
:23. Junho 1678. §. l)• 

)7I. -- por serem achados de noi
te , sendo levados aos Ministros , os de
vem estes ouvir e julgar por si , e não 
por recados de seus criados. A. 9· Se
tembro I 697. 

57"· -- No crime de os tirar das 
mãos da Justiça não crozão os militares 
do privilegio do foro. D. 27.]ulho 1700. 

5'73• -- e autuados pelo Juiz d' Al. 
fandega devem ser todos os que ernbara
~âo a conduc~ão das fazendas para ella. 
Regim. :z.. junho 1703. Cap· 3r. 

Aos pobres se lhes não devem de-

morar os livramenfõs, por falta de paga
mento das custas, porque a respeito del
las, se deve dar a. providencia da Orde
nação. A. 3 I. lVJarço 1742. §. 4 

(Vid. L. 6. Dezem!Jro z6n. §. 17.) 

)7 4· Presos deve tornar a rol o Promo
tor da Justiça no primeiro dia de cada 
mez, indo pessoalmente a esse fim visi
tar as cadeias com o Sollicitador , para 
não se demorarem os livramentos, nem 
deixarem de se executar as sentenças. A• 
31. Março 1742. §. 5·, e Regim. 7• 
Junho I6ó). §. I r. 

)7'i• -- por armas prohibidas, ou 
capuscs' podem ser sentenciados sum
mariamente nas visitas. A. 3 1. Março 
l74i· §. 7· 

Não podem ser despachados em au
diencia de visita , sem se verem os sum
marios, e . J1aver informação dos Minis
tros , por cuja ordem farão presos! A: 
3 I. Março 1742. §. 8. 

Nâo podem oppor tnais , que uns 
sós embargos aos Assentos, que contra 
elles se tomarem nas visitas , e aindague 
gozem do beneficio da restituição. A. 31. 
Março 1741. §. 9· 

576. -- que vai em poder da Jus
tiça. Se alguem com vozes, ou acções 
cooperar para gue seja tirado aos Offi
ciaes. , por criados dos EFnbaixad?res , 
ou Ministros públicos , será cast1gado 
com as penas impostas contra os que ri
rão presos do poder da Justiça. L. II. 
Dezembro 1748. 

Não se recebem nas cadeias de Lis
boa , sem despacho do Ministro. E aos 
achados em ronda , ou em fragante, 
abre-se logo assento , em que se declara 
a causa da prisão. L. 2). Junho 1749· 

577· -- <l.!:1em os tirar do poder da 
Justiça, que penas tem. A. :28. Julho 
1751 

(Vid. A. 13. &tembra I6)3.) 
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-E · he caso de devassa. L 3• Agosto I uniformes militares incompetentemente. 
l75'9. A. 20. Outubro 1763. 

(Vid . ./1. zo. ~emhro 1784.) 

-;78. Presos ainda -antes 'da pronuncia 
sao os atravessadores da _palha. A. rJu-
lho I 7P· §. 9• 

)79'· -- pobres por divl.da dvÜ po
dem ser soltos debaixo de fiança, ou com 
termo de pagar em certo tempo, não 
-tendo fiador. ·o. 21. Fevereiro 17))• 

;8o. ---- sem ordem do seu Conser
vador não podem ser o Provedo~, Depu
tados , Secretario , e Conselheiros da Me
sa da Cotnpanhia do Dou'ro. !nst:it. con
ftrm. p,or A. 10. Setembro ·r7;6. §. '43- · 

O mesmo os da Companhia de Per
nambuco, e P.1raiba. lnstit. confirm. por 
A. :13. Agost0 1759· § . . fi· 

';8r. -- do Limoeiro, que adoecê:
rao. Providencias sobre elles. A. :u. Fe..: 
verei-ro 1758-. 

s8z. -:-- e~uttrado pôde ser qualquer 
réo-, ainda tendo juiz privativo, com 
tanto que s~ja rernettido imrnediatamente 
ao seu Ministro. A. J. Agosto 1758. 

583. _....._ emfragante póde serquaí- . 
quer , por mais privilegiado que seja. 
Estar. crmjirm. por A. 16. Dezembro Il)6. 
Cãp> 18. §. 7•, e Instit. cônjirm. por A. 
13· Agosto IJ5'9'· §. rr. 

São remettidos á sua custa , tendo 
bens ; e , não os tendo , de concelho em 
cwncelho. A. 25. Junho 1760. § I); 

(Vi4. C. L. 18. Agosto 1767. §. 8.) 

584. -- por informacóes exira]udi
ciaes , ainda antes de culpa o formada, po
dem ser os réos de roubos e assassinos. 
A. zo. Outubro 1763. §. 2. 

E os que trazem fardamentos, ou 

-585'-. Presos militares. Como ·devem 
ser tratados pelo Intend~nte G..:ral da Po
licia , ou -por seus Delegados. A. 2 r. 
Outúbro 1763. §§. 8., e -9• 

;86. -L.>. ·q-ue devem set testemunhas, 
militares , ou civis nos Juizos , que não 
são de seu privilegio, corno 1 se pergun.:. 
tão. A. ~r. Outuoro r763. §. cy. 

587. -- podein ser os soldados , 
que não trouxerem passaportes, ou ti\re
rem excedido as liçenças por quàlquer 
Official de] ust·iça, Aufíliares, Ordeóa!'l
ças , Magistrado de vara branc;a , drdi· 
nario, ou Capitães das companhias cle 
ordenanças. A. 6. Setembro 176;. §. 3· 

588. -- e remettidos· de cü'ncelho 
em .concelho para q ,juizp da . los:onfi.'
dencia , ou á custa da Fazenda Real , 
são os Jesuítas, que,voltarem ao Reino. 
L. 28. Agosro 1767. §. 8. 

I 

589. -- cbÍnO podem e devem ser 
os soldados pelos Magistrados civis. R.e
sol. 17. Janeiro 1768. 

;9o. -- por precataria, e rerrietti
dos ao deprecante·, · podem ser os crimi
nosos , que se acolhem ás terras da Rai
nha , não sendo seús vassallos. Provis. 
3i. Jàneiro 1'770. 

59 r. -- só em fragante podem ser 
os Officiaes, e pessoas empregadas na 
Companhia ·das pescarias do Algarve. 
Condiç• 31. de 8. Janeiro t773• 

592. -- deve ser o lançador, que 
não entrega o produ<::to da arrtl'mataçâo 
em tres dias. C. L. zo. Junho 1774. 
§. 16., e A. 6. Setembro 1790. §. 1. 

593• _:__ ninguem p6de ser por di. 
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vida civil, não 1teAdo bens, com q'ue pa
gue,· e não os occult;;1ndo com dolo. ou 
ma lic í.a. Ass. r 8. Agosto, r 77 4. ' · , 

(Vtd. L. 1.0. Jutzbo 177 4· §•· 19 e ! 
Regim. r. Jrmho r 678. ·§. 6o.) ' 

I 

5'94 .. Presos perdoados .. DD. 30. Maio 
1775t? 12. Abril 1785., )• Maio r76:L, 
7· Ma10 1793., 4· Abril I795'·, r4. No
vembro I 802., e 21. Outubro r8 r o. 

)95'. Preso em fragante póde ser o 
privilegiado, ainda de privilegio , que 
não póde renunciar-se. Avis. I); Agosto 
1788. 

. 5'.96: -- não póde ser o que tem ju
nsdJcç:ao, antes de suspenso della. A vis. 
28. Junho 1788. 

5'97· Presos sem ser em fragante, e 
sem ordem do Presidenre do Erario , não 
devem ser os Officiaes, e pessoas, que 

, servem nel]e; e, guando o forem, não se 
lhe~ dei tão nem algemas, nem cordão. 
A VIS. 6. Novembro 1788. 

) 98. -- não devem ser os réos ec
clesiasricos, seculares l ou regulares, an
tes de sentença, que lhes imponha essa 
pena , t~a1o sendo por crimes exceptua
dos. Avrs-. 8. Fevereiro 1790. 

Entorpecem nos carceres, e fazem
se imtteis ao Estado. A. 5· MaFço :r790. 1 

. ' I 

) 99 · -- de segredo. Os carcereiros 
clno rodas as semaó'as ao Reeedor, In
tendente Geral da Policia, e Go·v-erna·dor 
da Relação a cont::t delles. A. 5. Mar- · 
ço 179.0. §. l. 

Goo: -- de tres em tres mezes faz
se uma aud iencia geral, para dar. delles 
conta na Secretaria cl'Estado. A-. ) • Mar
ço 1790· §. 7· 

6o r. --- milita-res , sentenciados , e 

condenados em ultima instancia, não en.: 
rrao no numero das praç.:1s effectivas do 
Exercito. D. 21. Julho 1794· · 

.I . 
6o2. --- forao perdoados, e como. 

DD. n.Julho x8or., 7· Maio I793·, 4·· 
Abril I795'·, 16. Agosto 1799 , 14. No
vembro r8o2.' i8. Agosto I76I.' t6. 
Agosto I 799·, Edit. e Port.ar. 7· Outu
bro r8o8. ,· e D. 22. Outubro 1810. 

603.· -- do Limoeiro. Providencias 
para a sua sus!entas:ão. D. u. Dezembro 
1 8o1.-

6o4. -- pela Guard'a da Policia s5o 
levados direitameore aos Ministros dos 
bairros. D. 10. Dezembro 1801. §. 16., e 
Provid. 28. Maio r81o. §. 14. 

6o5. -- nâo podem ser, senão por 
ordem do Intendente, os operarias ma
triculados nas minas·. E como se procede 
em fragante. A. 30. Janeiro 1801,. Tit. 
Il; §; 3· 

Os que forao á ordem do Intenden
deme Geral da Policia, e remettidos aos 
competentes Magistrados , s~o soltos em 
virtude das sentenças de absolviçao , sem 
dependencia de participação ao mesmo 
Intendente. D. r:z.. Janeiro z8q. 

(Vid. D 7• No7Jembro 1812.) 

(Derão-se varias providmcias Jobre o 
emprego, abrmo e direcção dos presoy mi
litares, condenadoJ" a trabalhos pÚlblicos, 
e de fortificação. Portar. 14. Junho 18 17.) 

6o6. PYestacões annuaes entendem-se 
reno-vadas em eJada anno .. Ass. 2. Março 
I7g6, 

607. Prestimo11ios da Casa de Villa 
Real mandárão-se dar com o habito de 
Christo , para ficarem commendas, e se 

1 proverem , como os da Casa de Bragan
~a. A. :22. Dezembre> 165 4-



( 192 ) 
PR PR 

., 
~ ., 6o8. Pre'Sum.pçáo ·de Direito h e pro
~ ~ plenissirna. L. 6. Junho 1755'·, e A. 
4· Agosro I773• 

A de Direito só lse p6de illidir com 
outras provas' .mais. plenas' e 1iqui~issi
$aS, e releva de outrC\ prov01., transferin
do no contr<1rio esta obrigaçã9; L. 6. J u

nho 1755'· § .. 9·' e AA. 17· :MaiOI77E)· 
§; s-~ j e 14. Dezembro 1'775• §. 8. 

609. -- de todos os direitos está 
'~eri)pre a favor da liberdade• L 6. Junho 
IJ))• 

He natural que ,, se os Principes 
fossem informados dos transgressores das 
's.uas leis , havião de óstigalos. C. L. I 8. 
Agosto 1769. §. 14. , 

. N~o ~~m iugar contra a intenção 
fundada, com que entra sempre a Real 
Faz·enda. A. II. Maio 1770. §. )· 

6ro. _......,:;.. de aÜenaç~o de bens ha 
~~mtra o pai , que abandona o. amor pa
terno para se casar. A. :13. Novembro 
I7JO. 

A ·ae homem he excluída pela pre
§ump~âo de Direito. A. 24~Jan~iro r77I. 

6 i r.. -.- de Direito ha sempre a fa
vor das sentenÇas de habilitação ' e por 
isso no confl.icto com outras deve-se jul
gar sempre à favór dell-as. A. 24~ Janei
ro 1771: §. 4· 

-~ 6 i 2. -- de Diréito por .si só h e pró
va plenissiruà. Regim. 20. Janeiro I77 + 
Cap, 5_1 • . 

(Vid. A. 4- Agosto 1773.) 

A de Direito está semore contra os 
denunciados na Decima. A: 14. Dezem
bro 1775· §. 8. 

A 'legal subsiste, em quanto não ha 
próva em contrario. A. I 2 > Fevereiro 
:J.795'· 

.6r 3· Pretos. Foi. dispensado um para 

Jêr na S'upplicação, e ser Advogado n-:[. 
la. D. 28. Junho I 696~ · 

Foi prohibido baptizaiios contra sua 
vontade, e antes de catequisados. C. R. 
J, Dezembro I 698. 

Nao· se pqcj~IJ.l levar dos pórtos do 
mar da 'America 1 e Domínios, para os 
domínios estrangeiros. E cqmo são con
duzidos, e despachados. A. 14. Outubro 
IJ)I• 

614. Pretos e pretas livres ; que de ui
tramar vierem para o Reino , devem tra. 
zer guias, que provem a identidade da 
pessoa , e que lá são livres. Foi porém 
prohibido trazer de lá escravos pretos 
porque em chegando ao Reino ficao- li~ 
vres. ·A. 19. Setembrq 176-r. 

(Declar. pelo A. r o. Março 1 8oo .. , que 
exceptua os e Jcravos , que vierem a bor
~o dos navios em serviço del!es, e a ga
nho, ou por conta dos donos.) 

615. -- e pretas ningu~m p6de car
regar no ultramar para o Reino, e nem 
vendelos neste, porque , em chegando 
a elles, ficao livres. A. I 9· Setembro 
1761. 

Os gue estavâo no Reino ao tempo 
da lei , que os libertou 1 ticâo no mesmo 
estado. A. 19. Setembro 1761. 

Os libertos são habeis para todas as 
honras, e cargos públicos. A. 16. Janei-
ro 1773· 

O gue vem nas tripolações dos na
vios do Brazil não gozao da liberdade 
Avis. 2.1. Fevereiro r776. • 

(Vid. A. r9. Setembro 1761., /!vis 
7-Janeiro 1788., e A. w.Murço 18o~. ) 

.6_r6. Pre'Ven'ta he a jurisclicção pe[a.. 
pnsao. L. 25. Dezembro r 6o8. · •.. 23 . 

E no caso, em que se procede por 
devassa contra os que fazem deposi• - . I tOS 
em maos parucu ares. A. + .Maio 17 -·' ) 7· 
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E nos ,casós de adjudicaçôes. A. IJ4. 
Outubro 1773. §. 3• 

. 617. Primeira Plana d~J Côrte. O 
corpo, que tinha este titulo, foi extin
cto, e como se providenciou de futuro. 
A. I. Abri~ •805. 

618. Principes do Brazil forao decla
rados os Primogenitos da Corôa de Por
tu~al , sendo Duques de ~ragança, de 
CUJa Casa lhes foi commetttdo o gover
no , e administração com Ministros sepa
rados. C. 27. Outubro 1645· 

. · 

(Por A. 9· 'Janeiro I817. declarou-se 
esta C. de Doação, mandando-se, que o 
Príncipe Primogenito da Cor&a se cha
masse= Principe Real do Rei11o Uni
do de Portugal, e do Brazil, e ./J.lgar
ves = conurvandd sempre o de Duque 
de Bragança : e que os Primogenitos 
del/e conservauem o titulo de = Prín
cipes da Beira.=) 

619. Prin~ipe da Beira he o titulo dos 
Primogenitos dos Príncipes herdeiros da 
Corôa. C. R. 17. Dezembro 1734· 

620. Príncipe ha de olhar com pater
nal amor para o bem de seus vassallos. 
L. 3· Dezembro 175à., c A. 16. No
vembro I 77 I. 

621. Príncipe 11a de promover o bem 
commum dos vassallos, facilitando-lhes 
meios de poderem viver d(j seu trabalho. 
A. 2I. Abril I7)I. 

Sempre deve ser o seu màior desejo o 
au~ento da Religião. L. 6. Junho I7))• 

622. -- A elles confia Deos os p6.: 
vos para os proteger. A. 13, .. Novembro 
17)6., L. 21. Outubro 176'3·, e C. L. 
4· Julho 1768. 

, 623. --Nenhuma lei, por elle fei
ta , o póde obrigar , senão quando , fun-

Tom7 11: 

dado em razao e igualdade' quizer a el
la submetter seu Real Poder. A. I 2. Maio 
1757· 

Deve-se-lhe sempre uma imdteravel 
sujeição. C. R. 21. Outubro 1757. 

A sociedade ~i vil, e o socego pú
blico depende essencialmente do inviola·
vel respeito da Magesrade1 da inalteravel 
sujeição ao seu alto poder. e da venera
ção das suas leis. C. 2I. Outubro 1757· 

Faz suas aquellas disposiçdes, a que 
presta a sua Real Authoridade. e confir
mação. Dirett• confirm. por A. r 7. A gosto 
1758. §. 4·, e D. r8. Outubro 1762 • 

Ha de conservar nos seus Dominios 
o sagrado deposito da fé , e da Religião, 
sem innovação alguma. C. L. 1 ~. Junho 
1769· 

He sempre inviolavel a soberania 
delle. AA. (2.) de 3· Setembro 1759• 

. . 

614. -- Na sua reputa~ão consiste 
a alma vivificante de toda a Monarchia. 
A sua authoridade he inseparavel da sua 
independente soberania. L. 3· Setembro 
1759· 

T erh por cousa mui propria do seu 
paternal cuidado, fazer gostar aos vas
sallos dos uteis e saudaveis frutos da paz, 
e socego público , de sorte , que possâo 
' <Ver seguros á sombra das suas leis. A. 

15. Junho 1760. 

O esplendor he sempre ínseparavel 
da Magestade do Príncipe. C. L. 211. 

Dezembro 1761. 

625. -- Não se presume, que quei
ra prejUdicar a terceiro. A 5. Maio'17 61. 

He p·rivativa do supremo poder ~o 
Príncipe a faculda-de de amp'liar, restri~
gir , declarar , e interpretar as suas l'ets. 
AA. 20. Outubro 1763. §. 6. , e 12. 

Maio 1769. 

Deve livrar os seus vassallos das no
tarias violencias, e oppressóes '· que se 

~5 
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.lhes fizerem contra o Direito Natural. A. 
21. Outubro 1763. 

He sempre da tençâo do Príncipe 
·respeitar~ e venerar a Igreja ·, e sua San
ta Religião. D, r. Março i764. 

Tem indispensayel obrigaÇão de s·us
'tentar a sua independencia ; liberdade , 
sem a · q ua-1 , nem o ReiflO , nem a socie
dade civil delle , nem ainda o Estado 
Ecclesiastico póde subsistir. D. ro. Mar
ço 1764-_, e L. z. Abril r768. 

Ninguem póde suspender es man
·dados Reaes dp Principe. Provis. ro. Mar-
so 1764. 

626. Príncipe Soberano-(sendo Cat.ho
lico) h e protector da Igrejá , e ·das suas 
'sagradas Constítuiçôes. D. 10. Março 
1764., C. L. 2)· Junho 176'6., ·e LL. · 
2. , e 5. Abril i768. 

A pro't~c~ão dos va~sailos h-e inhe
'rente e insepara:ve1 da Pessoa do Pr·inci
pe. Pro vis . . r o •. Mar.9o I7 ê+ 

Permittem-lhe todos' ós d.iteite>s .. o 
supremo, e justo poàet~. de aparrtar dos 
seus vassallos os abusos , · e escandalo·s 
'prejudiciaes á tranguillidade , e socego 
público. D. 10. Março 1764. · . 

Os Direitos Divino ·, Natural~ ·e ·da·s 
'Gentes l e as doutrinas da I~reja estabe
lecêr.âo ·a indispensa,vel obrigação do r( 
peito, e obediencia, gue se deve ao Prin
·cipe Soberarh D. IO. Mar~o 1764. 

' ' . 
Compete-lhe por todos Direitos o 

supremo, e justo poder para conservár 
illesa a authoridade. D. 10. Março 1764., 
e C. 14. Junho 1760. 

Uma das. primei(as obrigações tem
poraes dos vassallos consiste no respeito 
ao seu Principe ,· d na revereneia ás suas 
leis. A • . 24.' Outubro~ 1764. · ·< 

- . 
61-7. -- He o pai de seus vassallos. 

A. 6. Março r765. . 
. 'I 

O Sober-ano nao reconhece na terra 

superior ~o temporal. LL. 6. Maio 176)., 
e z. Abnl 1768., D. ·1.. Março 1764., 
·e L. r). Dezembro 1774. 

· Como pai commu111 dos seus vassal
los ha de ,provêr tudo , o que póde ser 
mais util para os illuminar , e constituir 
no bom gosto dos 'nais .approvados , e 1 

solidas estudos·, que os · dirija o ao per
petuo conhecimento -das artes, e das scien
cias. A. 6. Março 176). 

Recebe de Deos immediatamente o 
supremo poder, e· authoridadle. LL. 28, 
Agosto 1767. §. )·, e 2. Abril 1768. 
§. r., CC. LL. 4· Julho 1768., e 

1

18, 
Agosto 1769. · 

. . 'I:_em suprema, ~ independente ju~ 
nschc~ao. A. r6. jane1ro 17é8. §. 6. 

~ . 

He inauferivel, e ~inabdicavel o di
reito da suprema soberania do Príncipe. 
L. )· Abril 1768. 

!I~ incompatível com a dignidade do 
Prfnctpe o consentimento do que por al
guma fôrma o pôde offender. A. 3.0· Abril 
1768. 

628-. Principe. Ninguem , sem con
·remplaç:âo particular; pôde ser dispensa
do das estreitas obrigaçôes de concorrer 
para o serviço do seu Príncipe. A. 2o. 
Sef~rnbro 17 68. 

Não póde limitar o poder Reaio 
ao seu successor para elle deixar de ~e~ 
vogar a doação. - E nem a respeito 
deMe fica irrévogavel em concurso com 
a causa pública. A. 201 Sercmbro 1768. 

He conservador dos Direitos Natu
ral e das .Gentes. G. L. .12· Junho 1769. 

, 1 • •• ·o 
O Soberano tem p01! tim.bre obriga-

ção de precaver , e punir os delictos pú
blicos , e perniciosos, q1:1e offendem aRe
ligi~_?., perturbao o Estado, e infamão a 
Naçao: C. L.)2. Jun1I'o 1769. · .. 

s~ elle póde declarar' ou manda 
dec!arar .as dúvid~s, que houver na in~ 
I telllgenc ' das. leis. C. L. 18. Agosto 
, 1769. §. :n. - E revogalas..- §. r4. . 
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629. Pr1ncip·~~. He supposiçao dolosa, 

e falsa a de quL !!1les são , ou podem ser 
sempre informados de tudo , o que se 
passa no foro contencioso. C, L. I 8. Agos
to 1769. §. fin 

São inseparaveis da alta soberania 
o poder de regular as disposições dos 
bens dos vassal los etn commum benefi
cio~ a obrigação de apartar do meio del
les os grandes escandalos: e a protecção 
para os defender de todos os insultos es
tl anhos, e domesticas. C. L. 9· Setem
bro 1769. §. r 3· 

He sempre da sua intenção fazer 
florecer as letras no seu Reino. C. R. 23. 
Dezembro I no .. 

A elle devem servir os povos com 
valor, zelo, e fidelidade. A. 17. Julho 
177!. 

630. Príncipe he supremo Magistrado 
po1itico, e Defensor do Estado tempo
ral dos povos. C. L. 2.). Maio 1773· 

A sua Real benignidade he propensa 
a favorecer o commercio, e os negocian
tes, que n'elle se empregarem, em tudo 
o que a justiça, inseparavel da sua Re
gia providencia, o pode permittir. D. 
30. Abril 1774• 

O Príncipe Soberano he Protector 
da .Igreja , e Canones sagrados dos seus 
Remos , e Domínios para os fazer con
.servar na sua pureza. C. L. r). Dezem
bro 1774· 

He protector da reputação e honra 
de todos os seus fie~s _,vassallos ,'de qual
quer estado e condtçao que sejao , para 
remover delles tudo, 0 que lhes he in
jurioso, e nocivo. C. L. I). Dezembro 
1774· 

lVid. C. L. 25. Maio 1773.) 

6 3 r· - tem todo o pleno e supre
mo poder. ~as materias da manutenção 
da tranqudhdade pú'blica da Igreja e 
dos seus Reinos , povos e vassallos del
les, que recebeu immedi;tamente de Deos. 
C. L 1 S. Dezembro I 771• 

Um dos principaes objectos da sua 
vigilanéia he a felicidade eterna, e tem
poral de seus vassallos. Provis. ) . Dezem• 
bro I77)· 

Tem por base firme o dogma do 
Christianismo. E como protector da Igre
ja deve conservar illeso o deposito da 
fé nos seus Reinos, e preservalos do mor. 
ti fero contagio, e dos funestíssimos estra
gos, em que o espírito da irreligiâo , e 
do systerna libertino por urna especie de 
confederação audaciosa os procura preci
pitar. Provis. )• Dezembro 177)· 

63 2. Principe. Foi encarregado do Go
verno. D. 10. Fevereiro 1792. 

E declaràdo Regenre. D. I 5'· Julho 
1799· 

633. Príncipe da Paz foi criado Con~ 
de d'Evora Monte. C. 2-. Outubro 1797• 

634- Principio das causas só se faz 
attendivel , e não o que depois lhes so.., 
brevem. Ass. 4· Novembro 1760. 

63). PriDr (Grão) do Crato apura, e 
confirma as eleições dos Vereadores. -
E manda servir os Ouvidores, em quan
to lhe parece. A. 6. Maio 1 604. 

Tem o privilegio de Fazenda Real 
para as suas dividas. A. 10. Abril I74).' 

636. Prior Mór d' Aviz. Providencias 
sobre o uso dos babitos Prelatícias, que 
lhe contestava o Arcebispo d'Evora. C. 
R. 4· Setembro I 613. 

(Seus privilegias de usar de habitos 
pre!aticios , co11ceder itJdulgrncias , e 
abençoar o povo, 1zlio se achando ahi 
presente Arcebispo , Bispo , ou Legado 
da Sé Apo.rtolica, foriío co11jirmado.r . ./l. 
u. Or~tubro 1786. §. n.) 

637· Priores Mores das Ordens de S. 
Thiago, e S. Bento que assento tem nas 
Córtes. A. 10. Março 16 1-9· 

25 * 
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· ~38. Pf.iê'r~s 't: ;GJ~~\!i{ês· , de qule: fa1l_a 
B Ord'ena~âé -Liví )'/ 'fit. -é6. ~ ~· ; ' fo
rao exündos . ficãnefó ' su bstit~i àb '-@n:h3êlif 

' ' c lugar o Conservador do ommerélô. A· .. 
13. Novembro 1756. §. 13· 
t ., , ._ ~ ' \J J J I 

(Hóje o juiz dos fw/Íidfli . :A. r6·.'Dc· 
i,em!Jro 1771· §• I.} ·.-- ._. 

1 

f: I J · '..i '· t ~~ ~ f t 

J.: 

639~ :Priores Mores da Ordem. d~ 
'Chri:s-ro usãó de ·:hábitos prelaucios, ro~ 
quete, ~-e iríurçã ·~xtra, cJau:.rtra, Gt»-00 
os de S. --:Thiagó, é de rS; BeBto d' À-çtÍz~ 
A. 15. Janeiro 176). 

;-'...... ~ r;"' ) .--~i' 

640. Pri~t.~Gerãl ~a Ordem de Christo 
tem titulo de Conselho , em quanto oc
ttlpa.·esla Dignidade. Ai. '6. Abril 1782. 

641• 'Priores .(Dons) da Coll~giada 
da Senhora 'dã Oliveiri de ', Gujmarâ..e~ 
tem Carta de Conselho , logo que são 
:nomead<;>s. A. 4· Abril ~795~ · 
- -:.2' { <;: I I • l.,j I .. 

~- ' . 
642. 'Prior M6r de Thomar ... Ulriâo 

-de sua Prelasia. D. 19., e A vis. 30. Maio 

1798· 
) 

_ 64-g. Prior cló Mosteiro de Santa Cruz 
tem Ca.r,ta de Conse-lho. A. I). A:gG>sto 
I8o). 

644· Priorado de Guimarães he livre 
de Residencia , como declara o Concilio. 
c .. R. 28. Setemb-ro I61I. Cap. I. 

645'· -- do .Crata. As suas dividas 
cobrão·se executivamente, como Fazen
da Re~l. A. r4. Abril r696. 

Foi commettida a sua administração 
temporal· f.O Infante D. João. D. r. Ju
nho 1786. 

Foi unido á Casa do Infantado. C. 
3 r. ] aneiro I 790. 

Nomeação de seu Provisor e Viga
rio Geral. D. I+ Setembro 1790. 

·A suà Mesa; P'rio.-..-\ foi' .extincta 
sendn enrcitla t(J)'da a .sú · jqrisdicçao pe: 
lã: ]:crrtta • dG Infanta.do, ·criando-se para: 
esse .6-m uma. ooV'á Mesa. A. 18. Dezem-· 

1
bro 1790. 

Pto~idencías S'obre a adm~nistraçao 
d,e suás i:'ehàas. DD. r;. Fevereuo, e 29. 

1 
~ovemh'ro 1 64z. 

r 

Cobra-'l-Se as suas dividas executiva
mente, corno Fazenda Real. A. l6. No
vembré r642. ~ e D. 21. Janeiro I-745'• 

.646. Priorado de Portugal. Seu Regu
la_mento Provisional, subsütuido o que 
d'antes havia em Malta. 6. Novembro 
1799· 

~47·._,Prioridade das hypothecas! ou 
ellas sepo geraes, ta citas, ou espec1aes, 
sendo . contrahidas por Escrituras públi
cas , Jle a primeira regra decisiva no con
-GUliSO-dlas. preferencias entre credores. C. 
L. ~o. junho I774· §. 31. e s€g. · 

r 
648. rPrislío em fragante entende-se 

feita, quando as pessoas, que tem podet· 
para prender. acodem ás brigas e quaes
quer outros ddicto_s , pelos quaes os de
linq~entes devem se~· pre$os , posto que 
os nao achem na bnga, nem lhes sejão 
mostrados para log0 .os prender, ou che
garem a tempo, que haja pouco esp.<ço 
que o de:ficto foi commettido; se os de: 
linquentes tiverem fugido, podem seo-ui
]os, e prendelos , ainda que seja fórab do 
lugar do delicto, não se divertindo para 
outra parte. L. :.5. Setembro 1603. 

?~9· - - que se commette a algum 
!Vlllll~tro. O que a não der feita , fica 
mhabil para o serviço, em quanto a não 
fizer. D. 22. Setembro 1649. 

~5'?· -- dos delinqnentes he o meio 
rua1s J~S~o, e necessario, que as leis in
t:oduzuao para evitar, e castigar os de
llctos. L. 13. j ulho 1678. 

( Vid. Regim. I. junho r678. §. 8.) 
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6)i. Prísâ0 j!Os delinquentes militares, 
soldados, ou __ gbos , assistentes nas pra
~as, Qlt presídios, ou fóra dellas, podem 
fazer os Mihistros, a quem se commet
terem , sem ser;em obrigados a dar conta 
dellas, antes de executadas; á excepção 
de se achar na terra o Governador das 
Armas, ou o Mestre de Campo Geme
ra! , que em seu nome governar , ou ser 
mandado prender algum Governador de 
Praça , ou Cabo Cornmandante da Ca
valleria ; porque então nâo se executa 
sem se dar conta a quem governar a pro· 
vincia para encarregar o posto vago. Re
gim. I. Junho 1678. §. 8. 

A ferros só se admitte nos crimes 
graves, que pedirem seguranca pela qua
lidade da culpa, ou da pri~ão; ou em 
casos comrnettidos nas mesmas cadeias , 
a que os ferros servem de pena. D. 30. 
Setembro I 693. 

A dos vadios, e dos mais em seme
lhantes circunstancias deve ser feita ao 
mesmo tempo, para que não se ausentem 
uns, em quanto se prendem os • outros. 
D. 23. Setembro 1701. · 

6p. -- e penhGra. Deste modo se 
procede contra os devedores das Alfan
d!:!gas, e seu!' fiadores , que não pagão, 
sendo citados. A. 20. Mar~o 1756. §. 3· 

653 •. -- dos reos, condenados a 
ella por tempo certo , pnnctpta-se a 
contar , conforme a opiniiío mais be
nigna, do dia em gue principiou , e 
não do da sentença. C. R. 21. Outubro 
I7)7· 

,.., 6 5' 4· -'--;"- dos cu! pados na transgres
sao das leis da Companhia d' Agricultura 
das vinhas do Alto Douro deve~se fa
zer, havendo a prova, que' por Direito 
Natural , e Divino he bastante para se 
haver por qualificado o delicto. A. r6. 
Novembro 177 I. §. 7· 

6 H. Prisões servem de cevar o odio, 
e ~ vingança dos credores, e de oppri .. 
111Jrem contra rodas as razões c!a huma.-

nidade os miseraveis devedores até da
rem a vida nos horrorosos carceres , em 
que os tem detidos. Ass. I~t Agosto 
1774· 

· Não ha lei civil , ou criminal , que 
a decrete sem culpa. Grava de presente , 
e grava de futuro, em quanto se não re
la:ta. Ass. r8. Agosto 1774· 

A de segredo não deve extender-se 
a mais de cinco dias, porque he uma 
especie de tor~ento., que não tem lugar, 
A. 5'· Mar~o 1790. §. 2. 

6) 6. Prisões ·do Limoeiro. Providen
cias ·para haver lllella formos , caldeiras , 
etc. D. 12. Dezembro 1801. 

A de tres dias h e de pura correc~ão. 
A. 13. Maio 1807. §. 13. 

A das recrutas , que s~ recolhem ás 
Igtejas, .como 'se pra:doa. Ord. 5'. De
zembro r 8 I r. 1 

6)7· Prisioneiro.r. ' Sendo Officiaes ~ 
costumao-se receber ce>m toda a civilida
de, e mandão-se para uma terra do inte~ 
rlor : e, sendo soldados, remettem-se ás 
praças , vencendo uns e outros os soldos 
âas tropas Portuguezas. - E como se 
communicão com suas casas. A vis. 25. 
Outubro 1762. 

(Pela C. R. 18. 'Jtllwo 164). tittha-se 
ma11dado dar aos prisio1zeíros Castelha-
7tos apenai o pão de munição, por cons
tar, que os Portugue:z;es erão tratados 
do mesmo modo em He.rpanha.) 

658. Pri7Jilegiados nos casos de Alma .. 
taçaria não gozão de privilegio algum, 
mas devem responder perante o Alma~ 
tace de seu foro. L. 13. Outubro I 6G4., 
e A. 9• Março I 678. 

6)9· -- das Lísíras e Paóes não go
zao de privilegias em casos crimes, nem 
civeis, yue não tocarem a lavouras, vai
las , e direitos Reaes. AA. 13. Julho 
I 6o). , e 3. Dezembro I 6o3. 
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1S6o. Privile.giado ·do Santo Officio he 
ttscuso do a·boleramento, como .o da Uni
versidade. C. R . . 14. Maio r639· 

"66r. Privilegiados secufares, que im
petrarem inhibitorias, e censuras sobre a 
O'bserv<~ncia de seus privilegias, dos Con
servadores Ecclesiasticos contra os Mi
nistros , sem licen~a d'ElRei , 'se ha de 
proc:eder contra elles na fórma da Orde
mção. A. 9· Julho r 642, 

{Vid. A. 9· Julho 164r.) 

Os da Universidade quàes são. Es
tatut. V_eJh. L. 3• _Tit. 76. 

·.Os das T 'aboas vermelhas de Santa 
Maria de Gui:marâes farão dedarados 
isentos de uma finta dos Prelados. L. 12 .. 

Agosto I 688. - . r 

Privilegiado ·nao p6de usar• do pri
\t-ilegie ~ontra outro. DO. 12. Outubro 
11713·, e .2.1. Novembro 1718: 

662. Privilegiados da Saude ,nao po
-clérn ser demandados ·em •outro Juizo , 
-senão no da Conservatoria della. A. I 7. 
Janeiro 1'739· ' 

Ninguem deve ser p:ivado do, s~u 
privilegio nos casos concedidos ·em direi
to: e p6de requerer, para conservação 
delle precataria ao seu Juizo, ou usar 
'da declinatoria. L. 13. Outubro I75'2· 

663. --ainda de·privilegios incorpo· 
rados em direito, uão podem ·tirar dos]ui
zos de seu foro os moradores do distri
cto de lnfantado. C. R. I 5. Mar~o 1766. 

'664. Privilegiaào póde ·gozar do bene
ficio de restitui-cão contra outro i-gual , 
quando trara deodamno vitando, e se acha 
leso, e este não, e porque. Ass. 30. 
Agosto 1779. 

Os da Companhia , :chamada da 
Côrte, tem ·por seu j-1:1iz o Conservador 
de Malta. D. 1.9. Abril 178o. 

(Vid. A. "7• Novembro 1797·) 

66)· P~ivil~g~ados · de ·ivilegioinoer
porado em DireitO , coml .sáo a 1Vf iseri
cm·dia de Lisboa, as -viuvas, os crfáos 
as pessoas miseraveis, os fidalgos, e 0~ 
J:?ese~nbargado:es ~ e omros , cujos pri
vJleglos se achao mcorpOHh.1Js na Orde
nação do Reino , não podem ser tirados 
para o juizo de Commissâo, qualquer 
que elle seja. D. q. Janeiro 1780. 

(f/id. A. 22. Junho · I 8os.) 

66~. , Privilegias dos'Estanqueiros nes
te Remo quaes são. C. 20. Mar~o 1452. 

Os dos Ixnpressores sao _os mesmos 
dos .Cavalleiros da Casa Real confirma
dos p-pr ElRei. C. L. 20. Feverei~·o rso8. 
(em Provis. 25. Outubro 1617.) 

E os da Ordem da Trindade são os 
mesmos de S. Gonçalo de Amarante, 
que forão participados, e concedidos'âos 
~eninos Orfâos do C91legio de Jesus de 
Lisboa , e a todos os seus pedi dores, 
concedendo-se-lhes tarnbern os dos cati
vo~., A 10. Março r) 61.., C. 2. Maio 
'I56j .• e AA. 17.Üutubro 1564.; 24., 
e 30. Setembro I)66. -

667. -- ·dos cativos, dos quaes go
-za a Ordem da Santissirna Trindade nos 
seus pedidores , e consequentememe os 
dos _ Meninos orfãos são os seguintes . ..-... 
Não são constrangidos a levar castellos 
nas proçiçóes geraes, nem a servir os en
cargos dos ,concelhos, nem a ser tutores 
ou curadores , excepto legítimos, não são 
besteiras do cauto, nem sacadores, ,nem 
lhes -romã? suas casas de _morada, adegas, 
e· ester:banas, roupa , alfams . ·bestas , nem 
seus obreiros ; não servem os officios do 
concelho contra sua vontade, nem de re
cebedores das sisas. Não são coutados em 
besta, nem vão ás reseahas ou vigias; nao 
pagão para ]eva de presos, nem fintas, 
nem talhas, salvo em pontes, fontes, mu
ros , ocalçadas, e testadas de suas herancas. 
-Não são obrigados a ter ganchos á po"na. 
A. zo. Mar~o ;1562., ,e -de z4. Setembro 
1566. 

(Vid. A. _12. Agosto I6r)., 15.Ahril 
164r., Provrs. 13. Maio1713 , 7· Dezem
hro ·r~z:· Por Provis. 4• Abri/ 1723 , se 
mand'fr'flo ·obser'I.Jar este_s pr-,ivilegios nas 
conquuta.r: c por Provu. 1~ Dezembro · 
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I71.5 .. 11tlJ ter1·as do bifatztado; e pela 19. 
Janetro IT~6. nas da Gasa de Bragança: 
e pela I 6.Junho 1726. nas da Raüzha ; e 
pela 19. Agosto 171.6. pelo Conselho de 
Guerra; e pela 26. Outubro 1726. pela 
Junta do.J Tre.r E.rtados :e pela 13. Outu
bro 1729. pela Mesa da Conscimcia.) 

O Co1'!'egedor do Civel conhece dos 
aggravos, que os Mamposteiros tirarem 
de qualquer gravame, a que forem obri
,gados , enirando o de serem eleitos para 
~ecsebeeo~es das Sisas. A. "5'. Julho 1666. 

Nunca se entendem comprehendidos 
rta revogação geral delles , por serem 
concedidos por contrato 10neroso , cele
brado entre b Sob~ rano, e a Religião. 
D., e C . R. I 3· Julho 1718. 

(Por Provis. 17. Dezembro 1722. con
firmárão-.re os privilegias todos, que lheJ 
forifo concedidor em r64r. com probibição 
de poderem ser arrendadas as mamposte
ria.r: e que em cada cidade, ou vil/a hou
ves .r e uma só, e outra 110 termo : e que os 
Corregedores das cornarcas fos .rem O '.f Con
servadores, e nas terraJ , onde e/lu não 
entrassem, os Provedores. Por Provis.1.. 
Ju1zho 17 45'. Je declarou que , como go
zavão drú privilegias da Bulla e Tabaco, 
não fonem alistados para soldador. Por 
P1·ovis. 28. Setembro lr46, u o1•dmou, 
que o.r Prevedore.r das comarcas fossem 
os Supt1~i11t endentes dos privilegioJ , 1tO

meassem or pedidores, lhes tomanem 
contas, e remettersem ti Mesa da Co1z.r .. 
ciencia o seu producto, levando cinco por 
cento do que cobras sem. Estes privilegias 
forão-lhe.P ultimamente confirmados em 
Provis. 1.0. Outubro 1778.) 

. '- Ordenou-se, gue nem os Mampos
terros , nem seus filhos podessem ser obri
gados a ser soldados. Provis. r'j. Julho 
173:2.• 

Estes privilegias forao mandados 
obs.ervar, aindaque os pedidores tenhao 
mars de 2ood) reis de seu. Provis, 3. De
zembro 1737. 

668. Privilegio dos Ministros, e Offi
ciaes do Santo Officio quaes são. C.14. De
zembro t56l. (Tem uma Apostilla de ac
crescentamento em zo. Março 1566.), 

AA. r8. Janeiro rs8o. , e3r. Dezembm 
r 584., Resol. 8. Agosto I 68) . , e A. 
:2.0. Maio 17 69• 

(Foi declarado o uu privilegio do fo·ro 
tza.r catt[as dos Officiaes , FamilitJres, 
criados elos Deputados, e I11quisidores. 
O recurso he de appellação para o Co11.re
lho Geral. Havendo dzivida sobre a com
pete11cia, conhece o Co11.relho Geral Cf!'l'i~ 
do11s Desembargadores do Paço. Á. 20. 

']a1Jei1·o I 5 8o.) 

Mandárao-se guardar, á excepção das 
causas da Real Fazenda. A. 6. Dezembro 
r 612. §. Ir.', e C. R. 14· Maio 1639. 

(Vid. Assmt. 17. Agosto 1646., e 
30. Janeiro 1647.) 

Nao abrangem o homicidio quali
ficado. Ass. do Santo Officio 7· Feverei
ro r617. 

Nem as causas de força do reo cle
rigo , dentro do anno e dia. Ass. 9· 
Dezembro r 61.6 •. 

Nem o crime de .falsidade, que l1e 
exceptuado .do foro delle. C. R. 1.0. Ju
nho r6z9. 

(Foi tleclarado o dos Familiares nas 
cau.ras civeis. D." 27. Fevereiro 1647.) 

Preferem a~s da Universidade de 
Evora, Moedeiros, e outros quaesql}er. A. 
2.8. Maio 1643·, e A vis. z8.Julho r68). 

Os dos Familiares do Santo Officío 
mandárão-se preferir aos d_?s M~ede~r_?S, 
declarando-se que a estes nao aprove1tao, 
se não trabalharem , tudo na fórma do 
A., que em 1580. mandou passar o Se
nhor Rei D. Henrique. D. 8. Agosto 
r68). 

. 669. Privilegio geral , ou particular 
não ha para não ser executado perante o 
Provedor da Alfandega. For. 15. -Outu
bro I)87. Cap. 109. 

670. Privilegias dos valladores e lavra~ 
dores das Leziras como devem entender
se. AA. 3• Dezembro 1603., e 13. Ju
lho 160) . 
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_ ~7 I. ·Privilegias da Ordem !Jc ·s. '}pão 

·'4Jo Hospital de Jerusalem farão confinna
dos. c. 6. Maio I 604· -E quaes sao ~i.., 
les. C. 18. Dezembro 1718., DD. 18. · 
Abril, e-~3.Setembro 1744., A. 20. M'ar
ço ·I745'·, e C. 1-a.. Dezembro 1751. · 

. ·-Qs do •foro ·sóinente nas causas cri
mes tem ós··criados des CavaUeiros ·de S. 
João de Jerusalem, ·vivendo com elles 
das pbrtas para dentro , ' ou tepdo ·delles
ordenado, de que se sustentem. L. 6. 
Dezembro I 612. §. 6. · 

Forao ~confirmades. -A. 4· Feve\·eir:o 
1717· 

· E oütra vez , e quaes farão confir
mados. C. :z8. Dezembro 1728. 

. . ·E '~utra ·vez 'forâo confirm~dos. A. 
·18. Janeiro I7S2· 

E ainda outra vez forao confirma
dCJs. A. '"'. Jhlho I777·- E- são '()S.me.s
mos da Ordem de Christo A. '12, Maio 
IJ7.8• §. 3• 

I 

Gs que 'fem privilegio ·de M-alta., 
encabeçados nas herdades , e easas na 
fórma da Ordenaçao, não deve_m ser sol
dados , ou auxiliares. Nem pagão .Decima 
de foro , . pensao , . ou pl'eço , ..porque ·se 
arrçndão. A. n. Maio"I7í~8. §§. I., e 1.. 

. ·67~ .. Í?.rivÜegio nenhum ha, 'qüe ·es'cuse 
da pena de açoutes, imposta pélo Sena
do da Camara de Lisboa . .. A. 1.6. Agos
to 'z6oy. §. 9· 

. · :Os dos soldados de 'S. 'Dlogo ~ãn
dá'rao.:se observar neste Reino , a pesàr da 
próhibi~ão de> A.1.6. Agosfo 't6os., que 
foi revogado por A. ú. Dezembro'I6IO. 

(Vid. C. R. 23. Maio I 6u.) 

., 

673· :Pt·ivilfgios dtt Universida~e, ti
rados 'pela sentença ' da alçada. do Góver
naqor da Casa do' Porto Henrtque de Sóit
sa, forão·lhe reintegrados. C. R. i7. 
Maio r6o7. · 

, Não competem , se~ão ads que nella 
esttJdão, e são imembros e ·.pessoas ·Sella. 
Estar. Velh. Li v. 2. Tit. 27. §. 27. 

PR 
.67 4· ·Privilegio na~ lla ·para ·na o pagar 

co1mas. AA. zo. Ma10 r6o8. 6. Agos
to ·J6.p •. , 15. Abril 1641., 'e Provis. 
22. Fevereiro 1743· 

(Vid. L. 23. Outuhro· 1604., ·e AA. 
18. Setembro· 1610., e I)· julho 1744;) 

(Pela Provis. 7. Dezembro 1 6zo. se 
declarou, que os clerigos não são isen
tos da jurisdicçifo 4os .11/m~tacés-.) 

675 . -- por múlis espeéififo qüe-se-. 
ja , ainda o incorporado em Díreito ., 
não livra de Qyadrilheiro. A.z). Dez~m..:· 
bro I6o8. §. IS· · 

676. ·Privilegills concedidos aosOfji-
ciaes da Bulia da ·Cruzada. A. r. Se ... 
tembro I6to. 

Fora o revogados a respeito do exer
cido àa milicia. C, R. 12. Ourubro·x6í7..7. 

Os do Comm:issario Gt~al · , e Depu
tados da Bulia da Cruzada são todos os 
concedidos pela Ord. Liv. 2. Tit. 59· 
ao Presidente , e Deputados da Mesa da 
Consciencia e Ordens para el~s , selis 
criados , e caseiro"s. Regim. 10. ·Maio 
1634. §. 84. _ 

Os dos.'Üfficiaes da Cruzada , ·e The
soureiros M6res das comarcas·, · e bispa
dos, e ·do da cidade · de Lisboa são ·os d.o 
estanque de solimão, e -cartas de jogar. 
e os concedidos aos Thesoureiros ·Men~ 
res. :__ ·E h e seu Juiz priva ti v o ·nas 'Cau-. 
sas civ·eis e crimes o Deputado maís an
tigo. Regim. 10. Maio 1634· §. 84. -
Este privilegio do ·foro não prefere ·ao-das 
v i uvas , orfãos , .e estudantes , e outros 
qu~ por Ordenaçóes e Alvarás tem ]ui~ . 
privativo. §. 84. 

O ·d'os.Thesoureiros Menores, e seus 
Escrivães são os mesmos, que os dos 
'Marnposteiros dos cativos ; e são os se
guintes. - .Não levao tasrellos ·nas pro
cissões geraes , .T)ao sêrvem o'fEcios e en
cargos do · Côncelho , hém Juiz , V erea
dor '· Almotacé , Procurador , Quadri
t)heiro, Recebedor das Sisas, ou outras 
fi'ritàs; não ·sãQ tutorces, •nem curadores 

1sal'vo legítimos; não sã0 õbriga.dos a te; 
egoa, ou cavalle, ou besta. A_e gar,n1tm-.. 
c-ho , ou do ponto , nem gancho ás p~J:- · 
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tas , não se lhes tomâo 'Casas de ·morada , 
adegas, estribaria , ou casa de aposenta
doria ' camas ., e cavalgaduras ' nem sao 
aquantiados em talha, finra, pedido, ern-
1prestimo, ou outro lançamento pessoal , 
·ou real ; nâo sao constrangidos a ir com 
presos, nem com dinheiros, nem ás vi
gias, resenhas, e alardos, e só são obri-. 

· gados ao reparo das fontes , pontes , <:al
çadas , e testadas das suas herdades : val
Ias , e despesas dellas do lugar , aonde 
f-orem moradores. §. · 8 )· 

Fodío mandados os Provedores das . : 
comarcas fazer-lhos guardar. A. 7. No- ' 
vembro 1673. 

Quaes sao , e se mandárao guardar. 

PR 
( Dec/drou-se, que n!ío c~mprehemlitt 

os TheJouniros da Bulia . .li. 24 . .llbtil 
1613.) 

68o. Privile.gios pa:ra nao pa.gar coi
rnas. l'ettente sómente ao Desemb'lrg@ 
do Pa_ço o .passalos. A. I 4· Abril r 6r 2; 

68r. Pr"ivilegío de pessoas rniseraveis 
não compete aos Conegos Regraotes. C. 
R. 5'· Outubro r6u .. 

(Vid. Ass. 7· AbriJ r 60-7-.) 

68z. ~- ·de fora ·nas ·causas -crimes 
•não tem os filhos ' criados ' ou escravos 
dós Cavalleiros das Ordens Militares des
te Reino. L. 6. Dezembro 1612. §. 7· 
- E tem os criados actuaes Gios Collei
tores. §. -8. 

A. 6.; e Provis. 9· Setembro r6:u., CC 
RR. 4.]unho r644,, e 6. Outubro r646., 
D. 4.' Maio r66z., A. 13. Julho 1672.., 
A vis. 27. Julho 1741., Resol. 29. Agos
to, O. 27. Novembro 1750., e 27. No
vembro 1759• · 6S3. - concedido em raz~o de-of-

, ficio perde-se , deixando de o exercitar. 

Os dos Tl~esoureiros -da Bulia~ ·e 
E-stanqueiros do tabaco, quarntos va.iem 
em cada freguezia ; e, sendo maior 0 nu
mero, como se regula o caso, A. 24. 
Fevereiro 1764- §§. 27., e 28. 

677. Pri vilegios mandár;Ío-se remel!.ter . 
ao Desembargo do Pa~o, para elle con~ 
sultar, mandando-se observar entretanto. 
Resol. 25. Outubro 1610. 

67S. -- de lMfançóes mandárao-se 
observar aos tnoradores do .Porto, á cer
ca das causas defesas na Pragmatica. A. 
z.8. Janeiro I 6rz. 

·'679• Priv~legio não aproveita ao que 
.pede esmola, não o fazehdo pessoalt:Ji!en
.re., ou -não provando com cerridóes dos 
·curas, ou vigarios. L. 22. Outubro 16 n. 

L. 6. Dezembro I 612. §. 9·, Reg. 7· 
Setembro I)90· §. 3f·, DD. ~). Setem
bro 1.719·, e 14. A.gosro 1.723. 

6.84. Privil~glo /te 1Je.remhargador 
nã.o se exteade a .seus lavradores par.a não 
pagarem ·coi:mas. A. 27. Setembro J 6! 3~ 

{Vid. A. t8. Setembro ·I6ro.) 
\ 

Náo pode da'lo a Relação., e só
mente ElRei. A. ·23· Maio I6I)• 

Tem este priv.ilegío @S Conselheiro;;, e 
Seçtetarios de Guerra. D. r3 •. Agosto 1655~ 

Não teri? os Desembargadores nas 
màterias de -coude.lar.ias. D. -I8. Junho 
c68r .. 

(Erfz A.r.r. àe Mesa tomado ·na Suppli
ca'fiio rz -28. Fevereir-o .x-8 .r4. se -declarou, 
que o privilt;gio de Desembargador ho
norario he igual ao de dfecúvo. Q~ 
he superior ao de .que trata o Cap. 4• 

Os <jue .t-irao esm0las, ·Otr tem om,ro .. dos 8.~tatt. r6. Dezembro IJt;-6. Que a 
semelhante euca:·go., não gozão delle o's ". dcroga ção de privilegias i11corporados em 
gue tiverem de faze.nda m~lis · de 2CQd) J)z:rl'it o não cornprehe1tde ·os 4e De sem
reis: e os Corregedores em correiç5o en~ . bargador. Que .r e e l/e .consentto em rrtlJIZ 
tendem no cumprimento desta lei. L. 22. Ctt ttsa se tratar em JuizrJ alheio 

1 
is-sfi 

·-Outubro 1 6·1 r. I o ulfp prejudica para outr.at.) 
Jom. II.. 26 
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685. ·P.rivi:Iegios ·&> 'Haspiita1 de tt>ó1os l 
'es &an1os forã-o '<!omirmam(;)s. A. !2.)·· Ju-

I 

.i TJho I 6-I'8. 

68.6. 'l'ri~hçg'o ·âlgotn 'nlio pi\Jle :1serr-~~ 
'tar -de serv1r -ufEc.LO -de goveroanp n.as 
'terras, etn ·q·IJe houver J-ui.zes -d_e Fóra. 
A. ·zo. Fevereii'O ·I 61.5. 

Prefere aos privilegies naci(i)naes á 
,J d fi , ' €'Xcepça0 as ~aus-as"' scaes ~ublicas, por., 

que pr:efere a-s .ac~oes parnculares. Ass. 
'I)· FevereiFo ~791. . 
• 1 {Vid. C. R. 6. Abril I 63.3.) 

Gozao delle .na .causa de .forga .no.
·va , sejâ0 aur0res , ~u ·-reos. Ass. :r 'i. F.e ... 
vereiro 1791. 

-'6'87. Frivi1egiós -dos estan~ues nâo ·po· . -690. Privilegio de foro 
dem ·'goza·r as ,pessoas p0d.etosas. f:., Z:'). i causas contestadas perante 
Agosto r:6t6. 1 ainda que a'cabe a 1-a~Z;ão, 

-do privilegio. Regi.m. IO· 

• I conarnua nas 
o Juiz delle , 
ou concess~1o 

Maio 163+ 
(Vid. L. '-5-· Agosto 1636) ·§. -2+ 

688. 'Privilegio especial dado em fór- '691"· 'Privilegias akançatlos maliciosa-
·ma de contrato ma:iormeJ1te sendo con- 'mente nã-o aproveÜaG. L. 2)• Agosto 
:cedido à os Esn'~rtgeiros., 'não se 6nten~e .,I 6 3'6. 
revogado ·por privilegio algum ·' - depo~s 1 : 

'• 

'delle dado aou~ras pessoas. -Ass. :'8. -Abtll .: 
1 

~ 034· ., 

68-9-- Ptiviiegro dos Ing'leze's ·nã'o • se 
·entende revogado por outro qualquer pos
'teriorrnente ·passado ; ·e prefere ao do Ta
'baco. Ass. 8. Abril 1634• · · 

·o de foro, 1Co·ncedido nos Inglezes-, · 
'e mais Nl'!.s:6es alliadas, precede a ·qual
<quer outro, ainda incór.porado em Direi
'tO. A. "16. Setembro I 66y., e Ass. I5·· 
-F everreiro ·1)7 9 I. 

(Vid. AA. 't6. Setembro ·166;., e 7-
Abrii t68). , D. I2·. Nb>vembro >169".8 . , 
e 5 Fevereiro 1699:) 

Tem dles privilegio :pará não -po
·derem ser presos, ·sem mandado do 'Seu 
'Ccnservador ., salvo -sendo achados er-B 
·fragame delicto. -D. ·23· Agosre> 1·66;. 

Préfer-e ae ·dos moedeiros. b D. n.. 
Novembro 1698-., · ~ ~"9· Abril NÍ99· 

. Providerr-Gias sobre elles. ·A. 9· Ou-
rubro '1709· 

Nos aurlitoTicrs 'he sótnente tio faro, , 
e conforme as hús c;lo páiz •. Resol. 30. · 
kgosto 178;. -. Pnferem. aôs de out1'a 
q-ualquer N~~ão •. D. 2-l-. AbriJ 179-1-.. 

6-9·1.: -- ·do estanque -nfio v~:~Itnn a 
quem os rem para as causas começadas 
anres de serem ·concedidos; senão para 
as que ,ttlove't·etil ; do ih~ forem movidas 
depois · ·do pri-v...il~gio. · L. ·z;. AgostQ 
'1636. 

·-693'· Privilegias dos, Moede-iros quaes 
são. ,f· 1 8. Maio 163 8. ' 

(f rd. ':li. 6. Novembro, e C. 9~ De
zeml;1·o 1687.) 

l 

. Não lhes àprove]tão, se n?·t> traba~ 
lharem. L. ·6. Dezembro 1612. §. 9· 

(D~c!arott-se, que os não podem re
·mmciar. Resól. 5·· Abril I8.Ij.) 

·694· ---dos moradore-s de Monte
mór ·o Veiho, quaes lhes forão concedi
dos para não se!·em d~fnandados pelas 
pênas daChancellaria. A. 15.Abril r64r. 

(Revog. _p-elo A. 20. D ezembro r 641.) 

.Mandou-se consultar pelo Desem
bargo do ·pa~o os meios de rêmediar os 
males e abu_sos, que há nos privilegias. 
D. ~o. Ahnl 1641. 

6 9S·· P.r·ivil~gio nunca 1sen- ta· d e 'Ser 
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alistado para a defeza do Reino. Resol. 
24. Julho 1641. 

696. Privilegias dos meninos orflios, 
e seus pedidores são especific.ados e con
firmados nos seguintes documentos. Pro-
vis. 1). Abril r64r., A. 12. Janeiro 1590., 
Provis. Il. Agosto '161)., Desp. 14. Ju
lho 1637., A. I). Abril 164r., Proviss. 
13. Maio I7I3·, 7• Dezembro 171.2.., 
4· Abril 1723., 17. Dezembro 1725., 
19. Janeiro, r6. Junho, 19. Agosro, e 
26. Outubro 1726., q. Outubro 1729., 
2. Junho 17 45'. , 2. Março , 28. Setem
bro, e •28. Outubro 1746., e 20. Outu
bro 1768. 

( Vid. D. I 6. JunhfJ 1782.). 

697. Pri v il~gio do foro nos crimes tem 
os Officíaes e soldados das Guardas. C. 
R. 3· ·Fevereiro 1642.• 

698. Privilegias dos cidadãos do Rio 
. de Janeiro são os mesmos dos do Porto. 
A. r o. Fevereiro 1642.; Provis. R. 14· 
Outubro 1 670. 

69 9· -- do Capitão da Guarda A Ie
mâa , quaes são. A. 23. Fevereiro 1642. 

Os con~cdidos aos lavradores, e ca
seiros dos Mosteiros só se entendem da
quelles, que vivem continuadamente em 
suas quintas, e governao o principal da 
sua vida pela lavoura dellas. A. 9· Julho 
1642. 

7oq. -- do foro Ecclesiastico não 
tem nenh~m caseiro de Rel~giãe isenta, 
nem no C!Vel, nem no crime : mas tem 
os criados acruaes dos Commendadores 
para aquelles delictos, que commettêrao, 
esta11do em seu servi~o. A. 9· Julho 1642. 

701. -- de pessoas seculares. Não 
compete aos Conservadores Ecdesiasti
cos o defendelos com censuras, nem in
trometter-se na sua guarda e observancia 
por pertencer sómente a EIRei. A. 9· 
Julho 1642. 

PR 
702. Privilegias dos contratadores das 

terças do Reino, quaes são. AA. ll• 

Agosto 1642., e z8. Abril 1654. 

E dos Assentistas das Fromeiras. A. 
18. Maio r64j. 

(Vid . .lfpostil. r. Julho I6f3·) 

703. Priviügios dos coTttt·atadores do 
Estanco do Tabaco. A. Zl. Dezembro 
1644. - Farão derogados no que per
tence á criação dos cavallos. D. 14. Agos• 
to 1645. - Providencias sobre elles. O. 
21. Novembro 1707., Resol. 5· Maio 
173g., e A. 22. Novembro I75)· 

Não aproveita para i~ençâo de egoa 
de lista. E não se cumprem pelos Su
perintendentes das Coudelarias, não sen· 
do legitimamente concedidos. Provis. 29. 
Fevereiro 1796. 

O de cobrador da Decima tambem 
não livra deste encargo. Resol. 7. Mar
ço em Pro vis. I 5'. Abril I 796 . 

Ainda superveniente, ~endo obtido 
sem fraude , e sem aumentat· o numero 
respectivo, livra de egoa de lista. Resol. 
23. Outubro I799· 

(Declarou-se o contrario pela-Resol. 
18. J1ulbo I 804., mas depois tonzou-se 
a decidir à favor do privilegio super
veniente. Resol. 27. Setembro I8o).) 

~lantos privilegias de tabaco e Bul-
la se. devem attender em cada lugar. 
Provis. 17. Fevereiro 1807. 

704. Privilegias dos contratadores das 
cartas de jogar e solimão. C. 4· Janeiro 
1645'•, Condiçç. II., 31. Julho 1769. 

E dos d3s Rendas Reaes. A. 28. 
Abril 1647. · 

70). Privilegio do foro não gozao os 
soldados, e cabos, ou outras pessoas, 
que resistirem á Justiça, e lhes .tomarem 
os presos , ou impedirem as pnsóes , ou 
os rirarem das cadeias , e das mãos da 
Justiça, offendeodo-a, e perdendo-lhe o 
respeiro. A. ,23. Setembro r6.)3. 

26 * 
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. 7·6'6. Privilegio hao h~ para não pa'gat 
Decit'na ·em tempo qe guerra , nem paz, 
nem se observa~ Regirn. 9· Maio 165 + 
Tít . . z. §· I. 

707. Privilegias dós mttrUos das amas 
dos Engeitados lhes farão concedidos pa
ra serem isentos dos encargqs .da. guerra. 
'A. 'i$>. Agosto Ib)4· 

. -0 'mesmo privilegio tem os filhos 
das mesmas amas. A. 2.2. De, embro 
i·b95. 

Farão confirmados. AA. 31: Maio 
·1)02• , 23 ·· Maio 157-6., 26. Janeiro 
1)9)·, ~o. M~rçe, e 16. 7.\hr-il 1696, 
e :z.o., e z6:üurubro IJot~ · 

E mandados guardar. A. 9· N.ovem-
bro 1802. . 

708. Privilegias dos caseiros , e ren
·deiros das Capellas . do Senhor D. Affo1J
.ro1V. m-an:dár~o·se guardar. A. 24. Maio 
r 666.- E :os dos Inglezes. D. 6. Feve
reiro ·I é 67. -E os da Misericordia q llan
to aos presos, . de que' ella trata. D. 7~ 
Dezembro r668. · 

709. -- dos Commendadores, Ca- . 
valleiáüs, e Freir-es da Ordem de S. Thia
go quaes são, e dos seus criados e casei
-ros. Estar. Defin.iç. 74· 

E da Ordem de Christo. Estat. Part. 
4· Liv. I. 

713. Privilegios concedidos com r.uina 
do proximo offendem os preceitos e di
crames naturaes. A. 9• Março 1678. 

' 
7 r 4· -- do foro concedido aos Mi-

lirares he s6 dos .crimes commettídos ·de. 
pois, e não antes de assentarem praça. 
Regirn. r. Junho 1~78. "§. 26. , . 

Prefere aos das viu v as , orfãos, ~ 
pessoas mi.seraveis. § .. 29. 

Nos casós dv.eis nao gozâo ' e SÓ
mente nos q-lile . "tiverem nascimento de 
{;Ontracros ,- e acç6es com elles celebra
das depois de alistados , ou sobre movei.s 
de seu uso, etc. §. 30. 

E em que casos crimes não gozão. 
§. -3 I~ . . 

(Vid. A. 14. Jun/Jo 16~p.) 

?I 5. Privilegio do foro, e todos os 
m<Us d~ que goz~v·âo os I~glezes, forão 
concedidos aos Francezes. A. 7. Aêril 
I 68).. . 

716. Privilegias dos Castelhanos man~ 
dá rã o-se observar, como . os dos Ing!e
ze~. D. 13. Novembro I 691. 

(Vid. A. '22. Novembro 1688.) 

717. -- prejudiciaes á Repuql:ica 
e que d•ifficul'l.lâo o castigo dos delinquen~ 
tes, faci li não mais os delictos , e nâo de
vem guardar-se. L 10. Janeiro 169.2. 

7 I 8.. Pri vil'e:gio para .n~o ter eg0a de 
710. - ·a:rlligos forâ:o revogados lista gozão o.s cobradores da Decima 

pelo Pr0logo mas Ordena~es. D. 24· . RegiJ.n. 2 3. Dezembl!O I69 2. ·§. 42· . 
julhO I67o. 

• 'I 

711. -- da Ordem ·de Christo fo· 
rão m.a~dad<Ds ·cumprir. ·P.tovis. R. 27. 
Oi<itt:íbw :r 6ti. ·. 

• I 

. I • 

.719-- Privilegjos do·C2valle!ro., ·em que 
caso valem ao gue exercita officio· mecani
co, tendo, adquirido nobreza pelo cargo. 
di?.. 11_0. ju;ru1lno-~I ~ 94· , 

.. '1. 
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· 720. Privilegio âos Hollandezes tem 
lugar em todas as causas ·, menos nas do 
~isco, preferindo a qualquer outro pri
VIlegio incorporado , ou não em Direito, 
ainda sendo privilegio de causa, ou de 
pessoa .. A. 29. Julho 1695· 

72r. -- do foro da Companhia de 
Guiné , e Indias prefere ao dos Moedei
r?s , càmo o da Companhia de Commer
cw. D. r 6. Janeiro I 698. 

71,2. Prhilegios para não se alistarem 
as carruagens do~ Reino em o serviço do 
Exetcito forâo revogados, ainda os Ec
clesiasticos. D. _I,-.. . Agosto 170). 

72.3. Privilegias concedidos aos Ale
maens quaes são, AA. 17. Agosto 1705., 
e 3 r. Ma~s<? 17 r 6. 

Mandou-se guardar ·aquelles, de que 
elJ.es mostrassem posse i:rnmernoriaL A vis. 
31. }~lll.eiro 1778. ' 

724. Privilegiolf do.s ca.reiros da Colle
giada de Guimarães ou das Ta boas verme
lhas forão confirmados. A. 4· Março 1707. 

(Vid. A. 20. Setembro 176~., que os 
decla1·ou, ,e c01~/irmou tanzbem.) 

72)· PrivilegioJ dos que pedem para 
Sa1tto Antonio de Lisboa são os mesmos da 
BuHa, .e dos cativos. Resol. 3 · Novem
bro em Provís. I. Dezembro I 7 I 6. 

Forão confirmados. A. 18. Maio 
17.p. 

~ 

(Ultimamente f.orão mandados obur
var_'Cortl a.maior exa.ctidão todos os privi· 
legtos dos Mamposteiro.r, e mai.r peuoas , 
encarregadas da arrecadação da.r esmo
Ia: da . Real Casa de Santo Lfntonio de 
Ltshoa. i'rovi.r, r;. Fevereiro r8t).} 

{Vid. Portar. 11. M-a-rç-o 1813.) 

7:z.6, -- da Mísericordia de Lisboa. 
Re60L 16. Maio 1717. 

PR 
• 

Sendo concedido em razão de offi
cio, para aproveitar, deve-se ter exerci
tado o officio, ao menos quinze dias an
tes. D. u ,. Agosto 1722. 

Nenhum vai no crime de descami
nho de fazendas. L. 16. Agosto 171.1. 

717. Privilegies affectados, ou já fin
dos farão cassados. ResoJ. r4. Agosto 
1723· 

728. -..,... incorporados em Direito 
nao podem renunciar-se~ Jlern por con
sentimento das partes. A. 22. Maio I7H• 

(Vid. Prov. 2:2-. ]!!lho 18 q. , que 
expres.ramente assim o declarou a fa1Jor 
de um MoedetrQ,) 

729. -- tem os Gentis-homens da 
Carnara d'EIRei para trazerem seus con
teJ;tdores á Côrte, assim como outros offi
ciaes da E:::~sa ReaJ. A. 17. Agosto 1737· 

(Porão confirmados os privilegi(JJ' dos 
soldados das Guardas. Provis. 3· Feve
reiro 17 z8.)' 

7 30. --- em razáo de offido sao con
cedidos não gratuitamente, mas por um 
verdadeiro contrato oneroso que em ro
do o tempo induz urna ç>special obriga
câo1 de jusri~a. A. 7.7· Julho I74'· 
• (Vid~ L. 6. De.zembro r6u. §. Io.) 

73 I. Privilef5_io p(lra 1.1íio pagar jugada, 
e oitavos em gue casos val, e como deve 
ser examinado. D. 1.4. Janeiro 1742.. 

A .sentdnÇa, que o julga, não he 
exe.quivd , serh ser appellada para o J ui
zo dos F.eir,os li. 1.0. Abril 1775· §. 63. 

Foi abolido pelo Senhor D. Ma1roe!, 
exceptuando 0 dos escudeiros; mas este 
mesmo foi revogado pelo Senhor D. 'João 
JIJ. C. L ~5'. Maio 1·776. §§. z., 3•, e 4· 

732· Privilegias, ainda que sejão in
. corporados em dir~ito , não valem nas 
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-cu"l pas de transgressão contra as disposi-1 
-ç6es da nova Pragmatica de l+ Mâio 
·1749· Cap. - 9· 

I -

733· Privilegio tem as p€ssoas, que 
làvrarem até uma arroba de seda em ra
ma, ou d'ahi para cima, para que seus 
filhos, e familiares, <que se occuparern 
na di~a cultura , gozem dos privilegias 
dos ''Caseiros encabeçados dos fidalgos, 
e sejão isentos de servirem nas compa
nhias das Ordemnças, e dos Auxilíares. 
LL. 20. Fevereiro I'Jf2:: Condiç. 1·8 .. 6. 
Janeir<> 18m .. , e Pro vis. 30.] aneiro 1802• 

734· Privilegias para serv·ir os c:argos, 
que requerem ·nobreza , rem as pessoas 
mecan icas, que-lavrarem tres arrobas de 
seda, e d'ahi para cima. L. 20. Feverei-
ro I752· 

Não he .dà intênção dos Soberanos 
que elle v~Jha nas disposições, em que 
v~i _interessada a utilidade - comrnum do 
Estado. L. :24. Maio 1749· Cap. 29. 

-735'· -- de cidadã~ de Lisboa sao 
de não serem presos eru ferros, senão 
em casos de morte , nem mettidos a tor
mento, etc. A. 3· Maio 1750. 

e calafates do Reino farão confim1ados. 
Resol. 4· Março 1752. · -

{ ; 

741. Privilegias da Mísericordia de 
Angra forão confirmados; Resol. 1o: 
Março I752· 

741. ~- dos· assougues de Lisboa fa
rão confirmados. A. 6. Setembro I753· 

743· --. d~ Provedor e mais pes
soas, e Acc10msras da Companhia ·do 
Pará quaes são. Instit. confirm. pelo A. 
7· Junho 1755 · §§. 39·, e 40. - Foráo 
exrendidps . pelo A. w. Fevereiro 1757. 

E da Companhia da Agricultura. 
Instit. confirm. pelo A . . 10. Setembro 
1:75 6. §~. 39· , ·4z, 43· ' e 5°· 

744· Privilegio, cencedido em razão 
de officio , nâo dura , senão em qu<Into 
elle se sene. Estar. I 6. Dezembro 1756. 
Cap. 4•, e Cap. 18. §. 3·, A. IO. Feve
reiro 1757· §. 1. 

(Vid. Resol. 8 . .l/gosto 1685.) 

(No.r Membros da Comlfmhia. Geral 
do Gdio Parti e Maranhão dura, ain
da · depois de acabarem os seus respe
cti7)oJ ministerios, e empregai.) 

·7 3 6.- ....;__ :das pessoas em pregadas· nas 
coutada~ forão mandados gt~ardar. D. ·21; ·1 

"745'· Privilegias fundados em tratàdos
públicos, ou dos Desembargadores pre
ferem a outros quaesquer. A. ro. Feve
reiro 1757· §. ,z. 

Junho IJfL 

737· Privilegio aproveita em todos os 
'c~sos ·conce9ido~ em Direito. L. . r 3· 'Ou-: 
tubro I7H· . . . · 

738. -- Privilegiosda Lrmandade do 
Sacramento .da ·Sé cle:Coimbra forão con
·firmados. A. :7. 'Dezembro õ.?P· . :) • 

739· ~-- mão embaraga '<l .dilígencia 
dos MinisM·os Grdinarios, antes de .exa
minado se elle tem lugar. L. 13. Outu
bro I7P• 

I 
• J ' 

-·y 4fG:>~ · ..,.:.,..- .dos carpinteiros de Lisb_oa ,. 

' 

7 46. Privilegio não aproveita, 11aven
do dolo. Estat. 6. Agosto I7)7• §. 7~ 
· (Vid. L. 6. Dezembro 1.61 2. §. r o. ·, 

Regi.rn. 1. 'Ju»ho r 678. §. z6., e D. 
14 . .Agosto 1723.) I· . 

I , ·-
j 7-47· Priv.U€g-ios dos ql!le não podem 

l
ser presos J s€nâ'0 pelos seus Juizes, , co
mo se entendem. A. r. Agosto 1758. 

concedidos ao Provedpr 
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Intendentes , Secretario , ·Deputados., ·e 
l 'nteressados na Companhia ~e Pernam
buco. Instir .. confirm. :pelo A. 13 .. Ag<1sto 
1759· §§. 43·' é 44· . . 

7 49• Privilegies dos Professores, Col
J~giaes , familiares, e p~ssoas do CoHe
gto de Nobres são ·os 'm€smo~ dos Len
tes e Estudantes da U ní'Versidade de 
Coi·mbrà , sen1 differen~a àlgurtlà,; ainda 
aque]qes , 'qUe precisão de cspeófka e de
clarada expressão. Estat. 7· .Ma.r~o l;76L 
Tit. 16. §. I. 

' He seu Juiz privativo o Corregedor ' 
do Cível da Córte da primeira vara. -
O Collegio goza dos privilegias das Mi
seti'corâias e Hospitaes. - Vai em corpo 
ti Real presençà. - Os Estudantes, <JUe 
v ao para a Universidade , levando carta 
d~ Reitbr, não são éxàminados. §§. 2.., 
3•' 4•' e )• 

(Esta rtltima providenci~ foi altera
da com o estabelecimento da Reforma 
dt~ Universidade.) 

, Sao att'endidos nas graças, e rnercês · 
ào Soberano , e preferem nos empregos 
e lugares. §§. 6. , e 7· 

7)0. -- fiscaes1 Sua razão. L. :2.2.. 
Dezembro 1761. 

7)! ........... _ dos occupados nas muni
ções de bóca, quaes são. D. 1. Julho 
1762. 

7P· -- n~o póde haver para dei
Xar o Reinõ indefeSo. A. 26. Setembro 
1762. 

7)3-. Privilegio nao pode existir con
tra o bem commum, e utilidade públi
ca. _AA. 10. Outubro 1763. §. 7·, e 22. 
Mam 1771• 

Por mais exuberante que seja, não 
há cot\trà a Jurisdicção do Conselho de 
Guerra, e Auditores. A. 11. Outubro 
1763. §. l. 

754· Privilegio exclusivo por dez an~
nos he o premio 0rdipario do descobri
mento de qualquer segredo interessante 
nas artes. A. 4· Dezembra 1764. 

75'5. -- do foro competen~e ·.ao 
Juizo Ecclesiastico , como he penmtttd0 
pelo Soberano , não muda a natureza d1 
causa , se e11a Jae temporal. Provis. R'. 
r8. Janeiro 176). 

7 ') 6. Privile gios pnra não pagar para 
. as obras da calçada de Lisboa por mei.o 
da contribuição dos carros forão aboli
dos, ainda a respeito dos Ecclesiasticos. 
Edit. 3· Agosto 176). 

757· -- não ha para ·nao pagar di
reitos dos· vinhos. A. 2.6. Outubro 176). 
§. 2~ . 

75S. Privilegias, nem aindt:t os .incol."
porados na Ordenação , prestao para tirar 
do seu foro -nas primeiras instancias os 
moradores das l~T~s do Inf'ânta~o. C. 
R. I). Março 1766. 

7)9· Privilegio, concedido deb3ixode 
certas condições, perde-se, faltando a 
t1uaJquer dell a.s, A. 22 Agosto 1-7 6ó. 

(Vid . .J1. 9· ']u~1ho J76r.) 

760. -- Nâó tern o's moradores das 
terms dos Dohat'::triós para venderem as 
lãas como quizt:!reth, ma!> devem regu~ 
]a r-se peJas dispbsiçees das leis sobre a 
materia. A. 7· Novembro 1766. §. IO. 

76 r. -- pessoal 'nao se eJEtende a 
outrem. Nem além do que nelle· se ex-
press ~~. A. 'lO. Setembro 1768. \\ 

(VId. A. ro. Ft!ver"tiro 175'7· §. 4·) 

; He odioso , quando contém umt 
1 ger::~l i :;;en~ão de rodos os tributos, A. zo. 

Setem.bro I 7 68 .. 
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..bilidade ·ainda a respeito dos principaes 
l d I concedentes no concurso a causa pu-

,blica, e da ~omrnum, necessidade. A.-~o. 
Setembro ·1768. 

7"63. Privilegio . de foro n~o ha ·nos 
-crimes ·de -Lesa -Magestade --, ,por pe~
tencerem todos eo immediato -conhect
roenro -do Seberano. C. R. :9· Dezembro 
1768. 

764. --:- dos moradores ·dG"'FLmchal. 
,A. 13 .. -Outubro 1·770· <§· J, 

765. -- não ·tem os soldados •nas 
causas .de contrabando e direitos Reaes 
A. 14. Fe"lereiro 1771.. §. 3· 

,Nunca foi visto, que o Princípe·o 
conceda , ou tenha toleradp coQtr·a si 
mesmo. - Não se póde oppor á arreca
dação da Fazenda Real. A. ·ZJ. Maio 
·177'2· §. 1. 

766. Privilegias -pessoaes nao s-e per
dem por se tratarem as · causas em diffe
·rentes Juizos do privilegio, ainqa sendo · 
-de -commissâo. D. 7· A.gosto 1772. 

767. --~favor dasf~hri<:as detha-· 
peos finos, qUaes sãe. A. z.g. Junho ~I773· , 

768. ·Priv-ilegio ·concedido a Joíio Ba
.ptista Locatt?lii por tempo de de-z an
JlOS de isenção -<de todos -.os direitos, -que 
110s pórws do-Reino, -e Dominios ultra
·marinos .devião pagar os tecidos de algo
dão simples, ou com qualquer n.1istura, 
extenderáo-se a todos os fabricantes da 
mesma -manufaGtura: A. 5. Janeiro 1"7-7 4· 

(Tambem lhe ti-nha .rido cm1udiclo oit
. tro J!rivifegio pelos meJ1nos dez amJO! 
de so fazir e vender' grude da sua f a
byica • .A. 4~ Dezembro -1764.) 

769. Privilegias dos Accionistas da I 
'Companhia das Pescarias do .Algarve. 
A. -I 3• Julh0 -IJ7fi· · "· · 

770. Privilegias dos orfâos, v·iuvas . 
pessoas · miseraveis, fidalgos, e Desem~ 
bargadores . não se entendem derogados 
pelas cornrnissóes , que se dão a certos 
Ministros . para conhecer das causas. D 
13. Janeiro 178c., e A. 2.2. Julho I8o5: 

· 77I· -- ·da fábrica de vidros da Ma-. 
rinha grande forão confirmados. A. 1 I. 
Dellernbro 1780.- E prorogados. A. J.:z, • . 
Outl!lbro 1786. -E por mais de2> .annos. 
D. 7· Maio I794· _ . ·· 

E por outros dez. A. 7• Outubro 
I799· 

77-2. -- dos Nobres, cotnp~tentes 
aos ProfessoFes e Substitutos das Aulas · 
de Dese-nho, -são incorporados em Direito 
Çommum, e ·es·pecial~ente no. Codigo, 
titulo: De Professortbus, et Medici.r. 
A. 23. Agosto 1781. §. Z5· 

773· Privilegio gemi deve ·en_tendú
se geraln:~ente, c a excepçâo delle firma 
mais a .geneF~lidade. Ass. 6 .. Mar~o ·1782• 

774· Privilegio do foro tem toc'los os 
Officiaes das tres Secretarias de Estado. 
A. 9· lVLt1'ÇO 1782. 

775· - - do foro te·m as Freiras do 
Con-vento Novo. -A~ r. Ju~ho 178~. 

bs de isenç.ao de ·cóudebria fo1:ão 
-extinctos. ·Provis. 31. lVJaio 1783. 

... 
"77'6-. -'-- dos Hespanhoes. :Pwviden

-cias sobre elles. Avis. 29. Março 17~Lt. 

77'7· -- ·-de foro não tem os MiJ.ita
res nos furtos -de armamento, muni cães. 

I id 
f:/ , , 

e ,-Petroo 1cs commet.t os rora çios ·qua.r• 
te1s. A. r8. Setembro 1784. 

77'8-. --:- 'DUflCa Se Julga ·COncedido 
comra -os .Inter.esses da 'Corôa e Fa·'e ,d 
Real. A. 18. Setembro 1784. ... L a 
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779· ·Privilegias dós· Priores Mores das 

Ordens de conceder Indulgencias, cele
brar Pomificaes, etc. nao se oppôe ao 
Episcopado, e por tanw pod·em' usar del
les. A. u. Outubro 1786. §. 12. 

78o. Privilegio de Regueriglléiros· te'm 
todos os moradores, e possuidores do 
Reguengo de Tavira. A. r. Junho 1787. 
Cap. 23. 

· 78r. -- exclusivo para vender pol:. 
vora não vai. A. 28. Janeiro 178a. 

782.. Privileg~os dos fabricantes, é 
aprendizes da fábrica de panos estab'el,e
cida em Porta1egre, quaes são os dos· 
nacionaes , e estrangeiros ; incluindo o 
de aposentadoria passiva. A. 29. Mar~o 
178_8. Condiçç~ 8., e rr. 

' 

E da Covi1hâa e Funda~ . A. 3· 'j",~ 
nho 1788. Condiçç. 8., 9·, e 10. 

' .l 

Passao aos herdeiros dos interessa
dos, Condi~. 26. de 3· Junho 1788. . 

783. Privilegio para nao pagar direi
tos deve ser expresso; e nao exrensivo. 
D. 19. Maio 1788. 

784- ~- só se póde renunciar, sen· 
do rcnupcJavel' e por isso nao podem os 
que se gozao por serviço na Casa Real. 
Avis. 15. Agosto 1788. 

78)• Privilegias dos cor.tadores das ca-r
lles farão confirmados. A. 7· Janeiro 
IJ90o 

/ 786. -:-- d~ foro gozao as ·viuvas e 
pessoas nlJSeravets nas terras dos Donata
rios, que forao reduzidas a comarcas em 
lugar das extinctas Ouvidori~s. c .. L. 19, 
Julho 1790. §. i4. 

7?7• ---~- do Fisco, que compete aos 
particulares , não prefere ao privilegio 

Tom. lL· 

dos Inglezes, e mais alliadós. · Ass. J). 
Fevereiro 1191. 

. 788: Privilegio d'aposeritadõria deve 
ser expresso: D. 24. Maio 1792. 

... , 789.. -. --: .d~ foro .P.erckm',,ós Milita'r 
t:es, que vendem· carne . .D. 2. butubro 
!79':7., 

' ~190. --. de cilrrir pdles d'e . dbriro, 
e. da compralas, que tinhão os luveiros·, 
foi extincto~ A. 3• Junho i'f9'3· 

'19ú -~. rtão há para d-eix'àr de pa
gar Real d' Agua'. Provis. r8. Outubro 
1793'· 

·792 • ..:..__ dbs empregados n'a Com:. 
pan.hia geral das carnes he o mesmo que 
o dO' tabaco. Cóndi~. z6 • . de ~2. Mar~o 
1794· 

793•' --.. fiscal, cdncedfdo a qual1. 
quer corporaçao, nu~ca se entende para 
que ella se considere fisco , ou que o pri
vi1egio lhe sirva· para preferir no concur
so de credores .com esse fundamento: .D : 
12. Junho I794· 

l . 

i94· Privilegio~ para não ser alistad11 
for.ão suspensos interinamente. D. 2+ ÜQ'
tubro 1796. 

795. -- dos Milicianos. fo~~o regu
bdo~ novamente. A.· 1. Setembro I 8'oo. 

( Fof!ío declarados por Avis. :ti . Ou~ 
tubro 1807., mas a ultima legislação 
a este re.rpe.ito, quanto d generalidade 

·de seru privilegias , 11e iJ Regulam_; 
conflrm. P" A. 20. Dezembro· .1808• 

. Tit. 5'·) 

796. -- n~o há. para deixar de p~:. 
gar Novo Imposto. A. 7· Março r8or. 

Os dos Caf'italistas da· Companhia 
27 
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Pl1 
.p,alfa ·as. fia~6€s; e rp~cidos das·sed·as- qu~es .ga-do· pei}os DD~o 7· Março·' 30. ]tdllo' e 
são. Condi~. r 9· de 6. de J~neiro· r 8G2 .. . · ·f31• Agosto 'I? 3 3· , que esrarh>eleceo á CQlJ:.l~ 

missâo· do j11izo das ,fàllsidam@s. ;Ass. · 29"' 
Mar~O' JJ8.i1J-. · 

I 
-'r9j,. Pri\tJilheg~@S aos- e_mp-regad-0s .nas 

,_tninas qm1e,S\ sâó:. ,A •. 3'o.-- Ja.11ietr.or: .r8o~. 
Tit~ n

1 
~. :1. 

1 
8o2. Processo das fazendas descami-

. ~·~~hâd;as dra~fa'R~egn Gomo s~ . faz .. _ Re.gim; 
~-.... -Os~~~~ ·fiip~sftario,s .úrays.; ~ ~ar::- 2 -. Jun1h(i) I103·· Cap. 10~- e seg. 
êül:es' d'õ p'àpe1 sél1adõ s~a · eis- mésrl:i9$ ~o , · · (l(id •.. For, -l'J. JJu·tubro· •J )Ry. Oap. 
tabaco. A. i7. ABril I8o2. §1 35< • · : 96. e seg.) ·. . . · 

(. "ffi qliae:s:- sãJa os dos s~tios empre-.gà
pes: na : fa~blridá' do· p·ap.eã cl'' Al~emq.tlt:er. 
Condicc;, r&. •.e I'9· de . Aác:>SEO ll&o·z. '· .;),) ' ó' . 

- 79~t - Pti~'i•legi®· .. d·é tv~ndet virtho he 
semei.Jn·ante, a:o rel€gO. A• ~,Q. JuDlw r8oí· 

1 

799~ ---:~ para não ser alistado quaes 
se rnandárã·o' ob-servm·~ . O. b·~·· Ütlltm'bro 
'i•Bo7. ; A. K5. Dezern·bro r8b~· , ·Ponalfl 
r7_. }1mho, e . A,-~is. ~o. Agosto I8'JiO'. 

., 

i E nas visitas das cadeias. A ..... 3 x. 
' Março· 1'74-t. §f, 7~ · · 

I 

8o3. - .- pert~nce~tes , ao Juizo das 
.Prof)ríeda·®es, ua·ran~o-sé em ·out·rG são 
fl.ulJrGs.' A·· 26. O'tatiibro1 i~74'5'· · 

I 

. 8o4'. ~.:_ do - cr~me dt! fta·rito éomo se 
formárão para -se.júlgar. s~ijjelhame de1i-
ct~. D. 1· Nove~_bro I75S· . _ . 
~· 

~,o,_ ,. I } 

805'. -- 'simple-~mente verbaes se 
ma·ndátão 'fazer. a'Gs F€"Üs de crí:~nes , e 
ociosê's na: ott'aa.s~ãe . d0-- Tef.reü1etó. D-. 4· 
Novembro I7H· 

8oo: Privilegias de todos a·s i ntrbdu- \ 
~tores ' "e cí.lii:iJ<tdores mas-pimefl'te-iras 'da 
Imàia ; e &e: ·q:uaesqu.e:r 0111tras pla\n:tast clé 
es peci_ar ia , · :· d<Ys .e~m~-e~s , ~u i'Adi?~rra:~ , i 
q~m~. a•rn~a n~o·_- s~ cultrViiO'. ;· qoa'es ~aro~ A_ ~ ·\ - "E- t:omo1 s·à fáz· ~o't1frá os aseifeirõs 
7 ... .]ulho 18 .w .... _ . .. - .. .... . . € tFabalhadote-s ·do 'A-l·em-Te.jo'. cJI'lé a1~ 

• .. ;: _, " . I tetlÍO OS preços dos jernâeS, f}; I) • J~nho 
I , Í7)6• . · 

• I 

Os da Conservatoria do Cornrmeréio 1 
eón%>·; ·e--c;om-: ·quaes ·meti€adoréf tem --lu- . · · 
gl<l f , e' emle.nrlem-se restuieta:.mente& Ass. · 8ü6. --'--· · d0s h<i>n'le:n:s .dé negocio 
23 ; Julho dh r. - ' · qh.1eh>rados faz•sef verbahiRenre ? dê plano 

( Vtd. A. 1.0. Setembro 176S.) 1 e em fórma mercan-rl-1; se·rb outra orçlém~ 

. Sor ,, ·privUeglo de 11ão. ser demandado ,: 
quanto aos ausentes pelo serviço do Es· 
tad'o, €orno· se ent~nde• A. 21. Outubro 

que não seja a dos termos substanciaes' 
'

1 

qus por Direito Natural e das. Gentes, ~ 
estilO' das Praças se observa-. A. I 3. No
vembro 1756. §. 16. · 

(Vid. A. 8. AgoJto 181 r.) 
I 8-u. 

, Faz-se ~ontra os __ Arraes, Barquei-
'( Por Avfi's. t . "'!fai·Q r2n. fÔi prohib't~ ros ,. e Car.rm.ro'S'; que· éol'ldtlzem vinho-

do passar tartas de_ prt'&ilegios a Con:: &~ Douro·', e r:rifo proteel€til {OI~forme a 
sules, ou Viceconsttles das Naçõu tfS- le1.·~ A. 30. Agosto I7)'f. §. 9 
trangeiras neste Reino, sem as nomea- · ' 
çó~! serem co;-Jfirrnadas por Sua Mages· 

1 
_ c;ontra ·os culpado~ e~n devassa: de. 

t 4dc.)l .. · 1 contrabandos , C)Ue está sempre aberta 
. .. ' j ~az-se pelos depoimer:tos das testemu~ 

.• o_ do fo~o' ~o?~edido pelas .!eis do I nhas-, ·qt'le emlpão a·cad'a u'm; A, Izt, No~ 
Re.l!lílo·_:ams E·cdeSlasDh€OS ,. n~o fm revo- vembro I757· §. :·x, , 
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. O mesmo no processo· dos mono· · 
pohstas do trigo. E como se ordena. O. 
I. Dezembro 17'f7• 

Com0 se ·faz o dos arbitramentos 
sobre a reedificação de Lisboa. ' A. rt .. 
Maio 17)'8. §§. '3·, e 4. · ' . ·· 

I f o 

807. F'rocesso simplesmem'e verbal, e 
s~mmarissimó em casd crime, o· 'JUe he 
ngorosarif<lente , e como se ordena , e em 
']'lle consiste. C. R. 28. A.gosro 1758., 
e AA, r5. Outubro J:76o .. §. 1., 20. 

Ourubro·'I76-g. §. 1., ~ 26. Maio 1766., 
e 16. No-velnbro 1771. §§. 6., e 7· 

C:omo' se faz dos que em Lisboa 
edificao contra à lei , 8ue marca o pro
specto. A. I). Junho 175'9· §. 9· 

8oS. -- verbal" das causas dos Al
moxarifes, e Thesoureiros depois do Ter
remoto como se mandou fazer. O. 1.3. 
Juroho, e 14. Julho ·175'9· 

' I . I • I . 

. 809. -- originaes . entregão-se ás 
partçs , . que requerem nas: justificações 
ultramannas. AA. 9• Agosto 1759•, §. 
6., e 27. Julho 176;. §. 7• · 

(Revog. pelo A. 26. Janeiro 1780) 

g 10. Processos simplesmente verbaes. 
As sentenças proferidas sobre elles ad
~íttem embargos. A. ,.5• Junho IJ6o. 
~ · 5· 

8r 1. -- verbaes sem limitação de 
tempo , ou tesremun'has se formao aos 
r~os da Policia. A. l-),J~nho 17 6o. §. 5. 

· (Vid. 0 D. 'I). Setembro 1778., que 
re~rovott a hrevidf!de delles.) . 

Os verbaes dos contrabandos como 
~~o ordenados I na C6r~e, e nas provin
cras, perante o Minis~ro de vara hranca 
mais visinho, e, consistem no auto da to
madia, e da denuncia. A. I). Outubro 
1760. § I. 

E como se procede no ultramar. §. 2. 

PR 
812. Processo da Fazenda R!eal. Seu 

fundamento, e razâ0. E nas execuções 
he verbal, e mercantil , e pela verdade 
sabida .. C. L. 22. Dezembro 1761. Tit. 
3· §. 4· 

O dàs 'denuncias , tomàdiàS , e ou
rros casuaes in'cidentes· ·da jurisdicção 
contenciosa dos AJmoxarifes da Fa11enda 

~ Real, e que passou-pà'i"a o Juiz ' de •lndia 
e Mina , l1e summarissimo , e verbal. 
D. 16. ]aneirõ' ·. J;7,ti.. ''' ' 

•'-' r 

8 r 3· -- da Policia no distri'Cto da 
Supplicação são reltletridos cort1 os pre
sos á. ordem do Intendente Geral da 
Policia ; e no território da Relação ·do 
Pono á do Governador della. E como 
são julgados nas Re1aç6cs. A. 26. Ou tu~ 
bro 1763 §. 3 

(Vid. A. 15. J.unho 1:y6o. §§~ :z:•, e 210.) 

8 r 4· Processos . dos soldados achados 
com armas b ancas, ~ou· dê fogo, acaba'"se 
no mesmo clià. Edit. 17. Fevereiro 1764. 

(Vid. Edit. 13. Julho 1764., e o .11. 4· 
Setembro 1765. §. 7· , que manda ttrmi
nar os Co1trelhos de Guerra em 'l)inte e 
quatro horar ;-contadas da autuaçãâ d11 
delicto.) ' 

(0 pr..oceuo principiado e aca};odo no 
mesmQ dia se faz aor soldados , que siirJ 
achados 11as ruas de Lisboa , e Belem, e 
seus subur'bios, com armas brancas, ou 
de fogo. A. 26. Novembro 1801.) 

8r;. -- criminaes do Conselho de 
Guerra, como . se formão. A. 4· Setelll· 
bro 1765. § l. 

816. Processo sllmmario, verbal, e de 
plano consiste no corpo do delicto no · 
traslado daquella p~rte . da devassa geral, 
que constitue a culpa dos réos não sendo 
socios , e na contestação dos mesmos 
réos , e próvas ,della. E assim se pratica 1 

nos livramentos dos contrabandos. A. 26. 
Maio 1766. 

(Vid. AA. 4· Setembro 1769. §. 3·, e r6. 
Dfzembro 1771. §§. 1. , e 3·, e DD. 2. 

Maio 1788. , e 2. Março 1801.) 

27 * 
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r; 2, Çtf));llJO se r~z- (;) GfiS Sj~as ~ên~gadas. 
D.:;~!!l:l :t\:g;a~~.o r 7 67r,, r, · , , . , ' : r• : 
~ · ' i)l ~ l A I :;:q "' r - • · -' 'I ~~ : 

ex~e.uçâo das Leis dos pr~djos ·,. e: da sua -
. declaraçã9 (a C .. L ..:-•\9· Jull}o ,'_e A~ .- 1 4. 
, Outubro 1773.) he Q 0,eg!Jint~' ;_:; .,, ! 

,l·~ o:of~t""I 'c·. . J • 

40 

... f .~ · .i~ fl~ 
8 I 7. Pr?<::es~os simplesmente ye\bae? 

se mandárao fazer contra os Jesmtas , 
qq~ J:J~O .ê~~~%~ ; flp l\ei-GÇt~.9.!1 :1> eHe vol
~~ãcr, ::e . ~on~r11 <'!:~ - pe~~~as-, <a~ue · o~ r~ce~ 
~;i&,~,:- õt) -náep~€nunoi:avâq,, · e~;c. _:L• 1Z.8:e 
~g~~ro. 1 7167: §. -z .. e· s~~· :.. , ) , · , 1 -· 

- ~ c. •••• 4-~P'!t:f,e ,., (jjJC .. s~-:qu~r ,aprowitar 
f/,pl S{ltl PfWVjt{encj'(J , df!P;Jit:_t!-'SC_nt a Q rt:qúff': 
ri-mento : citá o-se '!JS prlr.t.er P,'il:titl, em tr.-efr 
dias nomearem louvadós peritos, que são 
ajuramentados, e tambem para dize
rem. o que }hes pare per;., :r não o 1;otnedrtdo 
aJgu_rn .. a >dellas1 ,..,n.o.bgfiá o.Juiz -,á s -u~a·rtW<;-

.í r.d· lV . ' i '. ; ' ., ' ' " .} 6. i .. 
E con trá os transgressores: .. dq_s leis 

dos Depositas em _ u~boa-. A. 1. Dezem"'" 
'bro 1767. 
th (' 1'Jii12!b c .. , ~~· Jo • '; 

-!)'1 o~ qu~ ~ã_o~ -av_ocaclqs ->pCi>r _g~lalquee 
J.qjz 1d~ _ Gm11tnj§sâQ J> ·devem._ i<e_p.~Gtt~r-'s~ , i 
fi-P.:siaoeHiJ.h~ t:flQS'-, mesJ.U(i)~ Jjui-z9s ~, ~ da rto
rJ,<;>s(,:? ct'-'PHde §a~r-~0! . -Ass. -2- 6. Nq,verpbre 
LJ69.:· , _ ' , >!· ;_ 

t r, ! 

' CSIS.-.::....~ :Foi: ·p~o111~id'0' e·nsinà'r por 
·elles nas escholas. A. 30. Setembro 1770 . . 

,c .. ~ . :: .. 20 r.. r L~ ... ~ ,... ..Jv ..~.. . ~ > 

~ ,.8 t9t .;PJ§l€~SS§5_.i].ito be· .l!leê~ssã-i"io pãr.i} 
~e. faze~..J·_0j-,de§írejo ~ dp~_rin.q-n i linos, , , q1:1e 1 

e.\n ·Lisboa Pl!l~liil ~· 05€'titos· nas-:ca·sas. A. 
::z.~ . Ma.f~:~i:7~ r' "'' .. \ .' . .": :· ·· , ' 
~ :. '·• . ~ , , :) r· '" , -.. ..:. ""1,, '.:. .' ' !_, ' .. t"' 

· ,. ·, fa:?í- ~e .,su~nl'l\ari~, v~rbal ,,. e dê pla
no nos'· crimes_ de cultura de sahll-g\ueireiS. . 
nas províncias prohibidas. A-. I 6. No .. · 
ve-mbrtLI7 .. 6I_. §.. -~! _: - - ~ 

r ' • •- ..... r 

:: g 2.0. - ~-:-+ , Slilt:n fórma , ~em figura ~te 
Juizo se ~·;;r.rn-do~- .fazer para :o ·caso espe! 
cifico do D. I 2. Julho I772~· · 

~ Br@V!},_ e -surnm<HÚo na ultim_a ins
t.apcia.,.. A. 28. rA.gosto 177,2. - § .~ 8. 

Breve, summario, e verbal. AA. r~. 
Novembro 1772. §. 9· , e 16. Dezembro 
1}73 · t§·· l-4• ! • 

' I 

· ~ 8l1:L -=-- verbal d'a Jurit-a ' dos· Cen-
sos e Foro~ ~ào Algaive como 'se mandou 
faz,et. São; ft)l:níados nos ·corpos dos ri'ri'u:. 
lôs serii a7aís 1papeís ,- -do que a's petiÇões' 
das-pal'tes. A. 4!· 'Agosto I773• §§. · 4· ,' 
.8. , "e 13. , 

- i ... . ' c-,• ... , 

821. Pro.ce-sse·., -(j_tue se. deve fazer n-a 

v_elia: liix.aJM J~ ,ff'7HJ{iaçiiq ,,_prouede-se 
d.r:f!f!juqi-NI'fÕfsJ.Je~~o rt fompe,t,e-nte de
p_gs-zt~. Dest~ de,Jpac-ho ,nf1Q h4 embargos, 
Qtl t~:ppellffÕes ~ J-or,q11,e ds parJtes aggra
vadas .. w c.ompefe o_ -recurso de ,petição d 
Mesa do De:rembargo do Paço, aonde 
s.e t'Oma·' a r~.srolu~áo .- cunvenien_te ,, e fi-
nal. Prqvis. 18. {fq.neiro. Jj7.J4;.· ~ 

t "'. 1 f I , _ 
\ ·'\.' .. 

823. -- verbal em m'l,teria civil se 
man~?.? f~z-~r,~n?s ca~?~. ~vos_ AA •. 2.0. Ju
n_~~OI774· §§ · I.tei.;e23•M_a_1o 1775• 
§:.) r8. 1 · · · ' 1 · · 

'· • \,_ · ~ "\ • J l ; ("' I J 1 

1 . Verbal , StJm,mari€>'; . e de plano :mas 
1 execuções da Real Fazenda. A. I 6. :De
i zern bro I 77 4· §. 4· 

• C"' ( ...... -.... ( '/ .. 

:.:"' -J~e jl}sti$.~açã0 -yer@at, ::.e sumrnario. 
$.,. 14; Dez~ljllbro IJ?)· ,§. 8. 

I 814• __:,__ ·simplesmente ver.bal 'he 
sempre feito na f<6rma da Ordenação e 
nunc.a COf!l ,proce4irn~nto rapido. D. ~) 
Setemhro-I778. ~, .' --
h:J . ). • <; f),'t l ' 

,..r !. .-
.82)• Procéssos dos Militares da .Ma-

rinha fazem-se do mesmo modo, que os 
de terra. D. I 5'. Novembro I 78 3. 

:- (Dec.lar'O_u.,se, que o E.rcri-vão d~s IYJi~ 
li-tares escJ"e'l{-e ·n:elles., asúm n,a primei
r à, como 11a segunda instancia. D. 9: 
Ju-nho .1798.) . . , 

.. i: ~ •. ; j ' 

Os das licenças dos casamentos são 
queimados , ipqssaclos seis mezes depois 
das ~€Pfeaças.!:1C.. L_. 6. ?IJ-f~br:o 178'4· §. 5'· 

lo' • ') • ·• ''! , .) J -

,-, "'l ..... ~ r~ :1;:; · , . ~ . 

. ,lh?·. --:-:;- .9'9 J~v;r:;amento ;Glos Freires, 
pnncrpmdos no tempo do A. <J r. Ül!lt~
bro r-78 6., para onde se mandárão re
metter • .. D. ~41 ;:Ma]JJ, ,r1778 .• 
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827. Processos de trimes 'capitaes nao 
p_odem ser julgados nas primeir-as instatl
Cias, mas devem ser remenidoi ás Rela
~ões. C. L. 19. J;m!lho t79o. §• 6. 

_(Po1~ C. R. 10. Ma'f'ço f191 • . f'e dete'r
mmou, que os processos 'dós co11trahan
dos apprfhendidos por ordem de Francis
co d' Almada fossem. por elle julgados 
em Re!a_ção com .lldjtJnto.r.) 

( Dee!arou-.re, que nestes processos fo;~ 
.re Fiscal o da Companhia do Douro, ou 
quem por elle ser'7Jisse. G~. R. 27. Julho 
1792· ) 

828. Prócesso breve póde o R.egedor 
mandar fazer em Relação em cinco diàs, 
aindaque os_ casos não sejão disso, decla
rando-o ass1m em audiencias geraes, ou 
ainda em sua casa. A. 5. Março I 790. 
§§. 8. , e 9· 

( . ' 
829. -- verbal das presas feitas pe

los navios nacionaes como se ordena. A. 
7· Dezembro 1796. §. 21. e seg. 

' Na arrecadação das J u-gadas de Sa n
tarem como se faz. D. í0. Mátço I 8ó3. 
§. 2 . 

L. 

830. Procissão de Cotpus Christi no 
Porto. Providencias sobre o seu ceremo
nial. C. R. I 5'· Maio I 607., Pr,ovis. I 8. 
Maio r6o8., e A. I).Julbo I62J ; 

831. -- Os cidadãos são obrigados 
a levar nellas as tochas, e com que pe
nas. A. 2.2. Agosto I6o9. 

Foi confirmado o Regulamento pa
ra eUa na cidade do Porto. A. 15- Julho 
I6H. 

Providencias sobre eUa no Porto e 
em Lisboa , mandando-se que vão a ~l
la os Tribunaes. CC. RR. 21., e 25. 
Jnf.ho· I 630. 

i 

Vão a, ella os Tribanaes e seus 
Officiaes em Lisboa , e Porto. ' A. r 6. 
Agosto 1630. . 

Outras providencias. Port. 20. Maio 
I636. I 

PR 
Providencias sobre a offerta annual, 

gue se fazia para ella á custa dos moe
deiros. A. 7· Junho r687. 

( Vid. Regim. 9· Setmzhro 1686. 
Cap. r.) 

(DetlwminotJ ... J"e, que o RegecJ:l~ man
dasst! imprii1~ir a lútra dos Mtntstro.r, 
e Officiaes da SUpplicação, qu( deviáo 
acornpa11hala. D. 9· Junho 1724.) ' 

' He a R e:l<Jção \;{o Port0 obrigada a 
·acompanhala. C. 1\. 6. ]'unlio 1783. 

(Já se Úl.Jha decidido por C. R. 2). 
Ju11ho r63o., que o Governador, e Des
embargadores a devilío acompanhar.) 

Providencias sobre o seu arranjo. 
A vis. 22. Maio 1792., e Edir. I). Maio 
1799· 

t ( ~ 

8p. Procissões clas Camelras não po
dem os Vigarios dos Prelàdos entender 
neJlas, ttJais do que no governo das pes• 
soas ecclesiasticas, sem saírem fóra das 
cruzes. Porem fazendo-se enrre leigos al
guma irteverenéi1 áo Sacramento, podem, 
e devem. acudir àOS taes excessos , como 
Juizes competentes. A. 20, Junho r6o3. 

( Declarou-se por ./1. IO. Setembro 
I 622. , que . o Corregedo1" de Coimbra 
prendesse, e não solta.rse, sem ordem 
d(J Destmbargo d9 Paço, as pessoas, 
que não Juizes sem pegar nas tochas nas 
frocissoe.r da obrigafiio da Cam~ra, o~ 
acompanhar a Bti1tdeira Rea~ satndo fo
ra, tendo sido para isso avtsadas.) 

833. Procissâo da Bulia da Cruzada. 
Providencias sobre ella. A. 2.0. Outobro 
1621., Resol. 22. Novembro 1637·, C. 
R. q. Janeiro 1638., Resol. 10. No
vembro 1117:, e D. r8. Setembro 1741. 

834. -~ annu-al pela victoria d' Al
jubarrota mandou-se renovar em vespera 
de Santa Ma ria d' A gosto. D. 7. em Pro
vis. n. Junho 1641. 

235· Procissões da cidade do Porto; 
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Foi prohib.lào aos Ministros da Relação 
~companh~·la.s. A. 7 . .]aaei~o I 654· · 

. 
·g 3 6. Procissão de ac~âo de graças a 

Senhora do Patrocínio mandou-se insti
nür. - É que as Carnaras a a<::ompa
nhassem. A. vis. 13., e Prov-iss. ;n. Agos
t-o, 'e I 3'· Novembr0· 175 6.. 

837· ·Procissões da Cam·a.ra, g-úe hiáo 
á Pat:riarchal, vão agora á BasiJica ·de 
Santa Maria. Avis. 2. Julho 1791 .. 

' . 
' ' 

838·; ·Procissão solemne ,em ac~a0 ,~cle 
graças pela Restauração. Portar. 1'9. Se
tembro. r8o8. 

F l 

r S39. Proclama! das ·pessoas, que vi
vem debaixo do patrio poder, são prohi
bidos sem aonsentin;~ento à:<:>s ·superiótes. 
Avis. IIG. Janeiro 1771.. ' r, J 

_(Dc~og. pelo D. J). Maie. 1778.) 

840• Proclamações do inimigo. ~em 
as nao ·entre:gar em ·vinte e ~uarro hóras 
aos Mag~strados, ou Authoridades _,.,que 
penas tem. O. 20~ Março 18.09.; e Edit. 
6. Setciú bro I 8 I o. 

·Suas obriga~óes. Provis. 10 •. Ouru .. 
bro 1591, N 1. 

O~ dos Mest~res • :não pode~. ~et,- ·elei
ros, senão depois de seis annos. Regim~ 
30. Julho 1591 • • §. 8o.; e Deêlara~·JO. 
Novembrp I 591_. t 

f - ~ 

.,. 
845'· Proqwa·dor d~ Corôa póde re

querer contra os intrusos nos Padroados 
sem Provisão especial. - ba mesma sbr~ 
te conrra os que impetrao beneficios de 
homens vivos. ~. 7· Agosto I5'99· 

846. -- ~u Fazenda , tendo de re
querer nà audienda , senta-se com o 1 uiz 

·. na séda. Regim. 7· Junfuo z6o). §. 12. 
' ' 

' r 

, 847. -- e Faze1;da na Relaçao do 
Brazil serve rambem de Procurador do 
Fisco, e Promotor .ela Justiça. Regim. 7" · 
~atço ._ I 6o9: §. 63. 

· 848. Ptocuradores da Corôa, ou da 
Fazenda podem promover con"rra as pes
soas, que, rendo Officios d'E!Rei, se 
chamao ás ordens , sem ser necessaria 
Provisão. L. 6. Dezembro JÓD. §. t6. 

Devem demandar os beneficios das 
Igrejas do Padroado, que andarem desan-

841. Pr.ocuração por mão alheia, e · . ndados. A. 17. Novembro 16I7. 
assina-tura propria podem fazer Gs que 
tem titulo do Conselh0, e Car.ta de Ca
mara. C. R~ 2.. Outu'bro r6n. · 

841. Procurações dos Procuradores das 
Côrtes, c0mo se legitimao. D. r R. Ja-
neir-o r~4r. . · 

843; _;_ ~obrigaçóes dos ~egocian-;
tes não se regulâo pela Ordenação, mas 
sim pelas leis maritima3, e costumes mer
çamís, é louvaveis dás Nações illustra~das 
da .Eill·ro,-pa. f\ss. 2.3' Novembro-. r769.:! , . .. 

84.'> Procuradores d~ ~idade trazem 
varas vermelhas. Regim. 30. Julho 1591. 
§ "'/:." - . 
' _. .f .. ) i.- .I ~ I \ 

Devem ser ouvidos ·em todos os ne
gocias~ em que se consuJtão materias de 
jurisdicção. D. :u. Ag<Jsto I937• 

E teguerer contra os CG>Fl§ervadores 
das Religióes, GJUe exceçlerern a sua ju
risdicçâo. A. 9· Julho I 642. 

I 

- 849. Procuradores dq Corôa, e Pa. 
~enda dfZ Ue!açáo da Bahif! devem sa
ber particularmente de rodas as causas 
que tocarem á Cor6a, e Fazenda·, par~ 
requerer o Jg4e for necessario, e será pre .. 
$e~te a, tqdasA as audiencias, que fizer 0 
Jmz da Coroa e Fazenda. Regim. z7. 
Setembro 1 6p. §. 54· 

r • • 

S~rvit:ao de. Procuradores do Fisco 
. ' 
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e de_ Promotor da Justiça , t usàrão do 1 

~egtmenro do Prom~ror! e Juiz ~o Fisco I 
d:a Casa · da Suppltcaçao. · Regt1!l:'l. I7i 
Setembro I 6 p. §. H. · 

8)o. l?Focuracl'Or da Coroa. Declarou
se, que náo deve assistir aos votos dos 
Assentos do Desembargo do Paço sobre 
as Cartas. D. 22. Dezembro 1656. 

Co'ncorrendo o Procurador da Co
rôa com . o da Fazenda, falia J.Drimeiro 
este. Ú. ll. d>urubro J 667. 

Foi-lhe permittido poder ma'ndar 
e~cre~er pot outras pessoas as respostas , 
que der. D. 1l7• .Maio 1674. 

Recebe dos Tribunaes , e n~o. da 
mão das partes, os papeis , em que de
ve responder. D. 28. Novembro r674• 

O dõs Feitos da Fazenda dêve ser 
oll\>ido no ] ulzo d1s Capella~ , assim co
mo he o Procurador da Corôa. O. 7. 
Maio 1678. 

Deve promover contra o~ que, ten
do dous officios, não renunciárão urb del
les. O. 30. Março r686. 

Dão-se-lhe do Archivo Real osdo
cu~enros, que elle precisa. A vis. 28. 
Ma'IO r688., e A. 14. Agosto 1766. 

Em que casos .o Regedor póde no
mear-lhe serventuarw. D: 20. Setembro 
I 697. 

_, O Ministro, 9ue serve este lugar, 
na? perde ~ se;venna , por ir o pmprie
tano um d1a a Relação. D. 1 3· Janeiro 
1698. 

O da Corôa serv~ interinamente de 
Provedor da Fazénda Real nos seus im_. 
}iediment<Js. C. R. 2 8. Mar~o 170,. 

85' r. -- h a de ser ou v ido em todos 
os ~eguérimentos sobre pl'opriedade de 
offictos, com() tatnbem o da Fazenda nos 
gue lhe tocarem. D. 12. Maio 1706. 

8 p. Procurador da Corôa nâ.o póde 
ser Conservador de N:~ção alguma estran
geira. Nem o Procurador dos Feitos da 
Fazend:t, nem Ler Conservatoria alguma 
de qualquer qualidade. D. 7· Abril !72~• 

. (Declarou-J'e, que o Procurado,· da 
Cor&a ita Relação do Porto entra na re.
partição das assignaturas, que se ma1l· 
dárãõ accrescentar aos Extravagante.r. 
Asi. 5'· Maio 1736.) 

. \ . . 
8n. Prócfi.rodot da Corda, e Fazenda' 

da Relação do Rio de Janeiro usará do 
Regi'menro dado aos Procuradores da Ca· 
sa da· Supplicatrâo~ E sabera, se algum 
Ecclesiastico usurpa a: jurisdicção Real' 
para promover contra elle., Regim~ 13.' 
Outubro I7)C. Tir. 9· §. 1co. 

Saberá particularrnenre' d~s causas, 
que perrencem á Corôa , e Fazenda , 
para fazer que se prosigão nos termos 
necessarios. E servirá tarnbem de Procu
rador do Fisco. Ibid. §. wr. 

E de Promotor da Casa da Suppfi ... 
cação, e levará os mesmos emolumcn~ 
tos,. que ellc. Ibid, §~ 102. 

8) 4· Procurador da Corôa podi·a de
nunciar os que alteravão os alugueis , ou· 
aforàv:lo rerrenos na occasi~o do Terre
moto: D.- 3· Dezembro 1755': ~ 

(TbJha-se declarado, q·ue he incom
pativel ser Procuf'ador da Corôa, e Chalz
ce/!er da Casa da J'rtpplicação. D. ~6. 
D~zembro I742.) 

O da Fazenda, ou Ultrarriat·, e Char. .. 
celfer da· Ca,a da Supplicaçao são luga
res provídos, sem attenção a antiguida
de, e que se Jargão, apenas ha despacho 
para Tribunal. D.· 5. Março 1758. 

8'5). -- da Corôa h e sem ore F isca I, e 
nunca]ulgador; e por i>so n~nca pódeser 
dado de suspeito, Resol. 18. Maio 1792. 

8$6. -- da Relação do Porto assisre 
empre ás sentenças de Dizima do ]ui:õ 
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~ .. Ç.hançelJ~riá~ .~:; . _ao~ aggraV'os dqJa:izo · ; .contr:a~· os que tiverem dous ·officies. 
~na Njesá delles. A. 10.· Set€mbrG> 1807. jO• ' Março I 686. . · · 

:(Vid. D. 1.9. BevfJreiro I·688 ~). · . 

D •. 

I 
I.., ..., • 

·. -. ~85'1.· Pr.oê:u.ratlot: _,da ·l:f~zend.a ·t\ea{ n~:o ' ·· -- -
:pó?e ser citado sem imme.d1ata Resolu- ; . ,863. Procurador de ultramar he lugar 
·Ção Regia:. C: R~. z8'~_ N,ovembi\O · I.6o6: , .da C:a~a da ,SupplicaçáCJ. D. ,z8. l4arço 

\.. ' ~· :a t.- 17 )l., I : 

• • • 4 1\ 1 ~ ' 

) 85 8;, --i-· ;da Fa;>jenda h a de s~inpr.e · ·· · ~ , · , · . . 
~er ouvido nas rnaref,as ·' •q\le Íhe resp~i- ! '864. -- da Fazenda responde em 
tão. A. 2-R •. Mar~o r6'z7. · · uhimo lugar em todas as causas'· e exe

c'l'l~óes, nas quaes responde;· d i· rocuradór 
E ·os Feitos da Fazenda se. na o. hão I ' Geral da Patriarchal na primeira instari.i. 

de s~~te;Giài ·,;, s·f~: .. ªss\ste~'~ia. do Ptoli:l'l- · cia. D. 4· Setembro 175'3· · '' · · 
·r;rdoi" 1dçll'!.·. D •. 5. tM9io 1663·~ . 

, _· ~ ,' ·Ú~~ ' pod.endo, h a de assi~t~r ·:o: , ~65'. -- -da ·~a'zeada leva ex ofjitio , 
\Procurado·r da Corôa. D. 16.]un):w t6)9· : á Mesa dos. Aggravos , o~ auto~, .em que 
~ dll ;; . çl'o Conse,lho tJitramadnp; @CJ ha dedaraçóes de pre~eito posteriores ás 
·o da Júnra 'dos Tres Estados. D. 2.6. · s~ntenças, já passa.das pel~ Chancellaria ~ · 
Janeiro 16,86. . · '· que :condemáí-ão' os réi:>s directamente , 

pára alli se tomar Assento de cinco ]ui.;. 
zes. A~ 2.4~ Março 1791. 1 · · · · · 

Lr J J.l L • 
1 

• ., , ' · , 

' . ~5:''9• "';-- ·rnandou:-se", ~q~e assistisse 
·no Conselho. :della a .mdos os aíl_?enws , · 
conselhos~ e contr;nos della , como Mi- . 
pistro urdi.nario do mesmo .Cons.dho. A. 
:Ia.Janefro ,16! 8 •. . · 

' '~e asse~to .tem ' quándo. vai' ao . 
·conselho .della. c.. R. 20 •• Julho r623. 

'_J~lo .. : ~ - ~· .. da Fazenda-_. he~ obt~igado [ 
·á respond<:r , quando os Desernbdrg~do~ · 
-res de Aggravos lhe mandarem por Acor-1 
rpãÇJ, dar }'ista' requerendo o que lln: pa- . 
recer. f...'ss: 10. Dezembro I 665 • ; 

I 

' Ássisté ás causas ' güe se ·movem 
s0hre a imposição das periãs contra os 
.gue vendem vinho ,atavernado, , sem as · 
~olemnidades da lei. A. 2 3• Dezembro 
í 7I). 

1 - ... -· 

~~6L -- da Fazenda tem aJuntada 
.Administração do Tabaco. Suas obriga

- ~óes. &eg~rn. 18. Outubro 1702: §. J). · 

" {.Aúist~ ~a Suppíic_aç,4o d decido daf
1 

.cauJ·as delle. D. 5· 'Jttnho 1716.) 

B6í. · - ·- da Corôa . ~eve promover 

. _.(No.r negocios·, em que-e l/e tem 'respon
d~tfo .. por ncri,to, esão t r.aíaf'M no De h 
embflrgf! ,do P~fO ,_ptfde replicar ruoc.al-: 
mmte , se esttver presente, requere11-
do ó que convier em razão de úu ófjz.ci() , · 
sfm inter1~ompe·r 'Oi votos.- Mandou-se 
fa_,~er logo p Rer)mento del/e. Resol~ :23 .• 
Novembro 1805·) .. · . 

. '866 •. ProcuradQr, que a Camara mandar 
á Côrte a tratar de alguma dependencia 

-' I 1 ) nao podera requerer outro a gum negocio 
seu, ou alheio. L. 5'· Novembro 1604- _ 

{Vid. L. 14. Maio 1573.) 

867. Procurador de defuntos e ausen
tes. A ellé se ermega a s~a fazenda. C. 

, R. 31. julhu ·I6o5. · 

I ' 

8_68~ _..;_ da Conté.ldoria ·da cidade he 
um dosCorrege~9r.es doCrime' da cidade, 
nom~ad'o pelo COI'lsdho. A., e R.egim. 
29. Dezembro I75'3 · Cap. 7· §. 1. · 

, Foi_ nomeado um Fiscal. para assis-
tir a toda~. as causas ,. e .dependencias dos 
~éos do~ tlros rdados em ElRei. D. lle 

I Ma-r~o -IY'5'9· l 
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' 869. Procürador. Foi initaurado' o da 11;10s Concelhos, permittindo-ô d Sobeta~ 

Decima , e nomeado um Dese'mbargador no: D. I 3· Dezembro 16) )· 
da Supplicação. Suas obriga~óes. D. 6. 
Outubro 1769. Qyalidades, que nelles se e:Xigírão',: 

e:x;cluindo os Chris'(ãos· Novos. Právis .. 
O da Faz~nda do ultramar foi nd- 22. Dezembro I 667. 

meado. D. 16. Fevereiro I799• 
Mandádo-se-lh~s pagar .s~qs sala:-

Ordenou-se , gue o Proeurador da rios por despacho da Mesa do Pa~o. D. 
Fazenda deve ir ao Almirantado, quan- · í8. Dezembro 16')3'· 
do para isso for chamado. Resol. 30. · 
Maio' e D. 12. Agosto I 8ox.- ' Podem requere~ servi~os. ' ain'qaque 

de menos annos. O. I'). Fevereiro 1 68o. 
O Procurador in partihus responde ' 

nos cásds da ·Decima. Edit. 6. Serembro 
180). ' ' 

(Vid. Avi.r . .. r;. Fevereiro 1804.) 

870. Procurador Regio. Nao póde': 
passar·se Ptovisao para ser citado, sem 
preceder consulta. A. 13. Janeiro 1607. 

. No BraziL póde ser authorisado pelo 
Gover.n~dor , Chanceller, e Oe$embar
gadores da Bahia para demandar. A. 21. 
Ma11ço. r61.1, 

Qhlerendo assistir aos votos em sus
pei~óc;:s â.os , Desembargadores do Paço , 
he para Isso chamado. D. I9· Junho 
1703· 

I 

- 87 I. Ptoc'u'radores do Povo. Mandou .. 
se proc~der na fórma da Ordenação wn
tra os que lhes fazião injutias em razão 
de seu officio. A. 2. Junho 1 643• 

. ). ',.O Proc~ramer da Rainha he ou;o~ido 
~m~t.odas as causas, .em gue ella teri;J i·lil -; 
t-e.í:esse •• D, . I 3· A.gos~0 1644. · 

Em quanto estão nas Côrtes e ci~
co ~ias de~ois, não podem ser cita'dos por 
aç~ao nova. D. 9· Janeire 1,646. 

' - ' 
872. -- do Conselho heouvido nas 

multas' que pagao os arraes que con-
1 , ) I 

travem as providencias sobre os passagei-
ros. ProVid. 9• J u~ho 1810. §. 8. 

· · 873. Procurt~dores das Côrtei podia o 
ser ~s Juizes de F óra , eleit<?s. pelos mes'-' . 

Tom. IL · 

Foi prohibido aos Ministros actuaes' 
de Justiça serem esçólhidos para .i'sso. 
C: RJ Io. Outubrd 1697; 

87 4· Procurad.Óres das ~6rres- ge 169?· 
Concedeu-se-lhes a mesma mercê de po
derem requerer servi~os , que aos do an~· 

no de 1679· DD. 13'· Maio 1698. 

cv;d. D. Ij. Fev.ertiro .t6~fo.) 

875'.: Procuraddr.- Fisc4! da De~~ma 
em todo o Reino . he esqolhido pelas Ca:
maras. Regim. 9· Maio I 6) 4· ';fit. r. 
§. 4· . 

Nâo· paga custas, quando .defepde 
as demandas > depois .de serem os bens 
confiscados .. Assó 23• Março 1673. 

He nos Juizos inferiores qualquer 
Advogado, que para esse fim se nomeia.
D. 14. Dezembro I7fO· 

Leva um só salario; àindaq'ue dê 
muitas respostas em um negocio. A. ZJ. 
Março 17)4· Cap1 6. §. :z, 

Fpi nomeado um para assi.stir a to.: 
das as causas , e dependencias dos bens 
sequestrados aos réos dos tiros dados n<;> 
Senhor 1). Jos.é, e nos sequestras dos 
Jesui·tas. D. n. Mar~e I759· 

Êlfe , e e Soll icitador Fiscal nada 
próva , nem póde provar , de modo or~ 
dinario. D. I4. Julho 1759· 

.876. Procurador Fiscal da Superinte.o.· 
28 
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tendé-htia ~tftãl 8á' De~im:I. FtJi l'tÜltlV'ii., Por '{Utmt sáo nmtleadt1s ê!s da Al-
<lo 

0 
.seu lugãr,· D .. 6~ OH.~I:lbrQ 1769. : 1 fEthdega, e- Casa· da Jnd~ã; ~a:p. I Y• 

I . ~ ' 

~ g77. Pt-óélii:ltdótFistai. da-Fazénda. i!Ef"' , 88.7. Procuradores não podem receber 
quet· ao Provedor' é rlâd á() Ahtttn;Xârife' dos deposi~QS a:s herí:lfiças dos defuntos 
tudo o que he a bem della. Provis. 3· em ultran:rar 1 mas dev(}dl vit as pr0prias 
juUío .t-7,881 .. P.~rtes, e, qu_ando ellas não po~em, co-

. mo : sl~ protedtt A~ t1í7. Jlillbo 1765. §. 4· 
' ~ ' I 

. . 878. -- da Jurtta das Cb~de1atias · 
tlé" ouvi~o llãs éàtis~ ~ HvrailiifrltOs à el
b~ p€rtertê€H1-te~ 1), 1ec~ Jüll'ig 17;t5~: ·_ · 

.. " ~ l ~ 
- 8'7<}. -7-;.a dà }urita ti~~ - 'tres E~tad~s 

responde no Cbns@lJ.íO Elà· Fá~bda em 
todas as causas concernentes ao paga
mento da Tropa;_ ·c. L• 2lí Deie~bro . 
l76f::. 'til. · ~. §. t/2, ·' : .- ' . 

B l • • 

. 8So: . .lA'- :di jif"nta €h:l ~~rá.dc.:} , ~ 
Casa de B~aganÇa: Se~ officio, e o~riga
~óes. R€g~m. r9~ Jtillío . í €í8·7~ <là~'l .19. 

· ·gg·r. ~:.- ~<:5 Co&Riet~ió~ Sita§ Q~ri- ' 
gã:ç-ôê'S ,. ãúthÕt1dãae·; er~. E811at1 _to)fjfrffti 

pbr A.. J:6LD~ztufi.bilo 175'6' .Gáp. ·r~: 1 

. . ~ -
8'~!; ~ttiifú.r.àdef~ ~ · ci ·Cora~t:!s no~ 

tn:eão~e áo'!J féó~, qoe- tem p;~~r~ pi>'€W• 
tosas. ·C -R; ~· M.-ar~ô 1·6~;. - { 

' 'J 

· · 8~3'; :Ptd~\l]!dd& ât!J~ 1:ãtii!os:~·$E;· ;Jie 
<:onderiado em éllsfãs• Fr,\9•r:F~ ~€1~.J ~~1 
Fevereiro JJI3· 
:).f: • ! r ~ ,;. r..' .. , 

l J ' 

884. --· da'S p'àft~s? riãe ~@d@fiil §~f · 
bs Ministfos, e Officiae_s. DD. _19. No-

" 
. ~8~; PrbtztlraGiàr JLêga€1o. Eot ptmf:11r;~ 
t~do a. Compa,nhia Geral da Agric~:~ltura 
tlas V mhãs <do Altli>' lJtjtH'€1 , ter um ria 
·Côrte 

1 
pard faz-er chega;t á R.ettl Pres-e:n~ 

ça as Consultas, e Represemaç0es da]lil:n ... 
ta , e!!tí tgtiàSI M t'ás~s eGcor~etites~ C. R. 
26. Maio I777· . 

B89i ""'-'-"'"'- Ge-ral dªs Otdéns teJit:l fl:t 
M-esã ~~ '&Y:nsc~tficiá.. o mes.mo llSStlnto iilt1 
cadeira_ raza, fóra da Mesa, que _o Juiz 
db-gC~v2t~leir~s. Avis. ·j,. S~te:ml!>ro 1787. 

· -~ (fíd •. 'A7JU. 119. 8eMmbrfJ 1187.) , 

. Qye lugar tem na M4sh 5t ')'UlHtclô 
lá vai. A vis. 24. Fevereiro I 796. · 

' ' r ' ' / • ., • 

. ~\t)'~ - e~ftl,be"lee.~~ u:rn. no· Riir·ieJàl .. 
fléll•f.Q .... A. '2.2.>. Abnl I8c;i2:, ~· 6. · 

' . \. 

890. Procuradoni:s das arremataçoes 
dã-'8 . fazê.rtdor~r elti!tidas< m11. A!.fã-~1élga ·, sem 
se €111-Sfiãe>harem ; :forãrõ· m~al'ld~dt'l~ h~ 

, fnrífá·r~ .D~ 9• D~~ernetl(;f >180j~ 

.· · ~o/Í• Prvtiai:;3o €oJ:1111n\tll!!llllí' ~· e iil&ilía co. 
m"'cD ~ .ôal~ül'a.-~, :f~·. N~ve~tt:brW I 'Jfl:> §~1 1; 
. ( Vtd. In.r.'ttt-. co'Fiifi il~~ ptr ..IA w. · Sre .. 
tembro 1756. §. 1.9.). 

j -· 

vêrm5ro fy!~. - ; -& íflJ ] ã=f.íi&J..fo-172 ~-; 1 

, . ,. • ê . 892. Prtifesftc'Oi"~J· Re~ió& da~ j>f~!iíeü 
; .- ." ' ' ,_ ·, "' , s ' -~~ i ras letras gozão dos privilegias dos No .. 
- 88~: F-rbeutado~eS: das~{ipdlàs; _€. JN.'ê'.:i 

1 
bres '· ipcorp~rados em Direito Comrnurn 

siduos. Fof.<Jíh~s eiin~ediclà artferéd~ â'és. 1 ~J 1~t ]Ufifiô i7')~• ~· ll. ' 
brden~dos dos Provedores respecji vos. I · . . · . · · 
~r0v if!. ~ég: ..,rtr. Máié i~~7 .. · ., 

1 
• •. , N~o< ~~gâi@}~ê~g ~f.ei1n-os~. E. ~tnrt 

- · apose~Foocm:J. @Gt-F\Ia . D ~ g .• Setei.Íi!ibfo 17~~~ 
. . ... . . . - ... . 1 (Vtd. D. 27. Outubro 1813.) 

886~ -- de l)'avros nas portas ·da · , · 
.A.!~a~d~ga. Su?s o~brigaçóes: ~star. 12. ., ,_ ~~6> pagâ~ · D1~i't.Õs, ~~i'ln>'S. ;ID~ ,í · 
D~embm - 1•756. ~â'p • 11&. , Set~rty ii'fjfjo> · ,. _, ' .,. .• _ · 7~ 
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· . 89·3'. ;pr<:>fessores, que ensinao a rno
ctdacle, devem ter o principal cuidado 
nos b0ns costumes. dos discípulos 1 ins
truindo-os, a que pratiquem fielmente o 
gue a Religião nos ordena. lnstruc~. 1.8. 
Junho 1759. §. r8. 

E obed.iencia aos Superiores. §. 19. 

~antas horas devem dar aula. §. 
20. - E ferias. Ibid. 

Como devem castigar os Estudan
tes. §. 2.1.. 

8.94· Professores. Qyantos são em Lis
boa O que devem ensinar , e por onde. 
A. 28. Junho 1759· §§. 5., 6., e 7., 

Sendo de Grammatica Latina, go
zao tambem do privilegio de Nobres. §. 
I 2. - De Grego quantos são, e aonde 
os deve haver. §§. I 3·, 14-, e I)· -

De Rhetorica o mesmo. §§. 16., e 17. 
- ~e Grammaticas devem ter. §1 ). 

' 

Forao estabelecidos em numero suf-
ficiente para todo o Reino. L. 6. No
vémbro I 771. 

(Arnpl. pelo ..1.. I I. Novembro 1773.) 

Da conservação e s~bsistencia dos 
Professores das escholas. menores depen
dem os elementos da literatura. A. ro. 
Novembro 177:.. §. 9· 

' ' 

, 89)· Professores Regias gozao de ho
•menage!ll , como Nobres. D. 14. Julho 
177)·, e Resol. 26. Janeiro 1764. 

, .Farão de~Iarados isentos dos cargos 
pubhc:os. Prov1s. 2'8. Feve~eiro 1778. 

E mandados tira; as suas Cartas. 
Edit. 15. Março 1780. 

~ •I I 

' · 896. ---:- das Aub.s menores aposen
tados. Providencias sobre os seus ordena
dos. Resol. r8. Agosto 1779· 

. 897. -- dos Estudos menores da 
Con1arca de Coimbra, quando estiverem 

impedidos, podem nomear , Substituto~ 
com direito á successão _da proprieda~e. 
C. R. 5• Maio I79"· 

898. Professores para as novas Escho
las Geraes de Lisboa , e um para a ca
deira de Catecismo forão criados. Avis. 
4· Outubro I 8oo. 

899· Professores Regias das primeiras 
letras , e latinidade. Os seus ordenados 
farão aumentados em todo o Reino. C. 
R. 13. Novembro 1801. 

Nas casas delles se mandárao conti• 
nuar as aulas. A vis. :z6. Julho 1802. 

(Os Professores, e Me.rtres Regios; 
e particulares, Licenciado.r, e outras 
pessoas com empregos pzlbiicos de letrll.r 
na Côrte; estabelecérâo, com afltorida~ 
de Regi-a . um Monte Pio para soccorro 
seu , de suas mulheres , filhos , pais , e 
irmãas desamparadas. Rc.rol. 24. Maio 
r8r6.) 

900. Profiuõa do 4·a vóto dos Jesui~ 
tas quaes erão. C. 4· Maio 1765. 

9or. Prohibição não he bastante nas 
disposições , sem que se comrnine pe
na. Direct. confirm. pelo A. 17 . . Agosto 
17)&• §, 4Io 

902. Prohibido: O que se acha prohi
bido não se deve obrar, nem ainda indi
rectamenre. A. 13• Julho .l7)I· §. fin. 

903. -- por um meio, não deve fa
cilitar-se por outto. Ass. r8. Julho 1778. 

·904. Promoções Militares da Mari
nha. Nellas se attende mais ao meteci
mento, do que a antiguidade. Resol. :w. 
Outubro 1796 - E aos que tem esu~
dos de Mathernatica , feitos na Universi
dade, ou Aulas da Marinha. ResoJ. ) . 
Novembro I796 • 

A dos O.fficiaes. Militares neste anno 
28 * ' 
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f-<~>~ <~iitmstfmasr.flihl tl'!'imeàtb ae Jia-- ·. 
.neirD. · ~-J~, dF.:ev.:ràt~"o a:B~s J _ 

._,::, lJ •• : 

He · párte -paiJla ac.tlllsa.r a ''nullid:ade 
!cd(i)s 1Cl!YJltrtaJJ<DS sohre hat.élnças de ultramar, 

i V:fl.!ilCendo '@ • quitato elo que se ral'"Fecad-a~ 
I Â. :í];y, [J:lltJlro 'l

1
tÓ')o ·._ 3~ ... 

. '90!· Promo~oes Militares. -~orao ~ro-[ 
··bi&iêila's" .:;:rQ"S< lG<rnernad"mes , 1e IDs~ados 1 

-M~iot!€S «ia:s !praças . ., oorue ·não :tfiDl lgl.llit-; 91 I. Promotor dos defuntos' . e ausen: 
/i:!~ç&s qi~IDl:;/.é aus Oidaes 1 -e· -selwl . . t'!If Jitío ~ pm.ga r~rustas ; :be.m ·c~m0 :ó Pro-
dados alistados nas corop'dndlms m:»as-. -:-- ·motor dos Residuos , e o Procurador Fis-
E aos das -veteranas. - E aos' de •pés de .ÇaL.~OC: RR. 7· Agosto, ~ 7· N0vem- · 
·praças, e pés de ca~teHo.- ~aos Qffi .. :. 1 ~bro 'I70<?·, D. 13. J'tl:lho I7)I, e C.~ 
~es .!T-Bfot-iin.adt:ls. DI. ::b. iJJo:Iho- -1 8.[ z. . r 6~ J anmo I 7 99• 

. 
1906. Promo't fJr -doãR·BJiilufJJ'e Cativos : 

·n~o póde ser ~ondenado em custas. C. 
-lk7>- :l~u~liliDb-ro 11éd<D.~ D. ':3L Agosto 
I699;.'1 ~t:t C .. :R~ ·7· ·N<!>v.émb:r.(i) !lJ'..G>O. t• 

(Vid. ·C. R. I 6. Janeiro r799.) . , . ., ~. '... .., :... 

~ -E-et s,e-~~e j·aN-~ido ,-!<las habH.i•ta9ões 
~ ~ en'ôeir.o~i'~\: que. ;pedem· :.a .<entr-ega das 
-bér;a;rn,~aG~:tnte&, -e:c0n1 :pléna de nu1li{l}a- , 
\llk~ lr~se-p 'fl~'ti}:for. A.,li2: .. Janci>no IJ,38. §.'I. : 
f;: OO ~f.. I J,t "• ~' 
~~ c 1 ... ' t ·;v ·~' ~ 
~ .. )·.i~ .~:: -~~-.. \ ~ 

·907: Promótor da Ju·.tti çtz deve faller 
·'O officio de denunciador contra os naturaes 
do,}~~g~o , ~1,pe:. -commet.rerem. culpa~ no 
13rt:t-it-:.~~ Jt -~7· j pl.ho i:6~7· · ·. 

~ ~ \.. \ 1 .i •. 1 • . 

Deve ·observar 'tudo ·o que determiw. 
<:na.r :nas ~and iedcras ·O Corre.gedór do Cri
-me :.dá>'Gôr..te s0bre.o p.re-cess@., ,e JiyTa .. · 
•.:::llaet,mt9 . . ~s eari:is ;_ :poném :duvidatJdQ o 
Promotor sobre a preparação; dGs aJnqs , 
deve ·o, Corregedor resolver a··d·Úvida p0r 
Acordão. Ass. 12. Fevereiro r664. 

\ 

' . 
.... .. ~ .. ... . 

-. 9Q8d .,.:r-=- -~€ ·visitar asc:cadeias no 
primeiro dia de cada mez., para tomar 
a rol os presos , que .nella houver. A. 3 J. · 

-MaliÇO It,.p. l · ~; . · . · - -..~ 
. ,(:Kid • . RflJ!Jim. 7· J-unho r:úoy. ~ •. .llii.) 

909. -- na l'tda,sâq do Rio aeJa- 1 

tteiro lia de set ô Pt'oéu-rador d<'i' Cor.ôa 
·~--Fazenda. Regirn. 1j-: de bltt'üprõ I'z!} . . 
~it. 9· §. Iô2. \ ' I • ' 

. _ 9 m. Promvtor drts . Catiws new s~r 
ouvido nas justificações" para a . riabnrn.ça 
do dinheiro dos defuntos, e ausentes. A. 
r~. Maio ·1 628~ - :::- ,,::,~~ '-

E da-se-lhe sempre vista .f.la~ ReJa .. 
çôes, aindaque haja parte, que requeira, 
~· _R. 16. Janeiro 1799• 

.' Foi criado· um nn Rio <de Janeiro. 
A. '!t2• AIDri.l ,Jgog, f 8 .. 

·9 I 2. Promotor Fiscal da Cr1:1zada a.s
_.si~te _na Junta " ao des_pacho de todos os 
f!': H OS, -p, 7-3- Setembro ·1.7 2,5. . 

- -~n -3 . Pr.omgtor da Legada deve ·ser 
·natural do Reino. Avis. 14. Junho 1744• 
~ . . 

914. Pro;mnci a póde fae;er g Ouvid<Jr 
do C1·im·e com seus Ad9.umos dos reos 
que acharem 'nessas circumstancias no~ 
:aliltos, q~1-e J:h1es vão pGr ·apptd'la~ao, Ass. 
1. Agost<0 [ '@~14, 

t-
9 r;. ---- ou prisao dos a ceifeiros do 

Alem-Téjo, que alterao oscostumes dos 
pre~:cJ>s, só 1Se f,az com tp:l~ÍX~a 'da patte, 
.prG>vada pGr teSt€tnunhas. D. 15. ]lunlro 
17)6. 

.9 ~~ · . Pr.unrarârJr a prls~CiJ não he-per:-; 
· tmmdo , sem as provas , que o Direita 
N.ait1llrJ1., . e Div~no exigem. A. í6. No
vembro 1771. § . .6. 

Não se p6de _fazer, sem haver pro .. 
vas ±6g:a't's do dehc;ro. C. -L 210. Junho 

"''77+ 'r• ;1!2. 
I 

"' 

. 917. Pr-opina para oculos foi conce .. 
'li:z~a ~os ~Uesem.:bargadnr~s. ·A~~ • . , 0 , Ja~ 
IDeJ.Il'.o I6Q4. 
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• !) I 8. Propina parn botica , se mandou 
levar em conta aos Desembargadores da 
Supplicação , e Thesoureiro das despe
sas. Ass. J r~ Dez-embro r-607. 

A da consoada foi aumentada aos 
Desembargadores da Supplicação. Ass. 
:a. Agosto r.tío9. 

E aos Desetnbnrgadores do Paço. 
:Ass. 22. Setembro r 609. 

A rle papel pergaminho, tinta, e 
lacre foi mandada dar ao Presidente, e 
Ministros dos Tribunaes. Provis. Reg. 
-31. Janeiro 16~3. 

' 
, 919. Propinas dos Ministros dos Tri-

bunaes., F'oi declarado o D. 27. Seten,bro 
I 6 I 8. , que moderava o abuso dellas por 
oc~asião de festividades püblicas O. 22. 

J.unho .t621. (Pid. D. 27. Março 1623.) 

Concederão-se para festas públicas 
de touros tres vezes no anno. D. 4· Abril 
~I624· I 

Foi pro11ibido assentalas nas despe
sas da Relação, sem irnmediata Ordem 
Regia. C. R. 19. Junho r 626. 

920. -- dobradas vencem o Gover
nador, e Chanceller da Relação do Por
to. A~s. 2). Maio r64r. 

r 

· Como, e ém que casos podem rece
-belas os Veréadores do Senado e os mais 
,Ministros ~ a gtJ~ se mandão p~gar. Re
gim. $• Setembro 1671. §. 14. e seg. 

. · · 9'2 r. --- por inteiro. O quartel del
-las mandam-se pagar aos Mitaistros que 
.fal~çessem , ainda antes, de a3 v~ncer. 
ResoJ. 5' • ~Utl<J'bro 1675, 

(Yid. Au, 2). Agosto r67 4·) 

•. (Declarou-sé~ quaes são as peuoas, a 
IJ.Uem as Camaras devem pagar fluo por 
morte dos Sobera11o..r. Provis. 12. Setem
hro r683.) 

922. Propinas- dos Tribunaes , por oc-

~as i~ o das festividades, como se regulao. 
D. 12. Junho r687 

(Vid. D. :29. OuPUhro '1~89.) 

92 3, Propinas. Q1aes venc~m ?s ser~ 
ventuarios , e quaes os propn12tanos. D. 
20. Junho 1687. 

Providencias, que se derao na occa
sião, em que não l1avia dinheiro para as 
pagar. Ass. 2 i· Agosto r687 

(Foi prohibiào aos Officiaes da Cama
ra do Rio de Janeiro levala.r pela arre
matação dor contratos delta. C. R. 14, 
Outubro 1700.) 

Declaração das que competem á 
Secretaria das Jusriça·s do Desembargo 
do Paço. Ass. 7· Janeiro 17Il· 

Quando não se podem satisfazer aos 
Ministros da Supplicaçâo, dá o Regedor 
conta a ElRei. D. ll. ·Março 1714. 

(Declarou-se , que competem propinas 
ao Chanceller da Bahia , como Juiz dos 
Direitos Rrae.r. Provis. 8. Outubro 
I728.) 

Qyando concorrem no mesmo dilt 
duas festividades, só se levao umas. D. 
7• Abril 1729. 

(Vid. D. n. Junho 1687.) 

924. _ _._ ordinarias mandárao-se dar 
guatro aos Ministros , e Officiaes da Bulla 
da Cruzada. Resol. 14 Novembro I733· 

As da Camara não se levao, nao 
havendo rendimentos. - E qua~s são as 
que se levao na de Coimbra.· Provis. 20 • 

.Abril 1740 . 

Para o luto da mort-e do Senhor 
Rei D. João V. donde se mandárão pa"' 
gar. Ass. 21. Agosto I75G>· 

Mandárao-se levar pela acclamação, 
e Iuminarias. D. I, SetembrG> 17 )O • 

(Deroga o D. de 7· Abril 17119.) 

Para a despesa das festas d'acclama
çao do Senhor Rei D. José don~é se ti
nirão. Ass. 6. Outubro I7)0· 

As ordinarias , e ex&raordinariaj , 
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em supplemento das assinaturas, 1}Üe nao 
tem, vencem pela Alfandega os Conse
lheiros da .Fazenda. Resol • . n. Dezem~ 
bro 1750. 

92). Propina dos 'Officiaes dà Jun1a 
dos Tres Estadps , e das mais subalter
nas forâo extinctas. A., e Regim. 13· 
Julhe 175·1.. · 

As extraordinarias como se compu
tão, oureg~lãe.A. I3.Julho .I7fl. §.I). . ·' 

91.6. Propinas extraordinarias vencem 
os Secretarias d~Estad0, ·e' OffiCiaes maio
res e me-nores das ·Secretarias d'.Estado. 
A. 4· Janeiro r 75 4· 

(Não competem aos Officiaes aposen
·tados com ordenado, e propinas .actuaeJ. 
Res.ol. 25. Setembro 175'3 ... ) ' 

'l. . 
· . . ~91.7. · --:-;- .ordinárias~ e "extrao~dina
rias se extinguirão. AA., e Regimm. 23. 
Março 175'4• Cap. 16. §. 1., e 4· Feve-

<t:êiro I. r 55'. · 
(Vid.-J Begmr. l3· ,Dezem/;ro I75'3· 

Cap .. 46. §. 9·) . 
; 

92.8. -- dos Escrivães da Camara, 
no Desemõar.go do Pàço, sãn cobradas 
dos Concelhos executivamente pelos .Pro
vedo;es âas Comarcas. A. 4· Fevereiro 
1755· Cap. r. §. 13. 

Elles r-ecebem-as 'Por expedirem na 
Mesa os papeis ·dos Concelhos. §. ·I4-.· 

92.9, -- para ·a des'peza ~o ~asa
menta da Rainha , a Senlmra D. Niaria ) 
donde se mandárâo tira~. Ass, :218. Junho 
IJ6o. 

Nã·o· recebem {)S Officiaes· 'dO Era
rio, nem emolumentOs. G. L. 2.2.. De
zembro 1761. Tit. II. §. 2. 

As que Jevavão os Officiaes. da Fa
zenda da B~h:ia pela arrem~tação dos 
Contratos Reaes , só lhes pertencem , 
sendo eHes .anrematados ·na J.unta da Ad-

ministração da Fazenda da mesma Capi .. 
tanía .• A. 3· Mar~o 1770. §. 9· 

Requerem assistencia , e por isso são 
pessoaes. Pro vis. ) • Setembro 1 770. 

930. Propina chamada a Gayosa, que 
o Escrivão da Chancellaria costumava 
levar em cada 'dia de despacho, foi man~ 
dada conservar 1 pelo costume, em quari~ 
to ~ão houvesse resolução em contrario. 
Reg1.1-lam. 21. Maio 1773• §. 2.. 

! 

· 93 I. Propostas, e informações para 
. os postos Militares como se fazem. Resol. 

21. Março 1709., O. 4· Abril 1735'•, 
Ord. :u. Agosto 1744• , e Aviss. )• 
Janeiro 1778., e 6. Dezembro 1780. 

As dos Regimentos • corno , e em 
que tempo se mandão .fazer. Offic. 4• 
Fevereiro 1768. 

932. -- dos Superlntendentes das 
Coudelarias são remettidas aos Generaes 
das PIJ>vincias. Provis. Z9· Julho 1'782. 

933· Propriedade. Nascausasdelanão 
se tem attenção aos actos de posse. Ass., 
'i· Jullw 17 w. 

934· Propriedades, que nas ruas de 
Lisboa de cincoenta palmos rem menos 
de vinte e seis de frente , devem adjudi
car-se a qualquer dos visinhos. - E exc 
cepção. A. 15. Junho I7)9· §. 1. , · 

" 

935'· Propriedade. He contrario ao di.: 
reito della o serem os donos, ou possui; 
dores ·das fazendas obrigados a conserva~ 
las abertas. A. 1 I. Mar~o 179~. . · 

93 6. Propriedades alienaveis da ' Pa~ 
triarchal mandarão-se vender, e como.' 
D. '14. Janeiro, I 8or. 

937· Propriedade , que não podesse 
vender-se, pór exceder ametade della 0 
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Valor tia divida, v-eni:le-se, lurv~ndo mais . 
G~etibt~s, cujas àívitlas f<tUflidas a ~:H:e
~aÉ}, A.-6. Julhe r8o7. §. 3~ 

., 

, 938. Propr,ietarios Mo de servir pÇ>r si 
é&'.~éus óffiffi0~ A. i3. Ntiv-en1bt·o t_6t2., 
A~1s-. i7\ Janeiro r63)• 7 D1 11" D~zem-: 
bro t639·, A. 9~ MaiO í ê D, r6 .. 8€t<imJ 
bro 1641..., D. 14. Setembro 1647·, .A. 
9· Fevereiro 1648., D. 16. Maio 1650., 
L. I i ]Ullio í61 r.!, DD. Hi Fever~iro 
16.62 .. , e 3· Ou~àbi'G' :t663• ~ L. 2:2. 

]úh}U:J 1M7~, Db. 9' Agestt:> 1668. 1· 2r, 

Setembro !671.; 18. Julho ·I68i., j. Se
tembro 1682., 30. Março 1686. , 29; 
Fevereiro 1688., 3· Novembro 1696.; 
e il. Mãié I1o6. · · 

Se não servirem os seus offi.cios, hão' 
d~ s~rvilós as éófupafilieirôs, sefil se ad:
rtuwrem 05 servenruatiõs , salvd t~Jido 
}u~to impMin'iehto para os nâõ s~rtipe·m. : 
A. '-3· Nóvembro z.6h, . . 

. Naõ ~tlâéttt pedir E>s rlffietos para 
seus filh.ós, éé fbf.efu €ul~aelos' ên1 értbS 
delles. A. 18. Outubro i6Lj ... ; 

Devem servir seus officios ainda os 
ti@ FàMndã. C: R. 6: Sdêmhr~ r6.t6. 

9 39· Proprietario nin guem póde ser 
de dôus dfflt'Jós. A Ah ~ Jà.nêiv~ t 627., 
~ i5. 0Uml1ro : !644· , e DO~, 18 ~ ]wlhG> 
I68r., 3· Setembro1682., 3o.Março 
1686., 29. Fevereir<? r688., e 22. Maio 
í1õô., (fàNJó, fê forelf'l. C01'tcedidõl .em 
ín'il'it srf Carta , e~fotlJJtn. lã~ tlrmieJ 1 qNe 
cttda ·ilm dr/Uei nliil IM.rtê Jftíf'â' a coagt-ua 
sustentaçii61 f), 1r9 , Pd'berei'f(i. 1 688.] 

- I De~é·m servir set.ts lj~e'S 6.ffl ·virru
qe c de s(Ita ·Qrtà ,: e 111íit5'' põf hítlÃI@a@0'§ ~ 
&1 ·ProYHnenfes. D lit6 ~ ja:ffilé.~l'§ 1 €149. 

Nao deve ser admittido a servir of
flêio , · sêrtt itlostfar c~rfu · p::rssaoo~ pela 
C~'àrlc~Ileytí<f.- D. 2&.- Jct-neH~ i64~· 

\. 

O que metteti algum ser'ten(uaflé 
nó seu offi.cio, se entrar outra vez nelJe , 
e, àb depoiS deiiacr d!e 's~tVir, hra ~e tor
fiat a corlfintia•f & iFi'esiliô' se1f\rentU~ú1e. 
D. r6. Maib i65o. 

Aquell~, que nao tiver Carta, fiio 
póde servir por Provimento. D. ;. Ou.:. 
tubro I 663. . 

(Y'id. IJ. {6·. Fever-eiro Id6z;) 

. 940.' Proprietari:o~ não p.ÇJd€tn leva~. 
l:Tiais da terç.a par,te , qo r~ndimente d'os. 
seus 9fi1ciós' regà_lado pe.~à~ avali3çâo dª' 
Chancéll.aria. :ç.. ::12. Junho, x667: - O 
qu_e p,roc~d~, ainelaque sej~õ menores. A.' 
15 •· Setembro I 69ó. 

• ·- ' \ J • ' ' . '' .. " . l 

.. 94r. Ptoprietari:ID deve ser obrig.:acle a· 
s~rvir o ofliá:;>.; e 1;1ão . se .Fh~ de~. pto~. 
~êr em . servenruario, ainda q~e S~Ja. p0( 
pouco tempo.- E, se n~o entrar a ser-_ 
vir dentro de oiro clias, se hão de pró
vêr os ófficías: D. 9· Agaste r&s8: 

'I• 

. ~4:t . .u:::= d~ algum 0fÉci~i, -~ue n?·. 
qúer a mercê de outro, perderá o se
gundo, e ma'is os serviços , por <}~c . se. 
Ih€ Cl9!1el;:dea, -'- E; sendo àeaun61ado , 
se fará rnertêLd<J qfhle~o àco àeyJ.uQciani:!fi 
D. ;; r. Setermbrb 16177• 

Pedindo servemuario, dêve deciarar~-' 
se rta .consulta o impedirneríto. O. 3': No
vem!ira ·J 6'9~· 

Devém-se fiscalisar pdo In'forrn.ante 
à's impedimentos, que elles tem· pata ier
Vit. Jí.;: 8 .. Argosto I75f. 

~ 

943: Proprietarios. Ministros~. riã? s~f-. 
vindo, perdem as~inat?t:a~ , e_ emoll!men-_ 
tos das partes, ~ ,a . gulllt~ ~~rte . do or~ 
de:r.ra?~ àeporsr-de _qu~renra: . dlas; A·A :-, r;e. 
B.egimrn. 1 :p ~arlO' I 7 H · ~a p. I~· ~ . 
8: ,. e· 4· Feverel.f<!1 -17,515. Cap. ~J § ~ 3· 

. 944· -- dos; bfficios .do . Tribuna~ 
d'B 1JeserulJa'rgo . do Pã9o , Pa'~'a ve:1cerem 
s~us ordencúffos de~ent serv1r. p>essoalmen~ 
te'. A., éReghn: 4" Fever~iró· I<7f5'· Gap: 
3·· §. 2 ~ .' 

945' . Proprietarios dos officios per; 
renceilt~s á R~Jado· dev~rn pé'ssoa}men
re ser9ir fla'ra veriéerem 0'9 ordenadés· 
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dos. A., e Regim. 4•' Fe\'efeiro tÍJ')~· 
C:ap. ~· §. )· . 

E se devem encartar dentr.o _ de tres: 
inezes , pena de perdimento. Ibid. , e 
A., e Regim. 29~ Dezembro I75'3· Cap. 
!f6. §. 4· 

( Dec!Jhtriío-se tzttllai as seizten(/ú ,' 
!m virtude das quaes um .rerventuario 
p~rtendiá éón-s~rvar-.re nq offtcio contrá 
u propri'etario. D. tsJ~ J.v.lãio 17H·1 

946. Proprietarios de navios , sendo 
differerites·em votes' resrá~se por aquillo ' 
que.,a..máior r!]Darte . deteFrnina. G. R. 30• 
Setenibror. 11;7 r6•r . ~,-

947_:' ~-- das casas áiugadas jurando, 
que as querem para seu uso, ou que não 
lhes pagão, podem obrigar a despejo os 
·mais privilegiados. A: -3• Mar!o 176r. 

I ~ .,... I • ~ - ) - ' ( 

. , 948. __.:,..!:..... dos offiCios, que não qcle..! 
·retn , ou q:úe não podem se.t:.vilos, dev,em 
renuncia los em pessoas babeis, -·c:o.rp Ji.1. . 
cença do Soberano. C. L. 23. Novembro 
±no~ § . . 28 .... 

Os netos ddies màndáraO-'Se _ atten
der. A vis. io~ ,.Novembro I79)· 

' r .., 

. 949- -- àos genero.S, g.ue ~ntr.ao rio 
Terreiro, devem dar delles mensalmente . 
uma relação, e como. A. 29. Junho 1797· · 
§§. 2.; e 03. _;r . J.L 

' i ~ '"" '-~ r f. t 

( . - . . ' ~ • ;: .. I I J.... ,J 

- 9~0. P.rorogapóe.hme :..Contratbs-Reaes 
farão -prohibidas , .mandãtldq-sé ir á pra
~~ no tempo co~petente. · A: u~ Junho 
i 8oo. §. 3· 

l ( ; í . ( ~J - ~ • ' 

~S:r. P·ratecçJo r imi:nedi;Ita . do 'Sobe
-ráno. Sâo tobjecm della ós Orfáos, Resi- . 
. duas, Çàpellas , . Cátiv~s, Misericordias, 
Jlospitaes, e Albergarias. C. L. 19. Ju
lho 1790. §. r 3· 

951· Prote.rto das iet~as de cambiode 
Ilhas , e· Ultramar deve tirar-se no ult·i-

mo do~ quinze dias, aliás não vai, ~ 
nest€ caso toma o portador da letra 0 
risco sobre· si ~, sem ter regresso contra 0 

passador. A. ·r). Junho l7I ,'i. 

95'3· Prot~medicato. Expedição de 
suas causas na Supplicaçâo. DD.-u. Se
tembro, e 2. Outubro 1792. 

' i' • 
' . ( 

· '9) 4· Prova de delictos occultos, gue 
se commettem secretamente he difficil · ' , 
e póde fazer-se com duas testemunhas 
singulares. A. 30. Outubro r649· 

. 9H: ~- do Direito Commum . ~o
rno se deve fazer. A. 29. Julho I 677. 

. Plenissima he a presn)llpçao de Di:.. 
reito Natural Divino, e Positivo. L. 6. 
Junho 17'f)· §. 9·, Regim. 20. J~neiro 
177 4· Cap. p... , e A. 41 AgQsto 177.3·. 

.. 1nci,Jmbe . sempre- ~os que reqyerem 
contr:l t a l!ber_<;!ad~, . ainda _9endo r~o. L.. 
6. Junho 175). §. 9.· __ 

r h ... "" 

9)16. -.-- suffident.e h~. a. da achada, 
confissao do reo, ou duas testemunhas. 
L. !9. }aneíro 17)6. 

. A de tres t\!stemuni{as-julgou-se ne~ 
cessaria no_•caso do D. I 5. Ju.nlJo' 1756~ 

-.. ... . ~ . 

9)1'· --- do delicw de contratar com 
marinheiros o hü:em servir, sem licença 
Regia, Na~ôes es~r;angeir;as, qual he bas. 
rant~. ~· 1.-7· Setembro ríi5 6. ' 

,Pa-ra eJc:;luir a presurnp~ao , qe Di
reito d<fve. ser dara , e liguida. Estat. , e 
A. r6. ,Dezemb~o ws6. Cap. I7· §. 6. 

I ;· . 

: ~58•" ~- 2~dusiva . do delicto he 
obnga.d~ 3.! dar o reo _dos contr~bandos . 
Estat., e A. 16. Dezembro 17)6. Cap. 
17· §. 6. 

A de nobreza para-Càd~te, em que 
tempo; e como deve fazer-se. A. 16. 
Mar~o 1757. §. 2. 
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95'9· Pr0va de testemunhas defeituosas, 
singulares, e socios ·se admitte n0s crí
mes de, L.esa Magestade de primeira ca- : 
beça Ass.· ~l. D~zembro· '17)8. . 'I 

" ~ De:Ve· satisfazer á consciericia· do Juiz 
DI;>. 23.]uhho, e 14.Julhp 11759' 

> I f o • 

j l f' - • . ! 

. As do pagamento feiro pelos Almo:. 
:)l:anfes·, e, Thesoureiros quaes se exijão 
depois do Terremot!J . . D. 1.3. Junho I759· 

·: NéiJ.as' compete aos 'M~nistros um 
r~guladp · arbítrio para lhes dar maior, 
ou menor 1 ~redito , segundo a· probidade 
das part~s '·e t!)Ualidade das tesnemunha~, 
e seus dep01mentos, etc.· DO. 13. Junbo

1 
e 14. Julho 1759·, e A. 2.0. Outubro 
1763. §. 6. 

· Devem-se conJunrar , qliàndo c~da 
urna de .persi, não merece creditó D. 14. 
Julho 1759. 

960. - --- do modo ordinario não po
dem' .(a:iier ·os ProcQradores, ou SoHicita.., 
dores fiscaes. D • .i4. Julho 1759• 

96r. -- do Conselho de Guerra. Só 
perre·nce• aos- }tiizes ddle o arbítrio no 
exame dellas para cada um decidir, qu~ 
verifiéao, ou não verificao os delictos\ 
AA. 15. Julho 1763., e 4· Setembro 
176),1 §. ?· . 

(O n:esmo se d,terminou a respeito 
if,os crtmu de Policia. A. 20. Outubro 
1763. §. ·6.) 

' ., 
As dos delictos faz-se com duas tes

temunhas contestes. A. 20, Ourubr0 1763. 

. Póde fazer-se, ou pela inverosimi-
JJdade da pe~s~a? ou ·por ser suspeito, 
ou pela repettçao dos crimes. A. 26. Ou
tubro 1765. §. 2:2., 

' I 

962. '"7'- privilegiada~ por Direito a 
favor da pública necessidade qua~s são. ! 
L. 28. Agosto 1767. §. r~ 

. ~os crimes de Lesa' Magestade sáo 
admi-ttidas todas as da lei, e as que os. 

Tom. li. 

PR 
·Doutores julgao bastantes parà a êoiide.;;. 
na~âo. §. -7• 

He escusada aonde o casa se ach~ 
provado. Ass. 5 ~ Abril I'f70. 

963~ Prov~s sobre a mesma causa nâll 
se deveni n1ulripliêar. Ass. ). Aori1Í770• 

Fazeri1,-~e difficultosas rios delictos, 
aotide os interesses são coinrnuns , e aon
d~ os pequenos tem niedo servil dos que' 
sao maiores. A. t·6. Novemofo i:77I• 

964, --:- · i,J crmtinenti podem fa
zer es herdeiros, quando as dividas, pe
las C)tlaes se vendem os bens dos sexage.:. 
narios, são fanrasticas, para o que se 
lhes êoncedem oito dias. A. 1. Agosto 
1774'· §. 8j 

9 6;. Prova da dist-rae:çao dà moeda 
corrente he difficillima. A. 1.: Agosto 
1774· §. 6. 

(Éste A. foi suspenso pela D, 17. Jú .. 
lho 1778.) 

I I 

966. Provas de testemunhas, ou de 
Direito Commum. Intelligencia dos AI ... 
varás, e Regimento dos Desembargado• 
res de Pa~o sobre a dispensa della. A• 
30, Outubro ·1793-· 

967. Prova cia innavigahilidacie do na.;; 
vio guem he, que a deve fazer; e em 
que consiste. Ass. conftrtn. pelo A. n
Fevereiro 179)· 

968. -- de testemunhas he muÍtd 
fallivel, e dependente d'affeiçáo dos ho .. 
mens em culpar, ou absolver. A. 2 !, 
Setembro r 8o 2.. §. 5. 

(J/id •. /lu. ). De:t.emhro 1770) 

969. -- visual , e proveniente do 
exame dos peritos, he a mais relevante 
para o conhecimento da verdade. A. ltl ., 
Setem:bro I 8o 1. §·. 'i. 

29 
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' .A pr.ó~~ 'P4Ta se poder co~seguir 
Brazão d' Armas deve-se fazer , alem das 
testemunhas , com documentos , pelos , 
qoaes o i.m·p,errante mostre, q:tae pertence . 
á familia , com qhem- quer entrorncar-se. 
Provis. 3· Julho 1807. 

. .. • E .. • 

970. Profvedores e Contadores da Co-
marca tornao posse dos bens a~ Corôa , 
quando vagã.o, re~do para e~se Jjp orde
nado <?. rom9o _delles, aonde ~çrqo lan~a.
dàs as 'escrituras das mercês, por que al
guem os possue. Regim. 17. Outubro 
I)i6."Cap. 9)· 

Tornao annualmente contas aos re
cebedor'es das condenações .dos Capirães 
móres··, e das. com,panhias das Ord€nan~ 
ças. Provis. 1;. ·Maio I 574· ~· 14. 

· Como py;océdem, quando achão ar
rendados, ou aforados os bens dos Con- 1 
celhos , Misericordias, e Hospitaes, aos J 

da Governança , ou a seus familiares , e 
párentes. A. G. Dezembro 1603. co11jirm. 
por A~ :z.3. Julho 1766. . · 

Devem f..qzer arrematar os bens do 
'Concelho, não consentindo , 'que os ar
rematem pessoas da Governan~a - Se . 
acharem , que alguma pessoa della tra_z 
propriedade do Concelho de arrendamen
to, ou por .outro titulo semel'har.Jt:e, a 
mandárão prender. - E farão àval-iar o 
rendimento para lhe fazer repor em do-- 1 

I:Jro a diminuição do que just2mente valia· 
a propriedade. A. 6. Dezembro -I 603. 

Autúa e prende as pessoas, gue im
pedem lançar nas arrematações dos bens 1 

do Concelho. A. 6. Dezembro~ éoj. co;r
.firm. pe<lo A. 2 3. Julho 17 66. 

Devem saber, se ha alguns privile- ' 
giados por tirar as esmolas , rendo de 
seus mais de 2ood) reis de fazenda. L. 
2.2. Gurubro x6r r. 

971 •. -- conJ1ecem de todas as du
vidas e causas, gue se! moverem sobre as 
terças , em quanro estas não estiverem 
separadas ' · e entregues aos recebedores 
dellas. A. 26. Fevereiro 16r4. 

' 

971. _Prov·edores das Comarcas devem 

averiguâr como se despendem ; e 'lldmi. 
nisrorã-o as rendas dos Hospüaes a:nnexos 
ás .. .Mis~~~r~üts , e se dles cum puem as 
suas lnsutur~~Jes·. A • . IJ>. Janeiro 161 5~ . 

Nas '·devassas., que tirâo tod'Os os an 
nos, devem perg,untar 1 se algum Dona
ta rio da Corôa casou sem licença d'EJ. 
Rei. L - ~3. Dezembro ·r616. · 

( J?id. c. R r I 8. Dezembro 16 J4, r 

lu. 1.·o. Novembro :. I77),.) · · ,' : . ' 

. ' D~yem · dar conta ao Capelláo mór 
das IgreJas do P~droado, que vagai-em , 
e dos C)Ue as 1mpetrarem por B1.1llas '.. 
Aposrolicas. A. 4 •. janeiro r6r7., e D •. 
2.0. J~aneiro 1706. 1 •• 

. ~ 

(De.c!arou-se, que devem mandar tJo 
Cnpe!Jifo mór, e na .sua falta ao Deão 
da Real Cnpella pArte dos Ben'Cjicio.r do 
P adroado, quando vagiio, e_como. A. 1.). 
Fevereiro z617.) 

973· ___:__._ t Manctou.1.se r. impetrar Bre
v~:, para dl€s tpode!etn intervir na admi·• 
mstraçâo das renclas dos -béneficloS - .do 
Padroado Real, quando vagos. C. R. 28. 
Março 1618. 

(Por C. R. 7. Novembro 1'6 r 7. :tinha:. 
, se m~ndado consultd:r para elfte1 eff't!ito• 
a-Mesa' da Consciutcia, e Ordent.) 

Devem dar conta todos os annos do 
falecimento das pessoas, que tinhâo ten
ça nas folhas dos Almoxarifados, rnan. 
clando certidão ao.Conselhg da Fazenda 
E sem certidão de que assim o Cl!mprí: 
r;;o, se lhes não dá despacho na Residen~ 
cia. D. 24. SetemBro t623. · 

(Vid. VD. 2I'. Setembro 116Mh, e 1, 
Abril 1677.) · . . . 

Nas sentencas absolutorias de' coi~ 
mas hao· de pôr os fundamemOJ;, por que 
se ~ovêrão a absolver, e por .q{l.e privi~ 

, Jeg1os, ou testemunhas. A. 21. Junh(J) 
I635· 

. (Não 't!~dem le-var !fa!ario dat a~die11_ 
ctas de revtsta1 smíítJfazelldo-as pessoal
m.ente.- E niio poderão cobrar estes sala
rtrJs dos ·Procuradore.t doJ Concel'-0 ~ 

r.J ".sem 
estarem-cobr(ldas dot (ondmados.----E nã() 
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podem e!Jcceder a quarta parte do q~e 
deixarem condenad(}, /i, 4• Maio 1646.) 

97 4· Provedores e Contadores da co.;. 
marca tem na sua comarca a superinten.:. 
'dencia da imposição do Real d' Agua; 
:indagando, como proeedem os Juizes, 
A drninistradoFes, e mais Officiaes desta 
;arrecadaÇão ; dando conta pelo Tribunal 
~Competente de qualquer culpa, que hou
ver nos Juizes e Officiaes. Regim. 7-3-
Janéiro 1643• §. 12.. 

O offido delles fazem os Ouvido.:. 
res das terras da RairíÍla. D. 3• Novem
bro ·z644· 

E de Provedores servem os Juizes 
de Fóra nas mesmas terras. C, R. J). 
Dezembro 1644. 

PR 
E faz o lançamento dos poderosos. 

Tít. 3• §. I 9· 

E nas terras dos Donatarios. Instrucc. 
18. Outubro 1762. §. 35'· • 

Foi-lhes prohibido fazerem revista 
de coimas , a não ser na fôrma da Orde.;. 
nas:ão. L. :z.o. Agosco I 6) 4• 

Devem autuar e prender os partido
res, e avaliadoi·es, que forem ás correi
ções dos Juizes dos orfâos , e os Escri
vã'es , que com elles continuarem. A. s. 
Dezembro I 68 6, 

97'6, Provedores e Contadores da co
marca sao Superintendentes dos Novos 
Direitos. Provjss. 28. Maio 1689., e 1.3. 
A gosto r 690. 

(A Provi'J'. 23• Agosto i69o• pàrece 
commetter tambem ao Corregedor ertà 
arrecadação.) 

Devem tirar devassa dos descami
nhos dos bens dos Concelhos a requeri
mento dos contratadores das Terças; A. 
10. Fevereiro I 6) 4· - Os Próvedores 
devem fazer restituir ao Concelho os Fazem entrega das pessoas e bens 
bens , que andarem subnegaclos• - E · dos orfãos até 6ocJ) reis, e nos bens dos 
devem fazer tombo delles . . - Devem to- ausentes até Ioocj) reis, e em qualquer 
mar conta das terras da Casa das Rai- · quantia, sendo-lhe comrnettido pelà Mesa 
nhas. A. 13. Ou~ubro I 666. - Porem · do Paço,- E podem provêr á cerca dos 
aonde houver Jurzes de Fóra , devem orfâos, e ausentes, e rever as contas dos 
estes fazer os Tombos, A. I 5'· ] ulho I nventarios, e tomá r as que na o estive· 
17 44· rem tomadas pelos ] uizes , e isto em ter

(Est~ legislação foi ultimamente con
firmada no A. 23 Julho 1766. §. 6.) 

Devem fazer pôr a pregao os bens 
dos Concelhos , que est'i verem lesos nos 
aforamentos , e aforalos de novo a quem 
mais d~r. A. ~5'· Julho 1744.-Porém se 
os fore1ros qu1z~rem dar o foro, que jus
tamente for arbitrado , os deixarão ficar 
conservados nelles. A. 26. Outubro 17 45'. 
- E destes aforamentos , de que forem 
reguladas novamente as pensões farão 
Tombos.- Devem fazer executar' as sen
tenças de coimas contra os poderosos. 
~. r. Outubro 1669. 

975'· -- pergunta em correicão, se 
a Decima se cobra aos quarteis;, e fará 
cobrar· a que se dever. Regim. 9• Maio 
I6;4. Tit. 4• §. 5· 

ras de Juizes letrados. A. 7· Dezembro 
J689. 

Nao podem conhecer dos autos de 
resistencia, que se lhes fizer, em quanto 
Provedores , mas os devem remetter aos 
Corregedores : porém como Contadores 
podem conhecer criminalmente. Ass. 10, 

Novembro I 6.91. 

'i'irão devassa dos descámirihos dos 
usuaG:s. Provis. 22. Abril I 691.. 

917· --' podem conhecer por ap'" 
pellaçâo e aggravo das senten~as e des..: 
pachos dos ] uizes . da A~fandega , .sobre 
direitos ou tomad1as ate a quanua de 
20(/J reis, sem appellação nem aggravo. 
L. 13. Maio 1698. 

E examinar e rever os inventarias , 

29 "* 
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''que fizerem os Officiaes dâ FazeFJda dos 
··.navios naufr:1gados nas praias deste · Rei,. 
•'no . e seus Dominios e dar conta pelo 

' ' I • Const)Jho ·da Fazenda, OH Uatramanno. 
A. 20. Dezembro 17 13· 

(Ar ultir11·as lás sobre 'a "'o_tganis~flio 
das àlfal~d(;tgas deriio ou.J..rru jlf'Q~~len.- · 

-âas, de sorte que os lhara~:.dares ·1/:tl~fl, 
--tem hoje . .com· este 1~e.gocio.) 

(Ded1rrou-se., que· os 'P·no:uú}or-e-s dt~..r 
eomarCii.fl podem assistir dJ' Hlêições da.n 
cmifrariM, nã() con<rtmt i1rdo· oJ; parochtts 
nellas . . Provis. r0. lvlaio IT11·) 

~7'R. Pro)Jeclor da comarca. 'Nas or
cilens, que passa para d~nt,ro da c0marca, 
depr€ca os Juizes de Fora, e manda os 
Pedaneos • .Provis. ·14. Junho ~I7I7· 

98o. Prov€dores das comarc~s. Nas 
contas ·dos Testa(neotos ·não há o de- le
var residuo , senão da ·importancia . dÓ 
CjUe .fizerem cumprir nos mesruos testa
rnent(!).S á custa, dos !e~talll.e.ijtt':Íros ~e

, gligerw~e, e na o QQS qens da t~$tam,~n.., 
tar,ia. -. E nas e;on,úa§ d~s q~ell~ ~0, 
châ:o de 'kvar ·ues-icluo , á. çusja ·elos ad:llür
mi~tnad~res-. - E n;ls cqf!rílR: qa;~ ~qi;hfi~a,. 
1i.ias, e ·C®mcelhos hão ~e, le~ar -resit:Juo. 
s0·rul'ente das· addiçõe~ g~lO§ii.dMI ~ eu8ta 
de g.uem màl as de~pincleo , ra.le~AA 
primeiro cumprir ·o ·.li):lle _. estiver por fa· 
zer. - Não rnandárão pôr sello, nem 
)dausultJ, ·· que val11a sem elle ,1 -eJD papel 
algum~ .. que Eão seja seFJte~a ~ . Ol!l 'J:~F
Ita, que na fórma da · Ordenq~~<i _d§ve 
:passar pela · Chancellari.a. - Não pode. 
ra<;) mandar citar par f>recat~rio$ dentro 
da ~ sua comarca, más só por ma'ndado 
nas causas, que pertencerem ao . seu Jui
zo.- Não levarão dos Concelhos alguma 

(PorProvis.7.0utubror739··.reman- aposentadoria a dinheiro, ou ernespe-
dou, que nunca .passassem precatorios, coie , mais que de casas, ca.rnaJ, Jegha, ·e 
porém rnnndado..r, ainda não estando 1111. • ;louça para a . .casinha , e IJI.BSa, e tudo o 
terra, e nem em correiç!io: e do mesmo 1 mais se~·á á sHa custa. - Nao consettti-
. mtJdb em. ·todtU as · diljgenci-af', _que ·te rií:o, que os Corregedores, Ouvidores e 
. ibe mandão .fazer.) Outros yuaesquer Ministros e Officiaes de 

Justiça levem ·mais gue a referida apesen
tadoria. - Não levarao s~Uar:io algum 
dos Concelhos pelas audiencias de revis
ta, ou sejão fejtas ao mesmo Concelho 
ou ·a?s Rendeiros ; ·e ·só pod~rão .leva; 
um vmtem por cada um_a das coirnas ap- . 
pelladas, -que condenarem, ou absolverem. 
- Hão de Ie·v:~r ·pé'las revistas das con-· 
tas âos Inventarios 'o mesmo sali!rio, que 
levão os Juizes dos ·Orfãos. A. 7· Janei
ro •1 7SC~• §. J.7. 

Corrhecem das ·coirnas · appe'11adas, 
· e não appelladas. E das qne confirmao 
por <;Oro:formes aos Acordá os, r.râo levão 
sa~la.úos. Provis. 7· Setembr-o 1729·· 

Devem emprasar ·Os. Visitadores para 
a Côrte em vinte dias, quando elles se 
intrornettem na j urisdkçâo Real , toman- . 
do conlfas <:1-s Confrarias, ou provendo 
fi{)$ rnor.gadas e .capG:Jlas. Provis. ·zo. Ja-

r::núro 1740. 

979· --- Foi-lhes permittido ·usar 
de vara branca , como 'se havia concedi
do aos clos Resi.duos, Orfãos, e Capel

:las. Resol. 0. Fevereiro em Portar. 2). 

' Üuwbro ·1747· 

Sâdl JuizeS: ConserV'adores âos Privi-
- 'feg~ados dosMeninos Orfãos.- Krece

%em cinco por -.cento de rodo o din:heiro, 
·que c-obrao , e remettem. Proviss. 28. 
:seren1bro :1746., e 20. Outubro ·r778. 

E dos da Bu!la da Cruzada. A. ·2.o. 
''Outubro ·t-6.)7. 

98 r. -- hão de levar du7-entos reis 
das contas, ·que ·tomarem de missa quo
tidiana, ·ou d'ahi para cima ;· e d'ahi pa
ra ·~baixo -cem reis. A. 7• Jaaeiro 1750. 
§. -IJ. 

(Declar. peJo :11. r5'. Julho 17)).) 

Não podem tomar COlHa' senao de 
tres em tres armos das missas, que não 
passar;m. de cincoenta, . ou de encargos, 
que nao 1mportarem rnars. A. 7· Ja-neiro 
I7)0· §. 17. 

(.A Provis. ;. Outuh.ro 1 7) 2 . manda 
regzstalas atmttalmente.) , 
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Não rubricarão mais liv1'0S do que 
os, detetmi:nados pelas leis do Reino ; e 
pela rubrica de cada folha levarão. dez 
reis. A. 7· Janeiro I7)0• §. x8. 

Devem remetter os · quarteis das Si
sas· ao Thesoureiro Geral, tanto que es
tiverem Ytencidos , deixanclo fica,r em po
der: do Recebedor o que importarem os 

. quauteis dos ordenados. ~egim. ; .. Junhq 
1752· §. 7· 

(Hoje são os Corregedores. C .. L. zz. 
Dezembro 1761. Tit. li, §. r.;.) 

Nâo leva , senão um vintem de re
gisto das missas de cinc0 para baixo. A. 
l)· Julho 1755~ 

O da Comarca d'Esgueira passou a 
ser Provedor d' Aveiro com o mesmo dis
tricto. D. 4· Setembro·. 1760. 

982. Provedor da com<Jrca conhece 
por turno entre o Corregedo.r e Juiz de 
Fóra .das queixa.s contra os Cap,i~ães mo
r,es, que mão sJ,tisfazem á lei do recru
tamento, sendo mandados pelo General da· 
Província. Resol. J, Outubro I764. §. ;. 

Serve em lugar dos Superintenden· 
tes geraes ,das Alfandegas. A.. 26. Maio 
1766. 

98 3· -- incorpora no Conselho de 
plano e summariamente pela simples ins
pecção dos títulos os bens c;lelle, que an
dão mal aforados. E como procede no 
aforamento. A. :2+ Julho 1766. §§. 2., 
e 3· 

(Vid. Provis. I). ~etembro 1767.) 

Tira residencias aos Superintenden
t~s das coudelarias, e seus Officiaes. Pro
VIS, 6. Agosto I 766. 

De~e fazer restituir o~ m.aninhos e 
baldios aos Concel110s , guando se acha
rem possuidos pelos Donatarios, Igrejas, 
e Mosteiros , sem titulo, não lhes apro
veitando neste caso a posse immemorial. 
Provis. '-z6. Novembro 1766. 

9 8'4. -- s6 pó de pas&ar or.dens p~ra 
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a~ Camaras dos Donatarlos, ; para onde 
as não mandão os Corregedores. Provis. 
12. Outubro I 769. 

Torna conta dos encargos pios dos 
Morgados. C. L. 3• Agosto 1770. §. 28. 

(Vid. Provis. 20. Janeiro 17 40. , e 
AA. 23. Maio 177.5'·, e 23. Fevereiro 
1797· .§. 4·) 

. A sua jurisdicção para a arrecada-
ção da Fazenda Real póde ser exercita
da , sem opposição de privilegio algum. 
A,. 27. Maio 1772. §. I. 

98). Provedores da Comarca entrao 
em todas as terras della, por mais privi
legiadas que sejão , como Contadores da 
Real Fazenda. Instr. 4· Setembro I773· 
§. 14. 

986. -- arrecad-a ~s contrib~içó~s 
dos Concelhos, que remette á Umversl· 
dade, tirando um por cento do premio 
da arrecadação. A:· 20. Agosto 1774- §. 6. 

987. -- serve pelo Ministro de pri
meiro Banco , quando elle sáe para dar . 
Residencia. A. 8. Fevereiro 1775· §. 4· 

(J7id. D. 17. Julho 1778.) 

988. Provedores ·das comarcas devem 
pelo seu Regimento tomar as contas das 
Capellas , informar-se das que estão in
corporadas n~ Cor6a , e do titulo de 
quem as possue ; e ' na~ o mostrando_' 
tornão posse dellas, e da o conta no J Ul

zo das Capellas. A. '+ Maio 177)· 
princ., e §. 10. 

989. Provedor qa CO!Darca , quando 
vai em correição, obriga os administra
qores das capellas a mostrar-lhe o tombo 
dellas ; e , não o mostrando , procede a 
sequesrro , fazendo-o , e como. A. ')3• 
Maio 177.5'· §. 7· 

990. Provedores das comarcas conce
qem ,· ou negão as licenças pa.r,a os. casa
mentos ; su.pprindo o consennrnen~o, dos 
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'pais , mãk, tutores ' ou curádotes. "L. l§. 
Novembr-o i775· §. 4· 

·~9 -r. :.Fróvedores d~ comarca, :Escri
vães ·das Prove'd6rias, e SoHieitaBores ·dos" 
Resíd-ubs são· ds ·· compete'ntes para · seq
t'enciatei'n, éscreverem , e sollicitare'ln tu
do o que for a bem dos cativos .. C. L . . 4: 
Dezembro 177). §. 2. . 

"(P"id. AA."',8. 'Jàneiro ' If&8 ~,:-e 2~. 
Agosto t 8or.J 

·' l 

( Declarott-Je pela Resol •.. ,_, '·outitbro 
'!8oz., que ficando os Provedores, e seus 
O.fjiciaes succede11do aos p;lamposteiros 
Mõres '"de · cativos', 'thes /t.ompetlm os 
emolume'ntos._e ,ordenadbs todos, qil'e el-' 
les tinhlio,) · --

. Devem dar' appellaçao , e aggravo 
'nos éasos , em que tem lugar, para os 
Jui~es dos Feitos da Fazenda da Casa da 
.Suppliêaç"âb. · C. L. zt.. ' Dezembro 'i.775: 
.§:I l· ' 

'"'Gomo ·:contadór da Fàze'nda Jiassa 
os Provimentos aos Officiaes dos Alrno
.xarifados. Provis. 16. Agosto 1777. 

. 'Este 1ugar' no ~Algarve foi ·gradu·ado 
em primeiro banco. A. 9· · Mar~o q8·2. 

992. -- e o Corregedor suppre11J por 
sua"púhlíca ànthoi:idade o' cdnsenrimenro 
dos pais, tutores , ou curad'ótes para. os 
casamentos dos filhos · menores de 'vmte 
e cinco annos, €- ·como. ·C. L.'·-6. Ounu
bro ·1784. · §. 4· 

· 993· -- deve administrar · por Fieis 
' o Real d' Agua, quando elle não se achar 
arrematado em o primeiro de Janeiro de 
cada ·a:nno. 'Provis. '13. Janeito 1786. · . 

994· ·~_._ ··t ·xamina quaes · são o's de-
'\'eêlores dos Novos Direitqs , e procede 

·contra elles. E , sendo Officiaes das (~ou
·,clelarias, ou dos Novos Direitos, suspen
·de-os._ Provis • .5'· Maio 1787. 

Arrécada ·o Subsidio. Litlteràrio ; e 
··t omo. R e gim. ·7. Julho ·r7'&7. Tü. 3'-

Faz 'Os 'lançamentos 'dás ·Sisás'· nas 
terras · dos D@nátarios. Provis. F7. A ~0sto . 
1'787. o . 

. ' 

· 99). Proveddr ' da·· tomarGa de~e - fazer 
Ja.nçár em· um Ii11ró ·Fias·cmrreiçóes os bens:: 
da Corôa ·, :.que élc'har lhe · pertence·rn. · ~:i 
Tc:>ma ·posse €l0s ·qme •vagah.lefn, .l- Ad,mi~. 
nistíra , as r€l1das , que não se ·arrematao.· 

N
J ~ 

- ao entrega as arrematadas·, sem se. 
aut~ar 'o seu esràdo, ·de qti'e remette• uma 
cop1a ao Conselho·, éutra 'ao Erario. Pro.,.. 
;vis. 22, Junho 1788 • . 

·Q!.Jírize · dic:rs depois ·'de veFJcido "O 

quartel do Real d' Agua, çleve mandar 
para a Junta dos Tres Estados uma Re: 
laçâo! do estado·-da sua - cobran~a: Provis. 
21. ]Hiho 1788 . 

(Hoje he .ao Conselho d<a. Fazenda.) 

Entrao em todas as terras, não só 
como Contadúi'es· da Fazenda·, mas ain
da como encifre()'ados dos Orfâos dos 
R '..! b ' 

e~lut~os. , das Capellas, dGs .' Cativos ; 
M1sencordias , H€lspitaes , e Albergarias , 
por · serem todos ~estes 0bjectos da · imme'
diata P·roteccão ·do interess~ ·da Gmôa· 'lê 

o ' 
da Fazenda. C. L. 19. Julho 1790. §. r3. 

São · os J urzes cQrtlpitentes e priva·
tivos para o. conhecimento das causas do 
·Real d' Agua. Provis. 9·' Dezembro 179r. 

. · C~e!o _ R.egfm. 2j. Janeir~ 164'3· §. 
12. ·t-tnhao somente ,a supermtendencia 
desta ,arrecadação.) 

.. Tomâb conta~ ás 'Ordens "terceiras. 
ProV1SS. )• ), 'e 22. Março 'i793. 

996. Provedor ·da comarca promove a 
có'ntribuição ·perral conna os que houve
rem de 'succeder em bens de Morgado 
ou Capellas patrimoniaes, ·e que até . l 
idade . de vinte e cinco annàs não assen-

. tão ' peaç-a. AA. 23·· ·Fevereiro 1797. §. 
' 4., ·e r5. Dezembro 1809. §. 21.; e Artt. 
~8. Serembro r8-r3. Art. I6. 

I 
I ., 

' 9~7. Provedo-res da comarca fc.rão . au
: th?nsados parà vend~rem .os beNs pro
pr~os da ~or~a, que. nao ~xcederem a tre
zentos m1l re1s. Av1s • . z,z. Maio .1799• 
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Fh1C.ahsâo em co(')'ei"Çáb os a~:Cances ' 

dos tutores paru 1 lhes r.,fhZe~etn pag.1r ' ~ . 
Decima. P~·ovis. 3 r. Maio r 8oo; 

• - .!. ( f • ., • I ( _,. ' I • : ' 

998. Provedores da· comard tuidâo na 
tobrl:l lí~·á ~.do's $Ubsid.it~s· , ·~ p-pJi'dldôS pâra 
n p'ag.:nnetJ.t1<i> dos. j Íltt>S '<ias ' a pt')Hces ; ~mn~. 
de n~o houv-êl' .jttrisd.it:ç5'0 cb~scúuida ·pa-: 
ra. esse !fi~· À, 3<l1 ·. Maie· 18ó'G. § ~· · 

He ~uperintendente da cobrança do 
No'\71() Subsidio do viinho~ .§. 9· - · 

; f 

. Úblrig~ ;os Admini'str.adwes) Íte'€e ... ' 
bcd.ores, . e,tÁlcrjo.x:~rlfes a darem conta,, 
cu fazerem um balanço annua[, de quê 
e~ l e forma , um geral , que reniere ao Era-
no. A. n ~J u.nho 1~00. §. 8. r 

A elle, e não ao Juiz do Tombo 
pertence tormalisar os títulos dos àfora
mentos qo~ Reguengos. Provis. 18•. Ju-
t\ho t8b'b. ) • · ~ · 

··,·:rt I 1 I ,' \ 1 I \ t 

. ·R·~ceh€ tll'Qs J~11~es tter-ritot~á~s ·í'is tis·~ 
tas dos bar(:I)S de peséàt, i rede~ . tripola
çóes , etc. e as rernette ao Presidente do 
Erario: A-·. 3· ~aio 18oz. . . §. I. 

•• • r 1 ~' 
·r ., " 

, 999• ~..L ·.r.om~.o 't0·t1fa ·dbs rent:Íil.1ié'Jli..c 
tos dos beneficios vagos , que penenoêe
rem á Corôa, re.rnet tendo o seu produ-' 
cto para o Erario. Avis. 7· Setembro 
J8 4· . . . 

(Vi d. JJvi:r; zó. .St~-em bt'{) 17 99 ) 

roi>SsO' OIJ por falta de successâo I ffi:lS 
·deve111 ewttegalas . ás .Junta'S cl!a .FazendA. 
para os fazerem administrar e vender em 
hasta pública: A. q . . J~neir<;> !807. §. I. 

e seg; 

Mandão triennalmenr~ para o Juizo 
'das Capellas da Casa .da Supplicaç~o a 
~lâçâtli de . .tCÍJ~S a:S ide C)Ue temáo WTita , 

, i~tlo pata '0 Gonse.J'ho da. Fa'lJeoda as que 
perte11cem , ás lt,l.J:as dos -~~.ores, .e 1V1a-

1deinlt §• 6. 
' ! , 

1003. P'rovedot·es d-a comarca forâo 
encarregados de fazer cobrir as casas dos 
pobres, e se~reiros , e auxiliarem pelos 

1sob't?jbs ,das sisas os gue n3'0 tem 'Semen'" 
reir.lls. ,.A. 7. J ~uJ h o 1 So9• §. 7. 

1 

Procedem a sequestro na her.an-ça. 
daguelles, que sendo notificados para o 

. serviço, não compare'cem em oito dias~ 
. . A. I)·· De:.teilnbro x-8091 §. 13. 

.. . r \ '" . j 

ÍOÓ.f.· :......_-'- 'Si'Ío oa.vi.:dos, ou ass_ist:etrl 
como Físcaes ás arremata!Óes dos ter~ós 
,0os Dízimos clas Igrejas. Portar. Jd. Abril 
J~Ú. ·§. '2,., ' 

. Sâo adjufi•tos d~Dm as tot·regêdotie9 
; nos processos, fei os :a·os J uhzes ordi.na..; 
. rios e de fóra, que não cumprem as or.; 
dens dos Inspeqores de trat1sportes. Pôr~ 
rar. 14. M-aíu ~sr . .:. 

Recebem as ·~l!leixss dos Emtprega:. 
dos, que fazem as requisições de trans-

I eGo. · ~-'- ·pt~vi·d·e<n12ias , que dê'iem pOP'tes. · Pmr1<tr. rr iJ.. Maio 121 !!.. · 

dar sobre as can as de· j@g·a<r e sua venda., 
Instrucç. 23 . Agosto 1806. t, ~ Tirão um·a devassa cada anno sobre 

'oo T 1 .-__. á~Si~tem· ás cotwa~ .d~s M i- I 
sericord ias t'las terras em que se ·adla·o · 1 

h ' . 1 I 
e con t!!ee!1i,1efll correi~ão ·clas fa.!'t-:'ls das 1 · 

pessoas occupadas na criação dos Expos- I 
tos. A . . 18 .. Outubro 18o~. §. 4. e 9. . 

·JG~.- ..:.._f-" dris Dê'ttliAios' Ultramar-i.- · 
nos, entrando Ilhas · Cfós Açor~s; e. iMe~ 
cleira , não podem nomear adm in istrado
te~ t:latiiVós Atl>s .. vlilntulos ~ 'ça!p>eHas va
gas >: "ê · inb(ry:rf!or-ãdas.·. ·t~a 'CÇ)rÔa -p&r· li:Ó't).'l 

o ohjecto de transportes , . e a r.emertem 
á Comrnissã.o Es~-cial. Por.&ar. ::2.. De
zembro 1812. 

1 oo). PuJ.vldbr dar d~fkntos e ,du:reti· 
tes da Ca']'it<m.fa• .;~o Es.piri;r0 .Santo foi 
ex ri neto , e encar.regadH a serv:eruia .ás' 
]l:JS[i~as· ordinarias. C. R.- 7· Dezembro 
1 6o4. ·ca p. li. 

, Ná India: ·não póde enten.d:_r éom a 
' faze nda dos ~ue morrem, e deixao qu.em 
t:0me eol!l'Ca @elb . A. 2.4- Mar~o 16o8. 
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' 1Ie o. Juiz privativo das causas da 
Misericordia de Goa. 'A. 9· Ma~r~o 16n. 

· too6. Provedor dos defuntbs e ausen
tas nos A~ores. Suas obrigações. Regim: ,o. Dezembro 1613· . · 

1007• ~- Capellas, ·e Residuos dos 
rios das Murtes, das Velhas , e ·de Ouro 
Preto. Sua cria~ao. A. 24 • . Mar!to ·1711. 

Conhecem da arrecada~âo dos Es
cravos fugidos . e mais bens, de que não 
se sabe -dono. Provis. 3· Abril IJlO. 

· I:oo8. --- Capitulas, que 'se ma~
dárão parà ,por e1les se tirar a sua rest
Gencia , e de seus Officiaes. 4· Dezembro 
17)6. 

1009. Pr~vedor~s dos defuntos ~ au-. 
sentes , Capellas , e Residuos ommtssos. 
A Mesa da Consciencia procede contra 
elles, e como. A. 4· Mar~o z8o~. 

roro. Provedor dos ausentes em Ul
tramar. No caso de manifesto dolo dàs 
·seus Thesoureiros, que penâ's se impõe 
mais. D. '27· Agosto 1808. 

IOII. Provedor dos Marachões do 
Campo de Coimbra. Sua~ obriga~óes. Re
gim. 8. Setembro x6o6. 

Foi extincto, e unida a sua incum
bencia ao da comarca D. I. Julho 1776. 

(Revog. pelo D. 2. Fevereiro 1778.) 

(Vid. f'1vis. 7· Agosto 1811.) 

IOJl. Provedor Mór da Fazenda do 
Brazil , aindaque não letrado , devassa 
dos Officiaes da Fazenda , Alfandega , 
er.c. A,;, 31. Julho 16n.. 

Seu Regimento sobre a despesa da 
gente de guerra. 13. Agosto 1638. 
J. ) " • 

1013· . -- da. Bahia. Como decide 

PR 
as dúvidas sobre as contas dos Almóx~rí. 
fes. C. R. 21. Abril z6r+ _ 

Foi . exti~cto. A. 3; Ma~~~ ;.7'7~: • 

. ... 
I014. Prov~dor da Real Fa:zenda em 

Angola serve o 01:1vidor sem outco or
denado. A. n. Março 16r; .. 

(Vid. AA. n. ,. e. 30. Mar;o I6I). , 

' -. 
I I ' 

IOI). -- nâo podem admittir con
dições novas nos contratos sem Real 
Beneplacito contra o dispos;o no' ·Regi
mento da Fazenda. A. 21. :Abril 1737. · 

1or6. -- d' Angra he Th~soureúo ' 
Geral das Tropas. A. 2. Agosto. 1766. · 
§. 4· . .. 

1017. -- da Ilha da Mad~ira · e dos . 
Açores servem de Súperintendentes das 
Alfandegas com a ·me·sma-jl!lrisclicç~o. A. 
lf Setembro 1769. ,.. 

roz8. ~......:.. da Ilha da Madeira ·foi 
extincto, substituindo-se-lhe uma ]unta 
subordinada ao Erario Regio. D. 6. Abril 
I77)· 

I019. -- da cidade de Angra foi 
extincto. D. zo. Outubro 1798. 

ro2o. -- do Ultramar. Sua criaçao. 
D. 2. Mar~o I799· · , 

) 

rou. -- do Rio de Janeiro. Foi 
confirmada a sua extinc~ão. A. 8. Abril 
I 807. §. I. . 

(Vid. Provis. 8. Ag(Jfto 1798.) 

1022. Provedor da Casa da India he 
só sujeito ao Conselh~ do Ultramar pa
ra responder ás suas informações, o: :2.8. 
Junho 1644- -

Compete-lhe dar jurament~ ao Guar .. 
·da Mór ,della. _Resol. 10. Junho 17p. 
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Presidtaos leilóes das fazendas , que 
a ella vem, e como. A. 6. Setembro 
1790· 

Tem jurisdicçao para proceder con
tra os arrematantes das fazendas. A. 6. 
Setembro 1790. §. I. 

102 3· Provedores dos Armazens. Seu 
Regimento 17. Março 1674• 

Devem remetter em cada anno rela
çóes dos mantimentos, e generos ner:es
sarios para o Arsenal, e armadas. D. '30. 
Agosto 17.5' 4• 

Manda pôr Editaes nas saídas das 
Frotas para a· visita dos navios, e r.ráos. 
A. 6. Dezembro 175.5'· 

Foi extincto com todos os mais of
ficios, etc. A. 3· Jusho I?93· §. r. 

·Compensaçâo, que se lhe deu pela 
extincção de seu officio. D, r 3• Maio 
1'794· 

1024. Prov'tdor das Leziras be Juiz 
dbs livramentos dos c1:1lpados nas ·devas
sas, que elle tira, e ·OS nao deve remet
ter ao Juizo dos feitos da Fazenda. D. 
zo. Junho r68s. 

Suas -obrigaçóes e deveres ·na eleiçâo 
dos Deputados da Fábrica das Jeziras. 
A. 20. J u'lho I 7 65. §. 1 • . e seg~ 

·Deve evitar , que se cortem madei
ras , ou ramadas , ou rateem as terras nas 
plantaçóes para tapumes do rio. - Que 
aonde houver areaes, e accrescidos fique 
concedido ·para testada sessenta ·braças. 
~e dos accrescidos se wrne posse pelo 
Juizo do Tombo, fazendo-os demarcar; 
e que desses nunca se possa fazer afora- : 
mentos. Av-iso 14. Julho 1.807. . 

··I02'5'• Prov("áor dos Ctmtos ·da Casa 
de Bragança. Regim. 19. Julho ·1687. 
Cap. 29. 

, Foi ex.tincto pelo A. z.Janeiro ·J76). 
Tom. 11. 

PR 
102:6, Provedor Mór da Saude. Pro

vê todos os officios della em todas as ter
ras do Reino, e Conqui~ tas ; e as Cama
ras nao se intromettem nestes objectos. 
D. 4· Agosto I 688. 

(Declarou-se, que fóra do tempo de 
peste o não póde fazer, senão ern os 
pórtos do mar. D. 24. Julho 1748.) 

(Declarou-se, que podia levar o r sa;. 
larios, que estava em posse de receber. 
D. 20. Dezembro 1704.) 

F:oi mandado nomear. D. 9· ]unho 
1792.. 

1027. -- da C6rte e Estado doBra· 
zil. Sua cria~ao, e nom~a~o. D. 28. 
Julho r8o9. 

Providencias sobre todos ·os o·bjecros 
tocantes a seu officio no Rio de Janeiro_, 
tanto na entrada dos navios, corno na 
economia e policia jmerior da cidade. 
A. 22. Janeiro 18ro. · 

A sua jur:isdicçao nas terras doBra
zil he exercitada pelo Ouvidor, Juiz de 
Fóra, ou Ordinar.io do lugar. §. 2.6. 

1-028. Provedor d' Alfandega senten
ciará verba•l e summariamente (ou'Y'idas as 
partes) as toma dias de todas as fazendas , 
que se acharem de mais nos barcos estiva
dos, dando appellaçao, e aggravo para 
a Mesa da Fazenda, D. II.]aneiro 17)1· 

Conhece das resistencias, 'lue se lhe 
fazem, .do mesmo modo que conhece das 
que se fazem aos Officiaes da mesma Al
fandega. D. li. Janeiro 1751. · 

Póde julgar summariarnente a pena , 
em que incorrem os Mestres, que dila
tarem a vistoria , e exame do tabaco, 
que as par.tes lhes requererem , ou leva
rem maior salario daquelle, .que lhe está 
taxado. Regim. 16. Janeiro I7)I· Cap. 
)• §. 2. 

Manda tomar conta e arrematar as ' . . fazendas sem marca , e de propnetanos 
incertos. A. 17. Novembro :r8o3. §. B. 

30 
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. -10:2.9. Prove,dor das ~Ifandega.s ~o 
Aluarve 'foi extincto, e umda a J~tnsdic

- çâ~ ao · Superi.ntiende~te Geral d~s Alfan
degas -. do -·Sül. Prcv1s . .. 21-. ]atH~Ho 1:77 3· 
§. 9· 

IOJO . ·P·r()ved(jres . -dos' Rr.Jiduo'S éOa
.pel-las ,hão de levar duzetltoS' r&Ís d~ asJ 
signatura das sent~n~as-, ···Clue .. derem . . A. 

·7. Outubro 174)• · · _; 

Arr€cadão .a fazenda de-· cativos enJ 
Li~boa, com a mesma jurisdicção dos da 
coma f:ca. C. L. + ,Dezembro 17·'15· §. 
'14· 

~1o3· r ; .......-- e· cativos he ··o Magistra
do privativo para se faz.er .. a arrecadação 

-das heran~as j:Kentes, e para no seu Jui
zo se fazerem as habilit-ações do:!! herdei

·ros com jurisdic.çâo privativa e exélusivJ. 
.A. 28 • .}a.neiro .p88. §. r. 

r· 

. 

·-zo3'2- - - 'OrfiÍos, e'Capéllas da -co
marca de Angra , foi -criado, extinguindo
·se o offido de~ Provedor dos 'Residl:los da 
Ilha Terceira, e a outra Provedoria tia 
·mesma ·comaFca. D. 14- -MatJO 1797· 

. ··ro33· -r- das comarcas fazerti ré1Q
.çâo dos bens e heran~as jacentes, e ré
metrem ao Erario. A . . 26. Agosto i8oi. 
§. 3· . ' •' 

Não devem consehtir., que c:>s 'Do- · 
·.natarios usem das mercês, nem se .conser
vem na ·posse, sem mostrarem· ,cartas, 
ou confirmaç6es deJl-as. 'D. 17. Novem-

r'bro i8oi . §. z. 

·m3'4· Provedor da Ta bola de Se tuba!. 
·compete,..lhe O'mesmo privilegio .de foro 
dos seus ·Officiaes, sen~o seu1 J,uiz o Es

' erivão mais antjgo 00 .seu' JJ.jizo,r A. <I4· 
Junho ·l7fl• 

103)· Provedor da Junta do Commer
cio. Sna jurisdicção, e authoridade. Es
·tat. confirm. por A. -16. Dezembro·1756. 
1'C<!P• .3• 

Elle • e as mais pessoas 1 de que el'Ia 
se -compõe 1 nâ'o pQrl.«i!vp ser J.iH:tlSOS se ~li\ 
ordem do Conservador. Estat. confirm. 
pelo A. 16. ·Dezembro I7)r>. Cap. 18. 
§. -4· . 

ro3 6. Provedor e Feitor Mór d' .Alf~n
~dega de LiJboa. Este officio foi comprao 
do .pa>ti-1 a Cor6a. 1), 4- zyiaio 1757· 

*' . ..,. I 

(Extincto por outro D;cret,o da nus~ 
-ma data.) : " . -

. I037· Provedor do~ 01[ãos e Cap_€1-
. 'las. Sem sua approvaçao nao se deve dar 
. d,iflheiro· dos orfâos a jnro, e por cJlle cir-
.cUil;t§tancias. A. lI. Junho I 7 59· 

·Io38. Provedor M ór dof Orfãos fo i 
criado , nomeando-se para este lugar um 
Desembargador do Paço , b qual propõe 
em Mesa tudo o que julgar conveniente 
.a elles. Os Ministros respectivos dirio-ern
-sé a ·~lle ~-recebendo clelle as insinuaÇões,. 
e deterrnirnaçôes, -que lhes -convierem.; e 
os Juizes . dos Orfãos lhe remettem até ao 
fim de cada anno re1aç6es individuaes do 
estado, da pessoa,"' bens., e de tudo, ~ue 
pertencer . aos.. orH:ws , com as observa-

. çôes, que
1 
parecerem necessarias. A. 2~ • 

Outubro 18 14· §.§. 3·, e 4· · 

. ·ro39· Provedor -tia Companhia dos vi
nhos tem jurisdicção nos varejos e 'lisitas 
para autuar e prender, sem.mais proces .. 
so, os culpados, ·que achar nellas, ou lhe 
desobedeccsrem . .A • . I 7 . . A gosto I 7 6s. 

·Io4o. Provedor ·e 'Corregedor de Oei~ 
ras he o Corregedor de Belém. C. 2.o. 
Novembro 1765. 

. , . ·104I. 'Provedor ·e mais G>fficiaes das 
· J?.l~ad_,rav~s extinctas nâo !em mais ju. 
n~d1cçao · al~uma nas pescanas , ·e arma
çoes do Remo d~ A.lgarve. Inst. confirm • 

.. pelo A. :I). Jane1ro I773• Condi~. 5. . 

Prq,prietario Ho Hospital . 
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dos Lazaros de Coimbra foi extincto. D. 
15. Abril I774· · 

I043· Provedor do Hospital Real das 
Caldas. Suas preeminencias , e jurisdic
ção. A., e Regim. 11J. Abril I77)· §. 8. 

(Foi extincto. D. 9· Janeiro I799· E 
nomeado em seu lugar um Admiflistra
dor. D. u. 'Janeiro 1799.) 

1044. -- e Corretor dos seguros 
l1e serventia amovivel, e a sua proprie.: 
dade foi incorporada na Junta do Com
mercio , para a consultar nas pessoas mais 
babeis para 'elle. A. II. Agosto 1791. 
§. I. 

104)· Provedoria da Fazenda das Ilhas. 
Providencias sobre ella. A. 1.1. Março 
I6I), ' 

(f/id. A.d. u., ( 30. Março r6I).) 

1046. -- de Coimbra. Foi-lhe uni
da a Villa de Monte-Mór o Velho, e 
seu termo , Penella , e Louiâa , que erao 
da Provedoria de Thomar. D. 6. Abril 
17.5'9· 

I047· -- da Fazenda da Ilha da 
Madeira foi extincta , e criada uma 
Junta para a substituir. D. 6. Abril 
I77)· 

O mesmo a ~as Ilhas dos Açores, 
criando-se na Capital dellas uma Junta 
de Fazenda com recurso privativo pelo 
Erario·, e passando a J urisdicçâo conten
ciosa nas execuções fiscaes para o Corre· 
gedor de Angra , Deputado nato com 
appellação e aggravo para a M;sa da 
Fazenda da Supplicação. A vis. 2.1. ·No
vembro I799· 

(Declarou-se, que pelo .11. 12 • .Agosto 
1777. se deviiio t ambem reputar extinctas 
nas Ilhas as Provedorias da Real Fazen
da, Resol. 16. Abrili8oo.) 

E foi encarregado o lugar das ex
tinctas Provedorias aos Corregedores . 

P.R 
de1]as ; como Superintendentes Geraes das 
Alfandegas. Reso], lo8. lVlaio r8oo. 

r 048. Provedoria da Fazenda de Minas 
Geraes foi extincta. D. 9· Agosto 1775· 

(f/id. C. R. 7· Setembro I77I.) 

1049• Proviment(} para serventias não 
se passa , nem reforma, sem constar do 
impedimento do proprietario por infor
maçáo do Ministro. Ass. 27. Abril 1608., 
e Regim. 18. Outubro 1702. §. 26. 

IO)O. Provimentos da Relação do 
Porto mandárâo-se fazer por termo no 
livro , e que os Desembargadores em 
dous me~s tirassem Carta. C. R. 24. 
Fevereiro I 649• 

IO)I. Provimento do Exerdto de 
Alem-Téjo. Providencias sobre elle. A. 
7· Julho, e Resol. 7· Agosto 1663. 

Foi mandado fazer pelos Contado
res Geraes do Erario. D. I. Julho 1762. 

Mandou-se continuar pelo Erario ; 
e como. D. 14. Maio I 777. 

E depois pela Junta dos Tres Esta
dos. D. r. Abril 1780. 

As condições para o Assento das Mu~ 
niç0es de boca forâo approvadas. AA. 
'I). Julho 1783., e n. Setembro 178): 

1o;z. Provimentàs dos Officios nao 
podem mandar passar os Donatarios, ain
da que tenhão poder de os dar por suas 
doações , e menos podem arrecadar os 
Novos Direitos para sua Chancellaria. 
Provis, J 9· Fevereiro 17 40. 

Não sao obrigados a tirar os Offi
ciaes encarregados d1arrecadaçâo do do
nativo nas Alfandegas. D. 1-9· Mar~o 
I7)6• 

~aes sao os que se fazepl pela 
Junta do Commercio. Estat. conji,.m. por 
A. 16. Dezembro 17)6• Cap. I). 

30 lf. 
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10}3., , Pt0iV.Ímentos, nem ai:nda par tré~ tatneEtlll' ale membm. L~ 6. Dezembro, 

mezes , podem passar 0s Almoxarifes a0s : I 6 n. §. u. 
seus Officiaes , mas só o Contador da . 
Comarca. Pro vis. r6. -A gosto I 777~ 

r 

1 O) 4i ~---· passâm· os: Smperl.nte>rrúJ~n,... 
tes dos Tabacos, como os Corregedores i 
e Provedores. Provis. r o. Janeiro 1:78 I. 
~ M.ae nã-a podem prorogalas. Ptovis. 
z~. Junrh.!!r L7,8. 

I 

1

: • w0 I~- Prowis.ID'es ~ao se- f'OéFem i mpe-
~l ~rarr .de Roma;··contra-. ,as Graças conrce-
11 dilid~ peto Soõerana . C. R. 20. • .]ane~rC>~ 
j16'I). 

- ~lailild'o se pa'Ssa1.1em patta ·se riira-
l rem devassas• 1 ou para out_ras• quaesquer 
diligencias, se não deve conceder vista 
dellas , vindo fechadas; mas concede-se, 

tOf)· -- Nas Uha's. per1ence passar \ vindCi> abert!as, e· passadas pela- Cbancel~ -
la;Jtila a.. ocnstancia de: pamtes. AsS. i.Z,9'• . 

li gosto J6::Z.<:f-. ' · • 
.., .... , 

os primeiros . ao Governador na Ilha , 
.em que residir, e nas mmas Ilhas aos 
Corrg:geator.es , l?ro~edmres , e Margist.ra
~s 1 ·qme- <llS tPVeliem.. pm:x'Y'isionalment~ 1 

oomealito. ~esmt.. 13. Maio 1 em Pwvis.-1 · 1062 -- Como seprocede nos .em-
5'·· Julho I--7.9'4· ··i lbargos, e execução dellas, aindaque ver-

' sem sob.re obrepção e nullidade , porque 
1 t~:~do deve ser tratraolo, nas Rela~ôes. C. 

1056. -- queestejãodentrodotem- 1 R. 26 . .Agosto 1628. 
po peeciso da prerogat~@ , devem apre- ~~ (Vid. o A. 3 o. Outubro 17 5 r. , que 
sentar 0s se:~ventuanies, que. qui2lerem re'" l1nodijicrm es.ta Legislaçãa.) 
cebe~ (i) pa:gra:Mento' das fd1ha&. l?'Grtar .. · 
23. Novembro 1813· · 

J .... 

10)7· Provincial da Ordem dos Prega
dore~ rem: licença: para. edificar casas. A. 1 

14. Dezc:mbn:J I77'5· §. 2. . 
i 

Foi prohibiâo ao Mordomo Mór, 
· € a qualquer Ministro dar supprimento 
contra ellas. D. 1.). NovembrCi> 1629. 

,I . , 
i Não se devem passar para avocár a 
outro Juizo a causa de algum men<ilr, 
salvo se tiver pai. Ass. 23. Fevereiro 
163)-:- . 

IO) 8. Provisão S"obre leziras , €-paú~s 1 I 

não se clilrnprern , nem guardão , sem se : 
daJr vista ao Prov.edor das vallas. A. z6. j 

Agosto ·rl68-.. 

Sendo· passadas _peLa: Secretaráa d~Es
tado,. não tem ~ista d€ M:i-ni~tr0', e são 
assinadas por ElRei. D. 2. Fevereiro 

105'9· Provisóes em nome d'ElRei se 
passao tJelo De-sembatgo nos casos, em 

·que não so.ffféln dila~ão , e valem quatro 
mee;es , em quanto não vem outras assi
nad~s. CC·. RR. 9· Marfo ·1605., e 6. 
Setembr<J r 616>. 

As dos Vice-Reis da India mandá .. 
r~ o-se pàS'Sàt pela Chancellária. A. 2 3 • 
F~vere'Író ~t:6o&. . 

·1060. -- não sepodem passar para 
se livrarem pôr prócurador aos réos ac
·cúsados por crimes , em ql.!le merecem 
:pena deJhorte natural, ou -c-ivil, ou cor-

I644• 

to63. ---~ mandárã0 .. se passar pelos 
Tribunaes; em lugar dos Alvarás, ainda 
sendo em resultado d.e consulta. E em 
que cas(!)s se passão , como de expedien
te, e por quaH1tos Ministros são assina
das. A. 24·.]ulho 1713. 

Sendo embargadas com materia de 
obrepção, e s1:1brepção, se hão de · re
metter os embargos· ao Tribunal, d''on
de se expedirão as ditas ProiVísões. A. 
30. Outubro I7}I· . . 

. O conhecimen.tq. d.a mh-e-subrepção 
dellas pertence · aos Tnbunaes, O\l eHa 
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se intente por embargos , ou por lihello. 
Pl!ovis. "9· Abril 178m. 

(Vid . ..I.L/i. 30• Ot~tubro I7P·, f!: 20. 
Maio r8o2.) . 

1064. Pvovisóes interlocutorias, que se 
passao pela Mesa da Consciencia e Or
dens. A. r8. Mar~o I793· §§. 17., r8. ,r9 .. 

1065'. Provisor dos Bispados do Al
I garve pqde obrigar os Clerigos Freires 
das Ordens a se instruirem competente· 
mente. D. 2.0. Maio I 77). 

1066. Pun-hal. Q!Iem 0 toov.xer, in
corre em pena pecuniaria , e de prisão. 
L. 20. Janeiró, 1634. 

Q 
QU 

r. QUadrilheiros sâo eleitos de tres 
em tres annos. Hão de trazer uma vara 
pintada de verde , com as Armas Reaes. 
Regim. tl. Março x6o3. §. I. 

. Não se podem ausentar do bairro, 
1 

em que viverem, sem o fazer saber ao I 
Julgador. §. z. 

Devem averiguar , se no bairro se 
fazen~ _furtos , ou ha pessoas de má fa
ma. ~ ~ · 4·, e 5· 

Devem -acudir ás brigas , e arru1r 
dos. §. 6. 

Como se devem haver com os que 
se acolhem a casa dos poderosos, e Mo
steiros. §. 7· 

Devem-se-lhes julgar as armas, t.JUe 
acharem aos delinquentes , que prende
rem. §. 9• 

. Servem os Officios, para que sao na
meados, a pesar de qualquer privilegio. 
A. 25. Dezembro x6o8. §. I). 

2 • .,._,..~ são provídos como outros 
qu~esquer do povo na nomeação dos Of
ficiaes, que o Senado costuma nomear. 
Nao pagão os encaraos das bandeiras 
dos officios: são escu~os dos alardes, e 
exercícios militares: são suas as armas, 
que tornao nas pendencias ; e não são obri
gados a servir mais de tres annos. D. r r. 
Fevereiro r 696. · 

QU . ' 

3· Qt~alificaçliu das pessoas como se 
entendeu no caso do A. 16. Novembro 
I771• §. 9· 

4· Quarentena não podem faz~r as 
embarcações nos portos do R€ino , por 
não haver nelles Lazarêto. Regi·m, 2.0. 

Dezembro 1693. Cap. 21.. §. 10. 

Regimento Provisional dellas. 18., 
e Portar. 27. Julho 1807. 

(No Brazil todos os navios , que apor
tarem a quaesquer portos, .rão obrigados 
a ir fazê/a ao Rio de Janeiro, vindo de 
porto , aondt haja 11oricia , ou suspeita dt 
peste. A. :n. Janeiro 181o. §. '+) 

5. Q!tart as , e sextas partes dos fru
tos dos celleiros applícados para o forne
cimento do Exercito. Providencias sobre 
elles. Portt. 16. Agostor8n., e 2). 
Janeiro x8 u. 

6. Q!lartel do ordenado se ha de pa
gar por inteiro ao Desembargador, que 
fallecer no príncipio do vencimento delle, 
Ass. 2.). Agosto 1674. 

Os das propinas por inteiro se man
dárão pagar tambem aos Ministros fal
lecidos, ainda sem as vencerem d<!! todo. 
Resoll. q. Março, e 'i· Outubro 1675'· 

He louvavel a prática dos 1v1inistros, 
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e· Offiéiaes receberem seus erdenados por 
este modo. L. Zl. Dezembro If7,6r. Tit; 
14. §. II, 

7• <l!Jart~is militares. Achando. se fóra 
delles -algumas pessoas associa(las em: nu
mero . de ·tres com quaesquer armas, .que 
penas t€m. A. I4· Fevereiro. 1772. §. r .. 

Modo de fazer nelles as diligencias. 
A vis • . zJ., Abril 17~·6. 

(Tinha-se declarado por A. 14· No- ; 
'Vem!Jro I757· §. 6. , que se podem dar 
huscas a procurar ·nelles , e nas forta
lezas os cqntrabandos.) 

_ · Ndles se mandou fornecer azeite , 
l€nha, e os ·mais .Artigos- índispensaveis 
ao seí·viço. Portar. 2)· Março I 8r r. 

8. -- dos , Officiaes Inglezes. Como 
se entende a obrigação de os.forneoer. 
Orcí. 14. Setel.l}bro I 8 I I ~ 

9· Q!tatro por cento o1ferecido pela 
Praça de' Lisboa , como , ·e ·de ·que se 
paga, e a quem, e como se cobra. In
strucç. confirm. por D. 14. Abril 17;6. 

'Cobra-se a. ·dinheiro , á e:x::cepção 
do peixe sêcco, q1:1e se,yecebe em espe-
. § 6 )' " c1e. . . , · . 

Obrigações de seus Recebedores, e 
Escrivães, quaes sejao. §. 10. e seg. 

E como be arrecadado nas outras al
farndegas do Reino. Instrucç. co1ifjrm. 
por D. 1 ... Junho ~7)6. · · . 

Privativamente com inblbiçao de 
todas as justiças o póde cobrar a Junta 
do Commercio. E sómente a . '}Ualquer 
he facultaclo dar conta da t·aJ•contrlbui
ção á mesma J unsa , para esta •O deter-

. minar. A. ro. Junho I757· 

·IO. QNaÚo e meio por cent'(} foi of
ferecido· pelos .povos para pagamentro ·das 
Tropas, -e corno se mandou fazer a sua 
arrecadação, e remessa. C L. zz. De
zembro .:r76r. Tit• z. §. zz .. 

. u. _Q]tebra dolosa, ou de boa· fé, ·de 
mercadores , como se julga , e como se 
procede :erq todo -este ne.gocio. A. I 3· 
Novembro 17;6. §· 18. 

il. _,....:..._ dolosa dos mencadores ,do 
'terreiro de Lisboa foi perdoada , e ce- · 
mo. E as futuras como ·se acautelárao. 
A. 29. Junho I797· · §. 1. 

. I 3· Querela se mandou tornar perante 
-os Corregedores do Crime da Côrte , e 
do Porto , e os Conservadores do Tabaco 
a requerimento dos Contratadores , ou 
de qualquer pessoa do povo, dos delictos 
daquelle genero. A; zg. Fevereiro 1668. 

ii.<j.. --de-defl.oracâ-o ·se póde dar 
passado um anno , ~om Provisão d~ 
Desembargo do Pa~o. A. z4.Julho 1713~ 

I). Qyerelas podem tomar os Minis
tros nos territorios uns dos outros , sobre 
os furrtos , e ·J1omiddios voluntarios. AA. 
zo. Outubro 17Ó3. §. 7·, e 14., e Pro-
vis. 19. Agosto 1751· · · 

r6. Querela, ou recurso immediato á 
Real Pessoa he permittido. A. · I6. Ja~ 
neiro 1773• §. I 3· . 

A de estupro foi extincta, exceden
do as estupradas 17. annos, mas d'ahi 
para baixo se lhes adrnittio , ou a seus 
pais, tutores, ou .c\llradores. C. L. 6 
Outubro 1784. §. 9· · 

' 
17! Quina do Rio de Janeiro foi lillan-

dada a:nalysar, e ,para que ·fim. A vis. 6. 
Setembro I 81 3· 

18. Q!tinquilbariasnao podem vender 
os es~rangeiros. A. 19. Novembro 1757• 

I 9· Qftintas mu-radas , 01:1 valladas · 
Como se adjudicao aos senhores della; 
as porções encravadas ' ou contiguas. c. 
L. 9· J!Jlho ;J77'3·· §§. 4·, e' 21. 

(!Jeclar. por D. I7, ju/h(} 1'778.) 
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20. ~intas com muros farão attendi
ilas nas providencias,' sobre a plantação 
das vinhas , no \districto de embarque. 
A. 16. Dezembro 1773· §. 3· 

21. -- muradas, ou valladas. Todos 
os que entrao nellas , sem authoridade do 
dono, que penas tem. A. L Julho 1776. 

2l. -- nobres , . e muradas, e os 
C}Uintaes dos predios urbanos nas cidades, 
ou vi11as não póde por elles estabelecer- , 
se aqueducto, contra vontade dos do
nos, e só por Consulta do Desembargo 
do Pa~o. A. 2.7. Novembro I804. §. n. 

23. Quinto das cornrnendas, e bens 
da Corôa , e Ordens , mandou-se pagar , 
incluindo-se nelle a Decirna, que já pa
ga vão. D. 19. Novembro I6p .. -E 
continuar , convidando-se para isso os 
Commendadores. DD. 20. M ai0, e 2. 
Agosto I664., que mandou contintJar 
por dous annos·, sem a Decima e meia , 
que se pagava. 

(Vid. D. 19. Novembro r6.p.) 

E foi mandado continuar. D. 29. 
Outubro I 6)5. 

Providencias sobre elle. D. r6. Mar
~o r664. 

24~ --·se mandou , que p~gassem 
os Commendadores , e Donatarios. D. 
I 9· Novembro I 6p. 

(Vid. D. z • .llgosto 1664.) 

(.A' ·excepção dat commendas 110 Crm-
7JentrJ d' .A'Viz. D. I 6. Março I 664.) 

2) • -- do ouro mandou-se cobrar · 
em Minas por bateas, e não pelas trinta 
:ttrobas annuas, CC. RR. 3 I. Janeiro 
1702., e r6. Novembro I7I4· 

(Vid. C. R. 20. Outubro I7I).) 

Outras providencias. CC. RR. 28. 
Maio I722., e 8. Fevereiro 1730., ' 24. 
Ahri11732•, 3o.Outubro 1733·, e18. 
Julho 1734• 

QU 
z6. Quintos. O direito senhorial del

les foi mandado pagar em Minas Geraes 
do ouro, que el'las produzem, por um 
methodo novamente estabelecido. A. 3· 
Dezembro I7)C· Cap. r~ e seg. 

Providencias para quando he neces
sario fazer derrama , ou ha sobejos. 
Cap. r~ §§. z., e 3· 

(Pela C. R. p. Ja11eiro 1736. tinbão
se mandado &obrar pelo systema da Ca
pitação.) 

27. Qlinto da producção pagão as 
melhores terras das Ilhas do Corpo San
to aos proprietarios dellas. A. 13. Ou
tubro I 770. §. 1. 

, 28. Quintos do rendimento pagão os 
bens dos Donatarios da Corôa , secula
res , ou ecclesiasticos , reputando-se taes, 
os que obtiverao por antigas doaçóes dos 
gramdes Doadores, que representa vão co
m0 senhores de Feudos. D. 24. Outubro, 
e Provis. z6. Novembro 1796. 

29. Qpinto das commendas, adminis
tradas pela Junta do Infantado, foi ar
recadado por ella. A vis. 6. Dezembro 
1796. 

30~ -- dos bens dos morgados, e 
capellas , pagão os que não assenrão praA 
ça até aos vinte annos. AA. 1-3- Feve
reiro 1797• §. 4·, e 15. Dezembro 1809. 
§. ·21. 

O mesmo a respeito dos Capitaes 
de Milicias. Portar. 8. Janeiro 18u. 

O do rendimento só pa~o os bens, 
em que pode ter lugar a lei Mental. 
Provis. 10. Maio 1797· 

3 r. · -- dos bens da Con~a. O seu 
lançamento faz-se -annualmente pelos 
Superintendentes da Decima., observ~n
do-se no que for applicavel a. pránca 
a respeito da cobranca da Decuna: das 

] commendas. Provide~cias sobre o seu.. 
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lançamento. ·A. 31· Maio 18oo. §. 6., 
Portar. 30. Agosto, e Pro-vis. 3· Outu..: 
bro 18oo. 

3 z. Qgintos. Dous extraordinariamente 
de ·um anno se mandarão pagar ·dos bens 
da Corôa , -em poder de p-arti:cu·~ares ? o 
.mesmo das commendas ~ .e prestlmomos. 
A. ·7·Junho 180.9· · 

3 3• -- do seu rendimento pag~o ~s 
:bens das Misericordias para a contnbUI-

ção extráordinaria :de defeza. Portar. 1. 

Agosto 18.ro. §. 1. 

. ~4· Q!titas nas rendas Reaes sao pro
h1b1das. C. L 22. Dezembro 1761. Tit. 
2o §. 34• 

3 5'. QJtot a, e ·der11ama dos .commer..; 
ciantes da Praça de Lisboa, respectiva á 

• contribuicão do Subsidio Militar da De
cima, q~e atéqui se -praticava pela Jun
ta do Comrnercio, ficou extincta, e abo- · 
lida. A. J~. Novembro 17.74· § . ..1'. 

R 
·RA .. 

'l, RAções e outavos, e o~tros· en
-cargos pessoaes das fazendas, que pos
suírem, nao pagão os Empregados da 
Companhia do Douro ; ·que neJ.la tctn-dez 
acçóes. A. 24. Nove1,11bro 1764. 

(Ó mesmo se tinha determinddó a fa'Vor 
dos interessados naCompanhia'do P~trd, e 
Martmhão. A. :I O. Fevereiro I7)7• §. 4·) 

2. Rainha. Doação . de suas ter~as. 
ec: IO. "Fevereiro I 642~' 10. Janeir.o' 
e ·9· Fevereiro 1643· - Jurisdicção e 
Regimento ·de seu Ouvidor. L. lO. Ja
neiro r643• 

. Doação , CJUe se lhe fez do Reguen* 
go , .e Portagem. D. -26. Novembro 1643. 

}i'oi-lhe permittido mandar vir an
nuàlmente da India duzentos quintaes de 
drogas, sem "Fagar ·direitos. A. H. Ja
neiro I 693• 

3· Rainha da 'Grã-Bretan·ha. Seu re-ce
biméilto' em Coimbra. C. R. 2-4- Outu
bro, e -Provis. 20. Novembro 169·2. 

F_?i nomeada Regente do Rein·~· D. 
7• Ma10 1704, • · 

RA 
;. 

- 4· Ramos ás portas forâo prohibido~ 
aos taberneiras, Edit. 27. Març0 1765. 

·5'· Rapto por seducçae. Este çrime 
comettem os que allicião filhas alheias 
que vivem .com boa, e honesta educacã~ 
em casa de seus pais, parentes, e t~to
res, ou curadores; ou seja sómente pa
·ra fim libidinoso , ou para conseguirem 
casamento: e tem lugar a justi~a .nellese 
C. L 19. Junho 1775. §. I. 

6. Raspas e retalhos dos couros não 
podel1l sair para fórà do Reino sern 
cer~idâo da Junta do Cdmmercio. A. 1 1 • 

Fevereiro 1773· 

7· Rateio de credores. A elle est~o 
sujeitos os Inglezes. Resol. 30. Agosto' 
I78S· 

(Declarou-se, -que não-ter,n lugar a rc.r. 
·peito -das dividas das fábricas da Covi. 
lh!ia, e Fundão, porque passárão para' 
os Negociantes com esse pritJ.ilegi() da Fa
zenda Real. Resol. 27. Maio 1793.) 

. 8, Razão. Aonde ella se dá , deve 
dar-se a mesma disposiçâo ,, d~ Direito. 
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Ass. ro. Março I64o., D. t6. Setem
bro 1763., A. 24. Outubro 1764. §. 1., 

L. 'i· .4-bril 1768., CC. ~L. 18. Agosto 
1769. §. :n., 9· Julho I773· §. 13., e 
20. Junho 1774·· §. 41., eAss; 23. Mar-
ço 1786. r • 

9· Razao tnais forre, ou a força da 
maior raq;ao faz comprehender o cas@ na 
disposiçao da lei. C; R. 2 r. Outubro 
I7'f7·, e L. '+ Outubro 1764. §. I. 

I o. -- da lei, na praxe de julgar, 
entende-se, ou a gue consiste nos prin
cípios primitivos do · Direito Divino, .e 
Natural; ou a que se funda nas regras 
do Direito das Gemes , ou a gue se esta
belece nas leis pt:liticas , eéonomicas , 
mercantís, ,e marítimas, que as Nações 
Christãas te1n promulgado. C. L. I 8. 
A gosto 1769. §. 9· 

Diversidade de razâo, induz diversi
dade de Direito. C. L. 9· Julho ~773· §. 21·· 

' 
I I. - e espírito da piissima L. de 

20. Junho de 177 4· qual seja. Ass. I 8. 
Agosto I 77 4· ' 

I 1. Real em cada arratel de carne, e 
dous em cada canada de vinho 10e man
doU imp&r, nb que se veHdesse em Lis
boa , para algumas obras públicas. C. R. 
9· Novembro I 6o4. · 

I 

Mandou-se renovar para o retabolo 
da capella de S. Vicente, e para as aguas 
da c1dade. C. R. I 3· Fevereiro 1618. 

E para . o soccorro da In dia. C. R. 
30. Janeiro I 630. 

E para o soccorro do Brazil. C. R. 
30. Junho' 1630.-

E por .mais lleis annos . para o soe
corro da India, com o accrescenramento 
da quarta parte mais nos Cabeções. das 
Sizas. CC. RR. Il . . Abril, e 13. Setem
bro 1635~ 

Mandou-se assentar em algumas ter
ras, A. '1'). Outubro 1639. 

Tom. 11. 

RE 
O de VJanna do Minho foi appll

cado á fortifica~ão das pra~as. A. 26. 
Fevereiro 1646. 

E em Lisboa , para a limpeza da 
idade , cessando o antigo. Resol IO• 

Julho 1702. 

13. Reaes de prata singelos, e cercea• 
dos. Providencias sobre elles. A A. 26. 
Janeiro, e 3· Ma·r~o 16r2., que m.r:md?g 
tirar devassa sobre a introducçlío dei
tes, e AA. 22. J11nho, e 16. Agosto, 
L. I 8. Setembro , e A 6 Outubro 16 I 2. , 
que fixou o seu valor pfJr. m-arco. 

. 14. Real, que paga de mais <:> vinho, 
e ·carne na Comarca de Coimbra , h e de 
dous reis .em canada , e um em arrarel , 
com applicaçao para as obras das pon
tes, e caminhos da cidade. AA. 27. Ju
lho 1618., e3o.Agosto1619., que man
da pagar tambem nos apovguer das Cle. 
rigo1 , Santa Cruz, Inquisição; e. Uni .. 
ver s,idade , e. C. R. 6. A gosto I 6zro. 

E no termo de Esgueira ,. e ma1s 
villas, e lugares annexos á cidade. Pro· 
v!s. 10. Outubro. 1619. 

(Declarou-se, que o d~vião pagar to
dos o.r que vende.ssem vinho aquartilha
do , ainda sendo da propria lavra. Pro .• 
vis. n. Outubro 16:p.) 

Providencias para acautelar us abu
sos no arrendamento e administração del
le. Provis. 12. Março 16z6. 

Ma~dou-se cõntinuar, em Coimbra 
para as ob~as, C_?m tanto que o. que mon~ 
tas se ; se mel u1sse no · gue a c1dade offe
recêra · .para a , guerra. C. R. 6. Maio 
1641. . 

1 

As duas partes delle, applicadas pa~ 
ra a gaerra, forâo Jargadas á Camara 
de Coimbra. para as suas obras. C. R. 
29. Agosto 1668. · 

Mandou-se proceder contra os Ve
readores de Coimbra por 1.2:498c1>r43· 
rs. , que tinhâo despendido do cofre do 
Real d' Agua em propinas 1 e outros ob-

31 
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jectos ál11eins de seu destino ; determi
:nando-se, qme d'abi por dia~1te fosse ar
recadado no cofre do Mosçemo de ·Sa·ata 
Cruz sendo Escrivão da receita e des
peza ,' e .dos arrerndamentos , ~ que elle 
era ap.plicado , o da Prov.ecluna. R~<il .. 
8. Outubro , e A. 4· Dezerobrc;) ~I 6'J'l-· ~ 
-que os privou da adminútração., e dett 
·outras providmcias~ 

• ' - J • 

Sua appHcaçáo em diversC!lS Jemp>"0s 
na Gomal'ca .de Coimbra. D.. I~r Ma.io 
-iÓ~4· 

Do oofre · delle ma<Bdtm-.se t.ir.ar ·~ 
~inlteiro IIe~Sessa~dG para comprar ·pão -em 
uma falta, que houve. C. R. 17. Março 
I699· 

_ Em Coimlira foi applicado ás obras 
da Ponte e Rio M.onde,go. AYiS. u. 
A g@sto •I 807. 

., J •• 

.J' 

- .J 9• Real em ,cama- 1':a1tqada . !(}e vinho 
·foi permittidiD ·á Gama·ra do Poi·to i~~· 
-lo por .d:ez .annos, e para qae., C R.- 1:6.. 
Novembro I 630. · · 

(Vi.d. :11. y, 0JttHbro IÓ4I.) 

z6. R·e.al â' Agua. Foi prohibido ás · 
:Relaç~es wmar cmrhecimente> .delJe. C. 
-R. :6• Sete!'Dbro !1'637· 

Farão ~ugmentad~s os -salarios ,mos 
'Escrivães , ·e Recebedores delle. Pro:vis. 
I 6. Fevereiro r64o. 

(Declaro,u~u q!l.8, .rtgundo 4 .Bcsnl. 
'tQmtJaa em Côrte.r, ti1tha cesstJdo des{le 
·9 prÍiuipio do -a:m;.o o R~al d' Agr~a , as 
f1Jt"ÃiU armatw, e o 411gmcn tQ d4 qu4rza 
jJJWe do Oakeçiío tku Gisa..r . .PrfJ'Vts. 27. 
menwo 1b4r. M4s o .li, )· J.ettm.b.w 
:r64r. mandou-~ continuar.) 

• • .F:cli l:!'JP'Fli~a:do ·para 11e ~ca:barem as 
:tihTas. . .GeLT-ar. A. :6 .. .1\go.sto l ·62ff· 

Na Cornan:a de Coimbra naQ ex
duio o <}Ue se cobra p!ra as obras públi-
oeas. C. llL 7.J'. OutubrQ 1'641. -

de cada . a.rrate~ ,d~ carne, qu~ se v~nde 
nos ~ç-oug~Jes ~l..~~~tçõs ' · ~ de cada can~~ . 
d!:! vnihO', qút:: •se : v~der ~~ªv~M~·~o. p~lQ 
:n:JiJJdo, o.u . pt~!lo ga-osso , çe :h~ -pago peiP 
.compra-dor'' ~s: çr~eçadado~ pe-lo vende.. 
·dor. - E he de todas as caro~~, q.ue 
·se costumao vencler nos açougues.- Nâo 
tem lugar nos que vendem rezes em pé , 
nGm J;l~s hJvradores,. que em s~a casa .ven
cl~n;l vmho da sua lavra-, R~gHR• 11-3- ]a-
n~JO lÓ43· §. I. . . 

Pesao-se para isso as rezes inteiras . 
óu em pedaços na balança, e como s~ 
çarrega. §. 1.. 

- • 'J 

o~ · ~avei'neíros , antes d~ vender 
d-e11~nll fn~er 1 o rtna.nifesto , · e como. §§: 
4·, e 5· , "' 

E o mesmo os Marchantes, Carni
c~iros, ou Cortador~s. §§. 7·, e 8. · 

Eleiçao dos Administradores. §. 6, 

. ' 
ns Juize~ de Fóra, e OrdimÍrios .vi

gião por esta arrecadação. - Comq se 
pr?tede nas denuncias e causas delle. §§.· 
9-·, e to. 

Os Provedores tem a Superi~ten
clencia desta repart:içao nfl sua· Comarca. 
E como _Procedem ; ac!1anqo culpados 
a.Iguns Jutz~s, ou Offic1aes de Justi~a. 
§. u. 

I 
Ninguem he escuso de servir os of

ficios t-Q.Can tes -a esta iro.I?osi~âo. §. ·. I 3• 

I 8. Real d' Agua. Foi estabelecido mais 
um em -ca~caes , para o alojamento da 
Tropa. D. 4· Fevereiro 164). 

· I 9· -- não se 'paga de yinhQ, que . 
se vende aos potes, e almudes aos taver
aeiros. A. 4· Setembro z6)7 • . 

... MandOu-se f;zer a promp.t-a arreca~ 
daçoo delle. C. R. 7· Outubr~ z66z. 

lO •. ----:, Mandou-se continuar para 
a.s fort1fica~oes. Ç, .R . .18, Jiul~~ x66~. , 
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· 21. Real d' Agua. Providencias sobre 
a sua arrecada~ao. Provis, 5'. Julho 167 6. 

:zz. -- da nova contribuição. Os 
aggravos relativos a elle foi prohibido 
decidirem-se no Juizo da Corôa. D. I). 
Junho 1681. 

Mandou-se tirar uma devàssa an
nual do descaminho delle pelo Superin
tendente dos Novos Direitos em Lisboa. 
D. ~r. Novembro x689. 

23. -- dà Camara do Porto toi offe
recido para as despesas da guerra: e accei
to. C. R. 26. Agosro 1762. 

'(Vid. C. R. 12. Março 1763, que o 
applicou por dez am10s para as obras 
públicas. - E por outros dez. C. R. 4· 
Janeiro 177 3.- E por outros dez. Pro
'Vis. 25. AgostfJ 1787.) 

24. ·-- ou imposição dos vinhos foi 
um donativo, que o povo se impoz a si 
mesmo. A. I r. Junho 1765. 

(Vid. A, 4• Setembro 1657.) 

1.). -- Os lavradores , que reco
lhem, e vendem vinho em sua casa , pe-
1? miudo, e grosso, são obrigados a ma
mfestalo antes de o venderem ; exce
ptuando aquellés , que o venderem na 
mesma terra a t~verneiros, que sejão de 
o vender pelo mmdo ; porque neste caso 
recahe a obrigação sobre estes. - Os 
pagamentos delle fazem-se sempre em 
grosso por entrada, e nunca pelo miudo 
por sahida. -E o vinho, que o:b lavra
dores venderem · para debaixo do ramo 
não paga este tributo. R.esol. 2. em Pro~ 
vis. 17. Janeiro r 77 r. 

26. -- como se cobra -110 Porto , 
do vinho, que lá se consome, ou que 
de lá sahe para o ~onsumo do Reino. A. 
ro. Novembro 1772. §. 3· 

Paga-se no distrícto, aonde se faz a 
primeira venda ; e , pago uma vez , não 
se torna a pagar, e as Communidades 

não podem vender o Resicluo do gado~ 
que mandarem matar. Provis. Reg. 17• 
M·aio I774· 

Os lavradores devem manifestar o 
vinl10, que venderem , á excepção de ser 
a taverneiros ,, que o revendão ao miudo 
na propria terra. Resol 2.. Janeiro em 
Provis. I r. Outubro 178). 

(Declarado pela Provis. 7• junhrJ 
i788., em que se determi11a, que os la
vradores paguem 7 vendet'Jdo em sua ca
sa, ou .reja por quartilhos , canadas, 
ou a/mudes, não sendo para revender; 
porque então paga o taverneiro.) 

Providencias sobre os li·vros delle , 
determinando se, que nos mesmos se lan
ce tudo, o que se arrecadar, e que se 
nao arrecade sem isso. Proviss. )· Outu
bro' e 5'· Dezembro I78). 

Não se achando arrematado em o 
primeiro de Janeiro , deve o Provedor 
administralo por fieis. Pvoviss. 13. Janei· 
ro, e 4· Fevereiro 1786. 

27. Real d' Agua. Arrecadaç~o da sua 
renda, !indo o contrato.- Podem-se obri• 
gar os rendeiros subalternos a pagar por 
deposito. - Premio do Administrador. 
Provis. 4· Fevereiro 1786. 

As avenças sobre elle se fazem pelos 
rendeiros , quando não podem ajustar-se 
com as partes ; mas nunca tem lugar, 
andando a renda por administração. Re .. 
sol. 16. Abril em Provis. 1. Junho 1787. 

Deve ser pago, aonde) o vinho se 
consome. E por isso he isento_, o que se 
exporta para .fóra do Reino. Pro vis. 7. 
Junho 1788. . ~ o-J--

Paga-se na feira dos Estudanles ent 
Coimbra. Provis. 14, ]unho 1788. 

Qyinze dias depois de cada quartel,. 
deve o Provedor da Comarca mandar um 
mappa do estado da cobran~a. Provis. u
Julho 1788. 

1.8.' -- Não se pagao aos Prove~ 
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<lares e encarregados . da arrecadação 
' · d I ' emolumentGJs pelas .rub.ncas · · os -l<Vros, 

nem por outro ·.qualquer priNci-pio. Pro- ' 
viss. 24. Janeiro . ~ e ·5. Julho 1791·, e 13. 
Serembro ·1796 •. , que ~dec7arou, q~e os 
Escrivães 11iio dev.iáo levar salar:;to pe
los manifestos. 

J r ' 

~ d 29. Real cl:'Agua. Os· denunc1ante~ c-
Iosos são -condenados -em pena d@ dobro , 
. além das custas. Resol. ·J • .Ail>ril -em -Pro-
· vis. 10. Setembro -I 79 h 

. ·o ··Provedor da Comar-ca• he o Juiz 
privaüvo 'parct ~0nhecer de ·todas as caH
:sas, e dependencias de\le:. ResoL I 6. No
"Vértlbro · errr Pt ovis: 9· Dezembro· 1791. 

.. (Vid. A. ;. Março. qro., e Resol. 
'~7· Jt.evereiro 1771.) 

· E o Escrivão , o -da ·camara. A. 8. 
'A gostó I 77·-t. · · 

. · Ningu€tn he iselil-~O t:le ·o pagar, por
·que farão derogados -todos . e guaesquer 
·.privilegias. Resol. 23·· Setembro em Pro
·....,.is. {8. Outubro !793· 

(Rid • .R-eg. 23. 'Jancir.tJ ·r643· '§• 1.3 .) 

l . 

'j;o. -- das carnes.-:Foi applicaâo o 
•de Lisboa á conserva~ão da. Guarda Re-al 
-.da Poli.cia. O. IO. Dezembro <1803. 

-·3 r-. -- Maadou-se Jazer a arrema
'taçao ..delle frm ·cada cidade, · e viJla , pe
.raFJ>te ,os Hrovedores clas Comarcas, e não 
·na Junta dos Tres Estados; devendo :el- ' 
1ies no r."' de janeiro proceder a isso' 
dando conta ao Tribunal do -ultimo lan

·ço pliFa :.se Jhe resolver. E como .deve 
:procedeJ:. D. I 6. Março 18o6. . , 

32. _;_ fi<l:ando ·pqr ··ahlministt:açao ,
'recebem os administradores um por cento 
·do g.ue arre-cadarém. R12sol. I 3-· Feverei
·ro -em Edit. ~9· julho '·I8I·)-. 

33· Real applicado ·para as obras do 
Mosteiro de Belem. 'D. ·z.x. .Outubro 
:Z~47· . ' 

34· Real ·n:a carne, e no vinho man
dá~ão-se pagar mais. tres..,. e c0ro0. C. R. 
·"9· Novembro 'I 67 4· 

. 35'· -- da carne, e vin.ho, imposta 
em Lisb0a , para. a despesar da cidade, e 
·concerto dos caminhos pela Resol. 30. 
Março I?-13·, foi mandado applicar a 
Outras ohras. I1 Ir. Janeiro 1716. 

3 6. Real, e Realete de Lisboa forao 
applicados para a limpeza, e concerto 
das calçadas, e mandados administrar pe
lo Intendente Getal da Policia. D. 19. 
~a,i0 .q8o. 

37· Rebate das obrigações da fábrica 
das Sedás , que girao no commercio , co
mo Escritos d'alfandeP'a faz-se a meio 

o ' por cento ao mez. Estat, confirm. por 
A. 6. Agosto I7)7· §. 14. , 

· ·~as acçóes das Co11;1panhias de com· 
· ~erc10 foi prohibido, e· como. A. 30 • 
.A,gosto .1768. 

-38. -~ das dividas, feito pda maior 
parte dos credores ao devedor comrnurn 
nã'O obriga os outros. A. 14. Março ·I78o.' 
e A.ss. I J'• Fevereiro I79 f. , 

3 9· Rebelliio nasce do esquecimento 
da Religião, e da fideliqade devida aos 
Soberanos . .c~ 28. Fevereiro .1757. 

Faz ind·ispensavel a severidade das 
leis em o castigo. - Oppôe-~e directa
~ente . . á. aNtd101'1i€lade, e supremo poder 
do Pn~Clpe , ~ .aos :primeiros principias 
de sociedade .. ctvd, e do socego público . . 
C. 21. Outubro .I7)7· 

':40. R:ecamhio se paga das letras pro-
. testadas do Brazil Ilhas e Ultramar ' 

d ' ' ' segun. o o costume dos por<tos, e sem 
necessidade de se nomear navio em qu · 

. ' e se corra o nsco deste av.anço, que sem-
p.re deve ser ·certo , e mdependente de 
nsco. - E ~as letras do Reino para ou
tras, por pessoas, qqe recebêrão iogo 
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todo , ou parte do dinheiro da sua im
portancia , sendo as letras protestadas , 
pagão a quem lhes ('].eu o dinheiro, além 
do seu capital e gastos do protesto , cin
co por cento de todo o seu desembol'ço , 
á seme~hança de juro, mas por simples 
recambio. A. 28. Novembro 1746., e 
Provis. 3 r. Outubro 1704. ' 

41. Recebedoru e Almoxarifes da Fa
zenda Real como dão contas de sua ad
ministração. Regim. 17. Outubro I) I 6. 
Capp. 81., ~9·, e 90., e A. u. Junho 
18oo. §. 8. 

Não a dando boa , com entrega , 
sao suspensos. Cap. 88. 

E como dão fiança. Cap. I 95'• . 

E não podem vender seus bens , 
nem ser fiadores , nem obrigar-se , ou 
dar os bens em casamento. Cap. 196. 

4'-· - do dinheiro d'ElRei, .fican
do alcançados em qualquer quantia , a 
devem entregar logo em dinhetro, e não 
em fazenda ; e não pagando são leo-o 

A F ' o presos. . 7. evereiro I 646. 

43· Recebedores devem pagar ás par
tes nos termos determinados os juros, e 
tenças , e ordenados , que levao nas fo
lhas dos seus assentamentos. A. 4· Junho 
J646. 

Com q~1e regularidade hão de pagar 
as tenças, e JUros. A. 17. Fevereiro I6)). 

44· -- das Sizas se hão de eleger 
pelas Camaras do Reino, fazendo-se um 
em cada Cabeça de Comarca, para que 
.este arrecade a Siza dos outros Recebe
d0res dos ramos de cada uma das Co- · 
marcas. Regim. 5. Junho 1752• §. 4. 

45'. -- das Sizas , que forem elei
tos pelas Camaras , hão de ser afiançados 
J>elos Vereadores, ticando seus bens obri
gados a qualquer fallencia delles. Regim. 
5· Junho 175:1.· §. 5· 

RE 
Qgando aJgum fallece, I1e logo ou

tro eleito pela Camara respectiva; a qual 
reqtlererá sequestro nos bens . do defunto 
ao Provedor da Comarca (hoje ao Cor
regedor) , até se dar por quite o seu re
cebimento pelo mesmo Provedor. Reg·im. 
5'· ]unho r7p. §. 5; 

Hao de pagar sómente do rendi
mento, que cobrarem, os ordenados dos 
Ministros , Officiaes., Recebedores dos ra
mos , e Escrivães das Sisas delles. Re
gírn. 5· Junho 17)2. §. 5· 

(Declarou-se, que os Recebedores das 
Sisas , eleitos pelos Concelhos, não po
dem ser eJCusos por qualquer Tribunal, 

. sem Resolução de co7JJttlta. D. 21.. Ju
nho 17)2.) 

46. Recebedor dos miudos d'alfandega 
taunca será officio de propriedade. A. , e 
Regim. 29. Dezembro I75'3· Cap. 2. §. 7· 

47· Recebedor€s da Real . Fazenda , 
não pagando ao tempo do venaimento, e 
tudo o que devem, ficao suspensos pelo 
mesmo facto. C. L. 22. Dezembro 1761. 
Tit. I. §. I. 

E dão contas , ou balanço annual
mente na Côrte ao Contador Geral res
pectivo, e no Reino ao Provedor da Co
marca. A. n. Junho 18 oo. §. 8. 

Tem do premio do seglfro do cor
reio um por cento. Instrueç. 4· Setembro 
I773· §. 20. 

48. -- do Subsidio Literario, quem 
os elege. Edir. 18. Agosto 1788. §. IO. 

49· -- do Novo Imposto n' Alfan· 
dega de Lisboa tirão dous por cento, e 
como se dividem. Instr'lilcç. 7. Mar~o 
18oz. §. 4· 

Nas provincias tirão tres por cento, 
e como se reoartern. Instrucc. 7 • Março 
18oo. § ... 4. • • 

)O· Recenseamento jurado mandou-se 
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elar pelos Almoxarifes e Recebedores da 
Real Fazenda, antes de appresemarem a 
sua conta. A. -16. Mar~o 1623. 

;·r. Re.cepta·d'ores são ·castigados ·com 
às mesmas penas dos roubadores, e pro
cessados como elles. A. 20. Outubro 
1763. §. 4· 

p. Recibos dos Coroneis, no pàga
mento das · soldados , para se remetterem 
ao cofre geral , -como devão ser passados. 
A. 9· Julho 1763. 

5'3· Recolhimentos para orfâas man~~
mo-se fazer em P.ernambuco, e Balua; 
indeferidos os requerimentos para conven
tos. C. R. 2. Setembro 16o3. 

; 4· Recolhimento mandou-se fazer jun
to aos Fieis de Deos para as mulheres , 
i:J:lais; e filhas dos que servissem fóra do 
Reino, e com que renda. AA. 2; Outu
bro ,162.4-, ~2. Agosto 1629.? e:zz. • .]u-
Iho -1644• 

55· Recolhimentos. Os seis, que havia 
erectos na Comarca de Coimbra, man
dárâo-se extinguir , á .excep~ão do de 
Pefeira. Provis. go. Dezembro 1768. 

56. Recolhimento do Anjo , e Santa 
Iz.abcl da cidade do Porto. Foi encarre
g-ada a sua administração ao Bispo ·della. 
C. R., e D. 18. Seten1bro 1778. 

)7• Reconducção dos Bacl1areis nos lu
gares. Q!Iando se lhe. deve julgar nova 
mercê, ou continuação do' mesmo. Ass. 
2.9. Julho 1747· 

58. Reconhecirnento ·dos ·Prazos das 
~cómmendas. Ninguem he obr:igado .a fa
zêlo, antes de acabarem as vidas. A. 7· 
Fevereiro 177'2. §. ). 

(-Vid. /11Jis. 6. Abril -178o., que de •. 
clara.) 

59· Reconhed~entos , e · x:enova.~?es 

dos Prazos pertencentes á Universidade 
de Coimbra como se devão fazer · e 0 
m?do de se evitar o seu prejuízo' qual 
seJa. A. 20. Agosto 1774· 

6o. Reconhecimento dos Prazos do 
Hospital Real das Caldas fazem todos os 
Emphyteutas, que nellts entrao de novo. 
A. 20. Abril 1775. §. 61. 

6-I. -- de pessoas desconhecidas faz.. 
se por testemunhas. A. 8. Janeiro I795· 
§. 7· 

(h. Reconhecimento de letra feito pe
lo Parocho , ou por pessoa conhecida 
mas de probidade, mandou-se attende; 
no caso do A. ú. Setembro I 8oz. §. 3. 

63. •Recrutas. Uma .por freguezia se 
mandou dar. Provis. I. Fevereiro, e CC. 
RR. I. Setembro I 6o8. , e 8. Novembro 
1619· 

Farão mandadas apromptar pelas 
Camaras. CC. RR. 1.6. Janeiro, e 31. 
Dezembro I 639· , e Provis. 2. Abril 1640. 

· 64. --- de volt:m ta rios ; · mandadas 
apromptar ·na Comarca de Coimbra. Seu 
Regimento e Instr:ucçôes de z6. Novem
bro 1639· 

Para a India corno se mandárão fa-
zer. C. •R. -2o. SetemhFo 1700, · 

Mandárao recrutar os que tivessef1'1 
6o. pollegadas. A vis. 2.8. Fevereiro I76r. 

' 
6)'. -- -d.e soldados só se podem fa~ 

zer nos districtos estabelecidos a cada 
um dos Regimentos , nem para elles se 
p~d~m acceitar soldados de diversos dis~ 
tnctos, . e~cep_,ro voluntarios, mas ainda 
c~m a hm1taçao declarada. A. 1.4- Feve
reiro 1764. §§. I., e 4· 

.O que tambem se amplia aos arti~ 
fices . voluntarios, sendo com tudo .appro. 

. vados. §§. ~., e 3• : 
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66. Recrutas para preencher os Re

gimentos, devem-se fazer pelos Con-ce
lhos: e qual seja a sua formalidade~ A. 
2.4· Fevereiro I 7 64. § §. II. , e u. 

E procedé-se pm· sortes feitas pelo 
Capitão .Mór. §. 13. . 

E co~o se procede contra os sor
teados ausentes, ou impedidos. §. 14· 

Vencem 6o. rs. · por dia, que l'hes 
adia.ntão qo Concelho , e o Of:Iicial, gue 
as conduz, vence o dobro., e recebe . do 
Thesoureiro, com guia do Capitao Mór, 
a imporcanêia, que entrega depois. § I 8. 

Se na sua co.rH~ucção se fizer algum 
disturbio , ou desobediencia ao Cabo 
dellas , o que devem em ,ta'l caso fazer.' 
§. 19· 

Dellas são isentos os criados · dos 
Fidalgos, e Ministros. §. 20, 

. E os Estl!l·dantes de boa nota , que 
nos Collegíos, e Universidade se appli
c~o ás artes, e ás sciencias. §. u. 

E os comm'erciantes, e seu~ cajxei-
ros, e feitores §. 22. · 

· E os marítimos , e os filhos unicos 
de lavradores , que lavrarem com dous 
até guatro bois.- E os filhos, e criados 

' dos outros , que lançarem á terra seis 
maios de pão. Com que excepçóes §. 23. 

E aos artifices , e mestres de lo
jas abertas se reservão do~s aprendizes. 
§. z6. 

E os filhos unicos das· viuvas nâo 
v i vendo separados dellas. §. 2 6. ' 

E os Thesoureiros da Bulla da Cru
zada, um em cada freguezia. - E os 
estanqneiros do tabaco tres em cada fre-. d , 
guez1a e cem visinhos palia cima , é de. 
um nas outras de c~m vísinhos_ para . bai
:xo. §§. 27., e 28. 

E os feitores, criados domesticas , 
e mais pessoas empregadas nos contratos 

1 

da Fazenda Reotl. §. 19. 
( Vid .. Portar. 23. Fevereiro 18~3) , 

E em que districto se devem fazer 
para cada um dos Regimentos do Rei• 
no. in fin, 

67. Recrutas nas terras dos Donatarios 
se fazem pelo ~eu Capitão Mór, estando 
ausente o Donatario ; porém, não estando, 
s::ío feitas pelo Sargento Mór das villas , 
e concelhos. A. 7· Julho 1764. §. z. 

\ 

68. Recrut:cs não podem os. Comman~ 
dantes mandar fazer por seus Officiaes ;, 
aindaque os Capitães Mores não cum
práo. Resol. I. Outubro 1764. §. 4• 

Qyando os Capitães Mores nao oh• 
servâo o Alv. 24. de Fevereiro 1764. t 
que he a lei fundamental neste negocio, 
os Corregedores, Ouvidores, Provedo
res , e Juiz de Fóra vão por um turno 
rigoroso informar-se disso ás respectivas 
terras remettendo depois as mesmas in
formações aos Generaes das Provincias, 
os quaes as mandão á Real Presenta. §§. 
()., 7•, e 8. 

Forao mandados sortear os que se 
havia o casado · d~pois do A. 24- Feverei· 
ro 1764 , por fugirem ao recrutamento. 
A. r;. Outubro 1764. 

, Dellas são isentos os discípulos da 
Aula do Desenho, frequentando som ap~. 
plicação. A. 23. Agosto 1781. §. z6. 

69. -- As ordens para ellas · se fa ... 
zerem dev.em-se reputar , como dadas pe· 
lo Soberano. A. lo. Dezembre I78+ 

70. -r-- Qs q.u.e as tirão; ás Orde:.. 
nanças, são julgados em Conselhos de 
Guerra R.egimentaes. A. zo·. D~:z.embro 
1784. 

~e idade e qualidades devem ter, 
e como devem ser feitas A. 2.3. Feve• 

I reira 17(;7; ~· )· 
(PM. Portar. 23'· Fe.verdrfJ. 1813.) 

7l .. - . d(;t Castdlo llr~m.~ v~~ pa~a 
a ~ova Le~ião. A_zl. FevereuQ ~1~~ 
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72. Recrutas. Forão mandadas dar qua
tro em -cada éem fogos.- Penas~ das que· · 
desertão, e de guem as acolhe .. ~. R:. 17. 
Agosto I 8or. (J/id. D. 29. Abrzl 1799.) 

73· - ·- volurttaúas furao ad~ittidas: 
premio concedido aos que serv 1ss~m ·na 
Tropa, e castigo dos deserto~e~, sendo 
privàdos por, isso de suas Jegaunas • ..C; 
R. 17. Agosto 18or. 

(Por C. R. 4• Agosto "1803. 'se inan-· 
tlou -IJUe as volunt·arias serviuem qua
tro ~nnos, ·e as coactas oito. E por D. 
13. Maio x8o~. se declaróu, que of · V~: 
lu1ztarios (em cujo numero enfráo os nu~ 
licianos, que for necessario recrutar) so 
.rer'l)iríío por oito annos ;,·e, querendo ser-
vir mais ter.iio um terco de artgmento ' . . 
110 ;o/do.) 

· .. 7 4• -- Privilegies parll 'o não ser 
~uaes se rnandárão guardar. D; 22. Ou
m@ro 1807· , A. I 5'. -Dezembro I 8o8. 
~§. 6:-, e 9·, Portar. 17. ]unl10, ,e Ayjs. 
20. A gosto I 810. 

iMantlárâo-se moderar , e fazer com 
grande tircu.mspeaçao naquelles' l?g;ares, 
aonde a agncultur-a , e artes precisao de 
braços. A . 28. Abril 1809. §. 4· 

(Vid. Provis.Reg. 4· Fevereiro I739·, 
e liviJ'. 18. Setembro 1798.) 

"-· 

7) . . -- rn~mdárâo-se fazer de todo 
o hõmem, de dezoito àré cincoenta àn
nos r excedendo cinq::>ema e 0ito pollega- · 
das. A .. -- 1 ,. Dezembro I 8o9. §. ·Ó. 

Penas dos que não comparecem, sen
do cbarnados; e como se impõem. §. u . 

, .F.oi - depQÍS -~~eclarada a altura em 
cincoenta e sete pollegadas e meia , . .e os 
annos de dezoito até q~arenta. Portar. I7. 
]ahb,r J8-ro.- §. r. 

..,;. "' ..... ~ 

(Declaro~-se, que os marítimos legi
timti_metite- matr.iculados , e q'ue .se em
pregavão effectivaNzen.te na navegação 
·dos rios , e embarcacões, approvadas 
pela lei~ :são iseNto'.f ~ do. recrut-ame~to 

.da ,{r.~pa·. Pllr.tar. 29- Marra 1813.) r 

76. Rec1:utas podem ser denunciadas 
e de~uncia: . ).lmas ~s outras; '1 e c quem de~ 
n.unc.1ar. se1s em. L1sboa, 0ú . q•aatro "nas 
Provmc1as , he hvre do r~crutamento. A. 
I)-. Dczem bro I 8o9. §. I 9· 

As que comparecêráo perante as res
pecti vas .authoridades , forão perdoadas 
e.com@. Portar. 20. Dezembro 1810. ' 

. ' ' 
• J: I I J 

Recebem pão e soldo de infanteria -
desde .o -'<lia , :~rn que são approvadas, ~ 
as ma1s 11ecesstdades , calcado e vestua-
rio. Avis; 8. Maio I8n." ' 

. ·. ,:Novas providencias,"Sobre o castigo 
dos que não comparecem, e prisaô dos 
gue se acolhem ás Igtejas .. Ord. 5'· De
zembro ;x 8 ú . 

77· Recrutamento mandou-se f<lzer nas 
ter.ras dos Donatarios. C. R. 2 7. Janeiro 
17)6. 

' 78. - ·.- Pert&nce exclusivamente aos 
Capitães Mores de Ordenanca, e o A. 
24. Fevereiro 1764. he fundamental e 
u~ica regra delle. Resol. I. Outubro J 7 6+ 
§,§. -2·, e 3· 

Delle forão . declarados isentos os 
Estudantes, bem applicadqs dos estl:ldos 
menores . Avis •. r3. Seteml;>rd .1764. 

79· -- -de tropa de linha. Sâo isen
tos delle: os casados legitipJamente: 08 
criados âos lavradores, e um dos filhos 
empregados na lavoura , sendo um ho
mem para cada junta de bois , e empre
gado sempre e exclusivamente nella, sen
~o os criados naturaes das terras, ou re
Sidentes nellas por mais de um anno e 
achando-se os carros matriculados p~ra 
o serviÇo dos transportes do seu respecti
vo julgado. Attestados e certidóes, ·que 
nestes casos são necessarias. Artt. con
jirm. por Portar~ 2·8. Setembro :r.81., · 

A 
;)• 

rr.t . . r. ., e z. 

Os feitores , caseiros , e maioraés de 
gado das pessoas de distincção. - 0 
c:iados domesticas dos Fidalgos , e Mi~ 
mstros, e das Communidades Religiosas 
Ntt~ 3· · 
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Os pescadores , forma~os êm socie

dades, ou campanhas. Art. 4· 

Um Guarda Livros, ou Caixeiro de 
negociante, matricul;ldo na Junta do Com· 
mercio. Art. ;. 

Os marítimos, empregados effecti
vamente na tripolaçao dos navios do com
mercio, e as ·campanhas das embarca
ções, que navegao pelos rios, e os rnari· 
timos dos navios de guerra, ou mercan
tes, que tiverem feito mais de tres via
gens. Art. 6. 

Os mestres, e individuas, emprega
dos nas fábricas Reaes. Art. 7• 

Os mestres , officiaes , e aprendizes 
das fábricas, approvadas pela Junta do 
Commercio, por virtude de consulta, e 
como se entende. Art. 8. 

Os Cirurgiões, Boticarios , Dentis
tas, e Alveitares. Art. 9· 

Os mestres, e aprendizes até á ida
de de vinte annos , e tendo dado cinco 
annos aos officios mecanicos referidos no 
Art. 10. 

Os ferradores , mestres , officiaes , e 
aprendizes. Art. I r. 

Os Estudantes do Coliegio das Ar
tes, e Universidade de Coimbra: os 
d' Academia âa Marinha de Lisboa, e 
Porto, da de Artilheria, Fortificação, e 
Desenho, da Aula do Commercio De
senho·, e Seminarios Episcopaes. A~t. 12. 

, . Os e~pregad.o~ na administração 
pu?hca, c:vil e m1htar .' sendo proprie
tanos, e nao serventuanos. Art. 13. 

Os fill~os unicos dós pais decrepi
t~s, q~e os alimentarem ·com sua agen
cia, vivendo na sua companhia e ha-

d . ' ven o mais recrutas. Art. 14. 

Ficao SUJe tos ao recrutamento os 
nacionaes;, e naturalisados de r8. a 30. 
a unos, de 57 pollegadas e .,meia. Art. I 5'. 

8o. Recrutamento mandou-se fazer sem 
Tom. 11. 

attençao a privilegias. Ass. 7· Outubro 
1796. 

8 r. Recrutamento para a Brigada Real 
da Marinha mandou-se fazer, e como. 
D. 29. Abril I799· 

82. -- de cavallos mandou-se fazer, 
como, e por quem. C. R. 27. Maio r8or. 

83. --mandou-se fazer pelo Inten~ 
dente Geral da Polida , significando-se 
aos Ministros os premias,- que havião de 
ter. C. R. ;. Julho 18o1. 

E outra vez lhe foi cornetti-do o 
recrutamento Geral do Exercito, tiran• 
do-se quatro recrutas de cada cem fogos. 
A., e C. R. 17. Agosto r8or. 

E a Francisco d' Alrnada. C. R. 4· 
Agosto r8o3. 

84. -- para completar os córpos de 
Linha e Milícias mandou-se fazer. A. r 5'• 
Dezembro r8o9. , _e Portar. z:z.. Agosto 
r8 r z. 

8). -- do paiz. A elle ficao sujei
tos os Hespanhoes , residentes em Portli
gal, e os Portuguezes, residentes em Hes
panha. Conven~. 29. Setembro I 810. 

(Declarou-se, que os casaes dos Ilheos,
mandados pela lntendencia para povoar 
o Brazil são iuntos do RecrutametJto 
de Linhd, e Milicias. D. I 6. 'JaneirtJ 
1813.) 

E como se mandou fazer o recruta
mento da marinhagem para tripolar os 
navios da Corôa. Portar. 16. Agosto 
I8I7. 

86. Recrutar não se devem os disci
pulos da aula do desenho, sendo appli
cados. A. 23. Agosto 178r. 

87. ,_,..._ não se devem os maridos , 
32 

. -
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e filhos das amas dos' errgeicados. D. 3 I. 
Marco 1787. 

(Vid. A . 18. Outubro 18o6. §._ 10. , 

que ise11tou aos la·vrttdores· do ser-utço da 
tropa de linha ta·rztos filhos, qu~ntos fo
re'11l os expostos, que tiverem fett~ errar, 
otJ educar gratuitarJ!e1ite, ou /fcJ.JJaimen
te estiverem cria11do, e educaitdo, podm
·do sómente ser ,alistados nas milicias. ),. 

·gg_ Recrutar se mandádío-os qt:!e .. tern 
sessenta pollegadas de estarura. A vis. 28. 
.fevereiro !791· 

. 89. - se rnandá-rão os emigra~os 
das provincias , que esta-xã.a . nessas CI r

·.cumstancias) não assentando praça volun
tariamente. Portar. 17. Outubro 1810. 

90. Recursos para a -Corôa ntio há , 
em quanto não houver injustiça, eu força 
HOtoria. E não devem logo interpo1os os 
Ministros e Dfficiaes de.Justiça , quando 

,. ·os c i tão ~os Ecdesiasticos para allegarem 
erobarCYOS a ·se ·j· ulgarem incursos em cen-

o d . -' suras, mas devem esperar a eciSao, e, 
se não se lhes fizer justiça, podem então 
recorrer.'C . . R. "'2-9· Setem?ro 1617. 

( 'Iit1ha-se declarado-que, quando os 
-Vigarios"Gernes do'Brazil não cumprem . 
a !!11'ceirn R'Ogt!Mria, vem na primeira 
tmbarcttflta emprazados dar pe.rs-o.alr;len
te w Desmzhargo tfo · P aJO a raZão do 
seu prôctdimento~ A . . 3I· Julho 1612.) 

91. --... da Jnnta da Cruzada ·para o 
' Col'leiwr. AsseoJilno, gae se toinou .. sobr~ : 
$lles-. I 6. Dezembro r·6'Z7. 

Nos da Corôa os Juizes, que passao 
a p>imeira cana, ficao sendo certos para 
as outras. Ass. :10. Mar~o I 640. 

92. -- para a Corôa há da Mesa 
da Consciencia , como do Juizo Ecéle
sias.t·i~q. R_es.Ql. 26. M~io I 64-3.· 

93· Recurso dos Regúlares para -a Co
rôa. Mandou-se consultar o Desembargo 
do Paço , se seda conveniente fazer lei 

.1?a'Fa-os . profuibir. D. 3<-I •' 4 .gGstQ. · I 651. . 

91· R-ecurses. Prol~~bio-:.se ao Juizo da 
Coroa, tomar. conhecimento dos recursm: 
dos Rdigiosos em m:u eria de ele ições 
ou gtlalquer outra , que toqtie ás Reli~ 
gi6es. D. 9· Outubro !65' r. 

(Declarou-se, que era só a respeito 
dos proeedimetJtos intra claustra, e não 
not outros, em qt~e julgavíio or Juizes 
4prutoJicos. D. ~9· ~Jaio . I6) 4·, e Avis.r 
14., e I). 'Jtm.bo 1744.) r 

• O que dá jurisdicção ao Juiz da 
Coroa para conhecer delles he a offensa 
do Direito Natural. D. io. Setembro 
I~p. 

A sua prática he coeva com o esta
belecimento do Reino, e geral na Chri-

. standade, sendo mais decorosa em Por
tugal, aonde o Nnncio não he condena
do nas custas, como em Castella. A vis. 
9· Junho 1673. 

(Vid. A'viss. 3·, e 5'· Julho 1673.) 

Nelles se deve pedir resposta aos 
Ecclesiasticos ; e, não a dando, se deve 
proceder ávante ; mas sempre se deve ' 
justificar o gravame, sem qne baste a 
renitencia do Ecclesiastico. D. I 6. De
zero bro I 67). 

95 · -- nos da Corôa não se podem 
pôr suspeiçóes aos MinistrQs dellas; mas 
f..fndo o recurrente pejo no Juiz, dá con~ 
ta ao Regedor, para mandar despachar 
a causa em sua presença. D. 16. Dezem~ 
bro .1675· 

96. -- que se tirão dos Ministros 
das Ordens. Nelles ha de responder -0 
Juiz, de quem se aggrava, e não o Juiz 
das Ordens.- E ·nas Cartas, que se pas
sao do ] uizo da Corôa , p-ara os Eccle .. 
si.a~tico~ l'emette11em os amos para· se de-

' fenr ao recurso , ha de i·r em primei,r,-0 
lugar o nome do Ministro da Carta. D. 
r8. Novembro 16~o . 

. (Apena.~ he i11timado ao Bispo , Nun
cto, ..lfudttor, ou quaesquer 'Juizes Ec
clesia.r~ico.r, devem logo suspender todo 0 

· pr(/;Qtdtmmt(}. e. R. 13. Setembr.IJ 17o6.) 
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E dando os Ecclesiasticos resposta 
nas cartas rogatorias contrà o estilo, as 
não devem mandar riscar os Ministros 
da Coróa , sem darem conta a Sua Ma
gestade. D. n. Março 1719~ 

97. Recursos da Corôa. Só deve ser 
ouvido nelles o recorrente, o Juiz Eccle
siastico , o Procurador da Coróa , e não 
o recorrido. C. R. 30. Julho 1694· 

(Revoga o Au. 30. lv1arço 1694.) 

Nos que se interpõe da Mesa da 
Consciencia para o Juizo da Corôa não 
se póde mandar, que responda a Mesa. 
D. 7. Maio 1699• 

98. -- á Corôa. Mandárão-se re .. 
rnetter para o Juizo Ecclesiastico os au
tos, logo que se tiver tom<ldO assento 
sobre elles no Desembargo. D. 14. Junho 
1707. 

99· -- á Coróa no Rio de Janeiro. 
Os Assentos delles são tomados na Mesa 
da Relação, como se pratica no Desem
bargo do Paço. Regim. 13. Outubro IJ)I. 
§. 94• 

roo. -- do Executor das Bulias da 
Igreja Patriarchal não se póde conhecer 
delles no Juizo na Corôa. D. 28. Setem
bro 1761. 

101. -- das Ordens Regulares nas 
causas dos Dizimas , que corrião no Juizo 
da Corôa, forão prohibidos. D. 3· Abril 
175'5· 

(Ampliado aos de todo o Reino, e Ul
tramar por D. 16. Setembro 1763.) 

Não o ha do Conselho da Fazenda, 
quando julgar as causas e depen'dencias 
della. C. L. 22. Dezembro 1761·. Tir. r. 
§. I. 

102. -- no Brazil decidem-se pe
rante os Ouvidores e Juntas de Justica. 
Os provimentos delles cumprem-se logo 
á segunda carta rogatoria , sem que seja 

RE 
I JleceSSariO esperar-pela decisão ultima d<t 

Mesa do Paço. A, 18. Janeiro 1765. 

103. Recurso immediato á Real Pes
soa tem todo o vassallo. C L. 18. Agosto 
1769. §. 20., Regim 9· Maio 165 4· Tit. 
3· §. 28., A. II Maio . e C. L. 30. Agos
to 1770. §. 2, ~ A. r6. Janeiro 1773. §. 
13., C. L. 9· ]ul11o f773· §§. 19. e 30., 
AA. 20. Abril I77'i.• §. 27., e 14. De .. 
zembro 177):-§. 1. ,~ A vis. 10. Setembro 
r788., e AA. 23. Novembro 1808. §. 
5 ·, e 30. Janeiro 1810. 

(Declarou-Sé por A • . 18. SetemGrô 
18or. , que nos casos de Decima Eccfe .. 
siastica devia levar-se o recurso imme

. d~atamente d Real Preiença pela Repar
trção do Erat·io. A. 18. Setembro 18or. 
§. 2,) 

(Vid. D. 6. 'Julho IJp.) 

Tem lugar, quando o não podem 
ter os meios competentes. A. 23. Outu .. 
bro 17)~· 

ío4 F..ecursos dos !l.egulares para o 
Nuncio. Providencias sobre elles. Avis. 
2.~. Agosto 1770. 

IO)· Recurso immediato á Reai Pessoa 
foi concedido nos casos de foros e censos 
do AJgarve. A. 16. Janeiro i773· §. 13. 

106. -- dando conta pela Mesa do 
Paço verificão-se nos casos da C. L. 9· 
Julho 1773· §§. 29., e 30., A. 14. Ou· 
tubro 1773· §. 3• 

107. -- extraordinario não tem lu ... 
gar , senão depois do ordinario de ap
P.ellaçâo e aggravo._ A. 14. Dezembro 
177)· §. I. 

I08. -- extraordinario para a Real 
Pessoa há nos casos de Decima, usando 
prirneirarnente do ordioario de ap·pella
çâo e aggravo para o Conselho da Fa
zenda. A. 14. Dezembro 1775· §. 1. 

.( Vid. Regim . 9• Maio I6)4· Tit. 3· 
§. z8., e Á. 1 r. Maio 1770. §. 3· 

32_ *• 
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109. Re.cursos sobre p~ntos da juris
dicçâo dos .Bispos, a ~espe1t0 .dos R:eg~

'lares. Oelles não se pode tomar conheci
mento n.as Rela~óes Ohramarinas. D. 21. · 
J.uJ:ho I779· 

1 ro. -~ que se interpóe dos Co~
·regedores sobre as sentenças do consenti
mento dos .pais nos casamentos, para on
de vão. C. L. 6 .. Outubro 1784. §. )• 

11 r. do ] uiz Ecclesiastico para 
o Juizo da Corôa interpõe-se, havendo 
-violencia, excesso , ou falta de jurisdic
~âo. A. r r. Outubro 1786. §. 6. 

. I I z. -- dos Bispos , ou de seus Mi
nistros devem interpor os clerigos frei
res, que são curas de a~mas, para os su
periores dos mesmos B1spos , ou para a 
Corôa. A. ;I r. Outubro 1786. §. 6. 

ll3· -- não há das providencias, 
ou despachos dos Bispos, dirigidos á 
observancia dos canones, e só tem lugar, 
se elles com suas dispensas generkas fi
zerem na pratica um canon , contrario 
aos canones. Avis. 25. Junho 1790. 

I 14- Reçurso á Corôa. há - do~ ~esp~
, chos do Arcebispo, .Provisor, e V1gano 
-Geral do Grão Priorado do Crato. A. 27. 
Novembro 1797· 

Para a Corôa não há da Mesa da 
Consciencia e Ordens , no que toca a ad
ministração e arrecadação dos bens das 
·ordens. A. 18. Setembro 1801. §. I. 

( Vid. Resol. 26. Maio 1643.) 

Nem dos Bispos e mais Prelados 
Ecclesiasticos 1 que fazem o Ia.nsarnen- . 
to da De-cima. A, 18. Setembro I 8o1. · 
§. 2. 

I I). -- .em ma teria de Fazenda Real 
não pertencem ás Relacóes, Tribunaes, 
ou Magistrados de gu;lquer graduação, 
Il}as ao Conselho della. A. zo. Maio 
1801.. 

Em caso âe Decima para onde se 
·interpóeA Edit. 6. Se.tembr@ ·I8o). 

~ r6. ~eoursos rirdin:arios e 1extraord.i .... 
nano_s dao as Mesas da Inspecção d~ 
Brazll para a Junta do Cornmercio. A 
30. Janeiro r8Io. · 

" r ', 'j(J 

I 17. RecustJdos de suspeito~ .não 1po; 
dem. s~r ... os Minis~ros por uausa do que 
praucar~o. nos Tnbunaes por razão dos 
seus Officws. A. 30. Julho I6II. - · 

~ 

I r 8. -:--:- de suspeitos não . p~enf 
s~r os Mm1stros , em quanto estiverem 
trrando devassas geraes , ou especiaes. A. 
26. Abril IJ.p. 

119 . . Recusar o Juiz ou Escrivão. Nãu 
se conc~de mais. tempo para isso do gue 
o da le1 : e for confirmada a glosa do 
Chanceller , que assim 'o declarou ern 
uma s.erttença. R-esol. Dêzembro 1 6.o). 

I 20. -- na o se póde O Juiz por ser 
parente, depois que se pedia vis a pera 11 .. 

te elle, e se fonnárao embargos. D. 26, 
Janeiro 1 778. 

12 I. Redes de arrastar farão pro.hibi
das em Lisboa. Edit. 5 ~ Setembro 1766. 

Com guaes se póde pescar no Tejo 
e alto mar; e de que largura deve ser ~ 
sua malha. A. 3· Maio r8r2. §. )· 

(Vid. Provis: r r. Abril 16~0.) 

I 22. -:-- tartaranhss ~orão prohihi~ 
d~s .. Av1s. I I. Junho 1803. - foi p ~r~ 
mrtt1do aos moradores do Barreir0 , e ou~ 
tros pescar com ellas. Edit. 14- Junho 
r8o3. (Vid. A. 3· Maio r8oo.) . 

( T!nhiío sido prohibidas pela C. R. 
Janerro, e A. 9· .Abril r615.) 9· 

(Por A. 2~. (v!arço 1 6o7, haviao-se 
tambem prohtbtdo o.r chinchon·os dos 
pes.cadoreJ' de· Setubal.) . 
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1 2'3~ Redes. Foi perm i ttldo :a seu uso 
>int~erinalt'lJlente aos p€sCadores d0 Tejo , 
Traf..1ria, e Serubal.. A Vls: '9· , ·e ECI.it. '23. 
Agosto 1803. 

\ . . ,. 

· I q. ReedificllÇãll do Lisboa·. D. 29. 
Novembro, C. R. 1., e Edit\. go: De~
zembro 175'5·, Edit. w. Fevereiro 1756., 
e .4·. !2. ~aio 17)8. '· que estabelece os 
iltrc.e;tos publico'S e partiwlares delta. 

· ( Vid. Avis. 20. Abril, e Edit. 2Ci.· 

Dezembro 175'9·) 

Plano pat'à o alinhamento de certas 
ruas. u. }unl~o I7)8. - Nomeaç~0 de 
Minisrtos , que conhe~ã0 . de toêlas as 
questões. D. r_z. j~\)ho 1758. _.._ Regúla 
o modo dJ ed1ficacao, e alinhamento das 
ruas. 'A. I 5' Junh~ I 7)9 -Entrega dos 
terrenos7 'e outras providencias. A vis. 19., 
e 30. Junho, e Edir. 12. Julho t?J9· ,. 
Edit. 28. Outubro, D. 5'· ' · e Edit. 19. 
Dezembro 1760. , Avis. '24. Outubro 
\1763., A. 2. }áneire 176~., b. 6. M•ar
~o 1769., A. 23. Fevereiro 1771. ,·Eclit. 
3. , e D. I 2. No vem bro I 8o 2.. - A rre
mata~ão das casas e pardieiros arruinadÇ>S. 
D. 7: Dezembro 1771.. .J_ Construcção 
de loJaS para o serviço livre 'de cada um. 
Edit. )· Maio 1774· 

' Foi commei:ticla ao Marquez d':An-
geja. O. 17. Fevereiro 1783. ~ ' 

Novas providencias sobre a venda 
dos terrenos, e pardieiros. D. I). No
vembro 1787. 

RE 
·tu'rst Regia em 8eis tn€v:es. A. 1 I. Setem .. 
bro 1 6)1.\ 

( Vid. DD. 2 r. Abril 1646., e 20. 

Setembro r 649.) · : 

I 26. Reforma de costumes, ainda en
tre hom~ms civilisados, he a elll{'1r(jsa mais 
-anrlua. de se comseguir' .rriai0rmt'lll'e pór 
vi0lencia e rigor. Director. co»ji-rm. pai: 
A: J7• Agbsto .1758~ §• 14. 

Li 127. -- da Unirersimade foi man
da9-a fazer peld .Marquez do ~mhal. C. 
R. 28. ':Ag0sto 1772-. 

'.<);. 

· ( Htiuve outrdJ providencias , ,qué 'Vão 
ém seu:r .ft~gares -v:ompetc1Jte.r.) 

118. -- des Offiéiaes Militar€s, gue 
têm servido 'püll trinta e éint:o at~ qua
reitta anaos effecti vaméhte , COfléede-se 
com soldo por inteiro, e cotn a·ugmento 
graduai de patente. A. I 6. Dezembro 

I I790· §. li. 
J . 

Acs que servírão p-crr _30. aré 35'· 
anhos concede-se com accesso gradual 
do posto , e com soldo da ultima paten
te. § 22. 

A '"' d , os 'gtle servuao e :2;. ate 3C1. 
con~€de-se com o soldo da SL.J.a pat€fit~. 

§. 23· 

, ·(jg.qnc não collttlo rnais do que: zo. 
áté' t 25, annos, são tefOL'ruados no mesmo 

Mandárão-se demolir as paredes ve~ posto com meio .soldo. §. ~4· 
lhas , que náo se reedifidssem. A vis. 17. 1 

fevereiro I794· Não tendo servido vinte annos, não 

A direcção da planta da Cidade foi 
unida á Intendencia das obras públicas. 
A vis. I r. Maio 180). ' 

Mandou-se executar o plano ~tlan
t? ás ~raças, ~1as quanto ás ruas permit
tlo-se Innovaçao 1 attendendo á commo
didade , e possibilidade dos erlificantes. 
D. 2 3· Novembro 1 8o;:. 

há reforma salvo próvando--se , Rue· por 
desastre 1 o~~ grave molestia , adRuirida 
no servico , ficárão imnos·sibiHrados de 
servir, p~rq ue en táo são 'reformados: COto 
a terça parte do soldo. §. 2). 

I (Porão exceptuado.t desta tá'rifa riS 
cab().r de· esqttadra, anspessadaJ"t_ c tam
bo,·es ' que por· motivo de J:r~dos ~ 
camptmha do Rous sillon ficdrao tnha.beu 

, para o urviço. D. l). Março 1794·) 

12). Reforma mandotHe fazer de AI- (Foi extendida a disposição d~·.fte .J!· 
vanís e Provisoes, que não vão . á assina- · ao.r Offiâae.r da 'Tropa paga. dos dotm-
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nios Ultramarinos. Resol. 19. Dezembro 
18or. em A. 17. Dezembro r80l. §. 3·) 

( Ti11ha-se fdto uma geral, que foi 
co11jirmada por D. Z3· llgosto 1763.) 

I l9· Reforma nao podem requerer os 
Officiaes inferiores e soldados, senâo den
tro de um anno da baixa no Reino, e 
deus no ultramar-. D. u. Junho I794· 

I 30. Providencias sobre ellas , man
dando·se contar os soldos , e ra~ôes pelas 
Thesourarías Geraes desde o dia da bai
xa em diante, servindo-lhe os Decretos e 
Provisões, com que a ti ferem alcançado, . 
unicamente de titulo. D. zr. Julho I794· 

13 r. -- dos Officiaes Milicianos 
do ultramar s6 se concede p<>t' idade , ou 
molestias incuraveis. A. 17 • Dezembro 
18oz. §. 23. 

131.. Réga de terras em que caso, e 
como póde ter lugar por terrenos alheios. 
A. ZJ. Novembro 1804• §. u. e seg. 

133· Regedor reprehenderá severamen
te os ·Corregedores ·da Côrte, que senten
cearem devassas , sem serem trasladadas 
por mão dos proprios Escriv~es, ?U dos 
seus Escreventes, que para Isso tiverem 
faculdade · e castigará os Corregedores da 
Cidade, que incorrem na mesma culpa. 
Regim. 7• Junho 160). §. 6. 

I 3+ -- deve informar-se -dos esti
los antigos da Relação , e fazer obser
valos inviolave1mente. Regim. 7 .. Junho 
160). §. 8. 

Deve fazer cumprir tudo , o que es
,tá determinado para a expedição . do li
vramento dos presos _pobres, para que o 
sejão os que estão sem culpa, e se dê o 
castigo aos delinquentes. ib. §. I I, 

Deve repartir os Desembargadores, 
que estiverem na Mesa particular dos Ex
travagantes, para as Mesas do .despacho, 

ordenand.o-lhes , que tanto que acabarem 
os negoc10s , a que forem , tornem para 
a Mesa particular. ib. §. 14. · 

(Declarou-se , que nãiJ póde prover 
s~náo por uma 'l!ez a serve1Jlia dos Offi
ctos vagos de Lrsboa. C. R. 13· Fevereia 
ro16o6) -

q). Regedor deve tratar os Desembar
gador~s com atten~ao. C. 8. Junho r6:n. 

(Vtd. C. 3- A-1arço 1 62.2.) 

Se for recusado ao tempo do desem
bargo do feito, hão de conhecer das sus
peições os Juizes, que estiverem no des
pacho. Ass. 20. Outubro I 623. 

O da Supplicação tem propina an
oual para escrivaninha, e sacco. A. l4-
Agosto 1630. 

Não póde prover as serventias por 
mais de dous mezes. Resol. 3• Julho 
1633· 

(Por C. R. I 3· Fe'Vereiro 1 6o6. se ti
nha determi11ado, que et/e pro1,1esu pQr 
este tempo.) 

Não póde tirar Desembargador al
gum da folha, sem dar conta a ElRei. 
D. 2.9. Janeiro r64r. 

136. -- da Supplicacao recebe sua 
moradia, e cevada pelas despesas da Ca
sa. A. 20. Setembro 1 644• 

Os despacho~ , que fallarem •Com 0 
Regedor , hão de ser expedidos pela Se
cretaria. D. 14. Fevereiro 1648.- Exce
pto quando EIRei mandar algum Des
embargador a diligencias, porque basta
rá appresentar-lhe a ordem. D. 10. Agos
to r667. 

(Vid. D. r8. Julho r662.) 

. Pód,e mudar O)l presos , que nao <)g_ 

tiverem a ordem do Desembargo do Pa
ço. D. II. Outubro t6p. 

.Ha de repartir as Justiças actuaes 
no d1a do Coreo de Dcos. DD 29• Maio 
r6)4·, e .r6. julho 1669. 
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137· Regedor póde Mmear serventua-· 
rio ao lugar de Corregedor do 'crime da 
Córte, esta:1do elle impedido; mas não, 
estando o lugar vago. Ass. 6.Julho r655. 

Mandou-se , que contilmasse a usar 
da jurisdicçâo de obrigar o Thesoureiro 
d' Alfandega a pagar os ordenados aos 
Desembargadores. D. 31• Março r667. 1• 

q8. ---;- da Supplicação. Mandou
se observar seu Regimemo , e que con
tra elle não se observasse Decreto algum. 
D. 26. Novembro 1667. 

A elle toca correr as ruas em dia 
da procissão do Corpo de Deos. D. 16. 
Julho r669. . 

(Declarou-se, que continuaJ'Se o acorn
panhamentr;, que elle fazia annualmen
te á festa do EJpirito Santo em S. Do
mingos. D. 28. 1J1ai() 1694.) · ! 

139. -- deve efficazmente evitar, 
que se levem sabrios excessivos, casti
gando os Officiaes, que nisto forem com
prehendidos. D. 18. Dez~rnbro 1723. 

Deve examinar , · se os sumrnarios 
dos delictos capitaes se sentencêão den· 
tro em seis mezes ; e, sendo passado o 
termo, proceder contra os Officiaes cul
pa,dos na ommissão. A. 31. Março 1742. 
§. 2. 

E mandar ir á sua presença cada 
mez o rol dos presos pobres para saber 
s~ os Escrivães tem ommissão nos seus li~ 
vramentos. A. 31. Marso 1742. §. 4-

Póde fazer repetir as visitas das ca
d~ias , além dos dias determinados pela 
le1., para nellas se dar livramento aos 
:vresos _POr casos, que nellas se podem 
·sentenciar. §. 7. 

A sua jnrisdiccão he sómente vo
]untaria e economic~.- Não lhe h€ per
mitt~d? introme~t~r-se na jurisdicçao con
tenc1osa dos Mm1stros ordinarios, e mui
to menos conhecer do:~ merecimentos das 
sentenças, que elles dão. C. R. 30. Se
tembro 1769. 

Nomea quem s.itva de Corregedor 
d@ crime da Côrte, quand'O este a segue 
fóra de Lisboa. D. 30. Setembro 1779. 

. P6àe, cada vez que lhe parecer, 
conferir em sua propria casa com os Mi
nistros, que escolher, sobre os processos 
de quaesquer presos, que se devão fazer 
summarios. A. 5. Março I790• §. 8. 

Os Ministros dos Tribunaes , '}Ue 
forem á Casa da SupRlicação , devem 
praticar com elle as civilidades do cel'e
monial antigo della. A vis. 18. Novem· 
bro 179I. 

Na sua ausencia preside o Aggra
vista mais amigo. Avis. 8. janeiro 1792. 

(He lugar Tene!lte no Tribu11al supre
mo da Jtutiça para conhecer da Orde
nação, ou lei ojfe11dida nas sentenças 
definitivas , ai11da proferidas por Tm
fOeS dos Ministros d~ Aggravos. il.ss. 
I 6. Junho 1812.) 

140. Rtgenda do senhor Infante D. 
Pedro. Sua participado aos Tribunaes.· 
D. 24. Novembro 1667. - Fórma do 
expediente do despacho delle. C. R. ) • 
Novembro 1668. 

141. Regencia do Reino em caso de 
morte, ou impedimento legitimo do Rei 
a quem pertence. L. 23 . Novembro 1674• 

Foi deferida ao Príncipe para go
vernar em nome de 'sua Mãi. D. 10. Fe
vereiro 1792. 

( Declarou-se , que o Principe havia 
tomado o governo dQ Reino. D. I 5. Ju
/h(J 1797·) 

142. - do Reino pttla ausehcia da 
Família Real para o Brasil. D. 2.6. No-
vembro I 807. · 

I 43· Regimento sobre a repartição das 
presas feitas aos Mour:os he de. 19. Abril 
rnz. 
. (Vid. C. R. 1.4. SetiYJlbro ·1631.) 
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Regimento do Feitor M·ór dos Me
·taes. 3· Junho Ip6. 

Regimento e Ordenaçóes da Fazen
-da. I7· Outubro zp6. 

.DoFysicoMór. 2).Fevereiro 151.I. 

Dos Mamposteiros Mores, e peque
JJOS dos cativos. I r. Maio 1560. 

Dos Feitores da Fazenda das Ilhas 
-dos Açores. A: 17. Julho 1561. 

Da arqueação dos navios. I I. Ja
neiro 1567. 

Do Conselho de Estado. 8, Setem· 
bro 1)69. 

Do S. Officio da Inquisição. I. Mar
ço 1)70. 

Outro de zz. Outubro I 6 t 3. 

E outro 22.. Outubro 1640. 

E outro I. Setembro 1774· 

Das Ordenan~as. 10. Dezembro I)70· 

Das liziras, e paúes. 24. Novembro 
1)76. 

Das Moradias. 30. Agosto 158r. 

Do Juizo do Tombo dos bens da 
Corôa em Santarem. I. Outubro r;86. 

D'alfandega de Lisboa. r;. Outu
bro 1587. 

Da Chancellaria. r6. Janeiro I)89. 

Das Aposentadorias. 7· Setembro 
1)90· 

Da Mesa da V ereaçao de Lisboa. 
30. Julho I59'~· · 

Do· Conselho da Fazenda. zo. No
vembro I 591. 

Dos Governadores do Algarve. 20, 

Maio 1)95· 

Dos 9J.ladrilheiros! I l· Março I 6o3. 

Dado ao Vice-Rei de Portugal. 2 1, 

Março 1603., e :2.9. Dezembro 1604. 

Da Mesa da Consciencia e Ord.ens. 
3· Abril 1603. 

Das minas do ouro e prata do Bra
zil. J 5. Agosto I 603. 

Dos Partidos dos Medicas, e Ci
ru~giões pela Universidade. A. 7· Feve
reuo t6o4. 

E para se evitar, que se sobrecarre
~em as náos da India. 18. Fevereiro 160~ 

E 'do Paço da Madeira. 123. ·Feve
reiro I 6o4. 

I 44· Regimento do Conselho da In
dia , e Domínios Ultramarinos. l.). J u
lho 16a4. 

(Vid. A. 2. Janeiro 1 6o6.) 

I45· Regimentos da arrecadação da 
Fazenda ReaL Mandou-se criar uma} un
ta para os recopilar , e reformar nova
mente. C. R. 21. Dezembro 1604. 

O mesmo para a India. C. R. ;. 
Fevereiro r6o). 

I 46. Regimento do Ouvidor Geral pa
r~ conhecer das causas das pessoas, que 
vao na armada para Malaca. r2. Janeiro 
16o;. 

E do Monteiro Mór. 20. Mar~o 16o;. 

I 47• -- da Casa da Supplicaçao. 7• 
Junho 16o;. 

148. -- dos lastros do porto de Se-
tuba!. 14. Julho I60)• · 

Do Páo do Brazil. 21. Dezembro 
1605. 

Das quantias, q~e havião pagar as 
Cama;as .Para os pa.rudos dos Medicas 
e Bot1can?s da U mversidade de Coim~ 
bra. Proy 1s. 18. Fevereiro 1 6o6. 
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, Po aqued~lcto e canos das , aguas 
d'Evora, 17. t.Abril I 6o6, 

'Do Ouvidor das II1Jas de Cabo ver
de. A. zo. Junho 16o6. 

149· Regimento do Juiz do Tombo 
do Mosteiro de Lorvão. A. 8. Julho I 6o6,. 

I ' 
1 '- ~ 

bo Promoror das Ca pelÍas. 2.0. Março 
r6o8.- E do Presidente da Mesa da Cons
ciencia eOrdens. n. e 23. Agosto r6o8, 

E dos Bairros. ~5. Dezembro r 6o8. 

(Yid. A •. 2). M'llrço 17 42.) 

E da Relaçao do Brazil. 7· Março 
t609· 

J ;o. -- do Ouvidor d' Angola. A. 
'2)• F~vereiro 16o9. 

· E do Gov,ernador da Paraíba. A. 3• 
Abril x6o9. 

I; r. -- do Guvidor de S. Thomé. 
24, Abril I 610, 

' 
(Vid . .A. r6. ' Fevereiro 1613.) 

Do Juiz do Tombo do Bispo de 
Coimbra, e Mosteiro de Santa Anna da 
mesma Cidade. A. x6. Junho r6p. 

De um por cento sobre as rendas 
Reaes da India. A. 3· ~arço r6u. 

E sobre os bens e rendas dos Con
celhos. 17. Maio I 6u. 

E do Recolhimento da Encarnação 
do Castello de S. Jorge. 8. Maio r613. 

I p.. -- dos Contadores da Ordem 
de S. Thiago. 2. Outubro r613. 

E dos Mestrados da Ordem de Chri
sto. 2. Outubro I 613. 

Das Minas de S. Vicente, dado a 
Salvador Corrêa de Sá. 4 Novembro 1613. 

1om. 11. 

RE 
Dos Officiaes dos defuntos e ausen

tes. 10. Dezembro r6r3. 

Dos tratos e resgates da costa da 
Mina ~o. Março I 61). 

153. -- Regimentos do Capitão, e 
Ouvidor de Cacheu , e Rio de Guiné 
no districto das Ilhas de cabo verde. 4· 
Abril r6r;. 

r) 4• -- do Capitâo e Ouvidor de 
Cacheu, relativo ao emprego de Feitor 
da Real Fazenda. 1 r. Abril I 615. 

E do .Governador Geral da Ilha de 
Ceilão. C. R. 9· Outubro r615. 

I; '5. -- dos officios de Escri vaes da 
Alfandega da Ilha Terceira, e S. Miguel. 
~3· Setembro 1617. 

Sobre os Avisos feitos por fogos, ou 
fachos para a defeza da costa. 1.3. Maio 
r68r. 

E para as Minas de ouro de S. Pau
lo e S. V~cente. 8. Agpsto I 6r8. 

Do ceremonial , com que ElRei de
ve ser recebido nas terras, em que entrar 
em Portugal. L. 27. Abril I 629. 

r )6. Regimento do Ouvidor geral das 
Capitanías do Rio de Janeiro, Espírito 

· Santo , e S. Vicente. 5. Junho I 61 9· 

(Vid. outro de 21.. Março r63o.) 

Do Ouvidor geral do Maranhão. 7• 
Novembro r6r9. 

(Yid. Regim. 21. Março 162.4.) 

Dos Cincos. 18. Janeiro 1620. 

Das Confiscas:oes. to. Julho r62.o. 

Dos Contos. Mandou-se proceder á 
reformaçao delle, e como. C. R. 20. 

Maio r6u. 

E fez-se em 3• Setembro 16:z.7. 
33 



( 258 ) 
. RE \ -

RE 
! 57. Regimento da Prociss~o 't~o Cor

··po de Deos no Porto• A. I 5• Julho I 6u. 
· 164. RegiQiento da Junta. para o soe-

corro do Brazil. 26.]unhci J.S~I. • 

Da Jurita da Fazenda Real. 28. Ju-
r)S· -- do Gonselho d'Esfado. 3·· " nho 1631. ' . · :. · 

Julho r614. 

J.)9· -~·'do Ouvidor . g~~al .~o Ma, 
ran)1âo, separando-o da ÜtiVJÔena ·ge4-al. 
do Brazil. 21. Março 1624. 

16o. -- do Governador dó Algar:.. 
ve. (No fim do amzo de 1624.) 

Do Capitão e ·ouvidor de Cacheu 
no Reino de 'Guine. 14. Outubro 1 62). 

Do· Consel!Jo de Portugal em Má.; 
drid • . 6. Abril I 627. 

r 6 r. ~- dos 'Boticariós mànôo11-se 
fazér cada tres annos ,pelo Plt~sico i.trót. 
L. 3.· Setembro r 627. 

(Vid. A. 3· Março I79S·) 

P9rtos I 62. -- dos Ofticiaes dos 
Seccos. 3· )aneir9 I 628. . 

· (Vid. 'Regim. ~o. Setembro 1668•) 

Do !ouvidor gera-'!. do BraziJ. I 4· 
:Abril I 6a.8. 

, E da~ m~ias Annatas . u.·Setembrcr 
I 631. - . . · 

Do Cirurgião rnór. 12. Dezembro 
I 63 I. . 

Db Governàdor destes Reinos. tR', 
Julho 1633. 

i6) - ..........._ da Bulla da Cruzada. 10. 
Maio 1634. ~ 

I 66. -- do Escrivão do Registo da 
Real _F~zeada. 30. Janeiro 163.5'• 

l I 67. _....:;_ do1 Real d' Agua no .vinho 
e car~e. -'3 r. Outubro 1&36. · 

(Vtd. Regim. 12. Setembro IÓ4I.) ' 

' . :rõ~f . .i .....__ p~ra a guardá da-peste. 3• 
. Junho 1637· · , 

Du·di-reito dosa!. r3. Julho r638. 

• . : . Do Pro'vli!dor mór ·da Fazenda do 
Brazll , sobre a despésa da gente de guer
ra. 13. Agosto 1638. I 63. -- da Barca de Sacayem, de 

que era ·alanatarió o Duque de Braga_,n·ça. 
'2). Maio I 62-8. ~ Das meias Annàtas. I 8. Agosto, e 

~ :~3. Neve-m'bro !{)38. 
E da Junta da Real Fazenda. 28. . 

Junho I628. ' Dos Contadores dos Mestrados fo· 
confirmado. A. 7· Julho 1'639. 

1 

Da Côrppanhia do commercio. 27. · 
Agosto 1628. · 

Do Ouvidor Geral do Brazil, e Au
ditor da gente de Guerra. I. J unhó r 630: 

Da administrado clo bagaco d'azei· 
tona. r). Ourubro r63o. ~ 

I 69- Regimentos do Porteiro môr e 
Mestre sala. Addirão a elles. i 3. o' e 

b 6 
• -

z~m ro I 40. · 

.. (A:ddicionado -em 28. · Juthq 16p.) 
170. Regimento para a cobrança des. 

8ood) cruzados dffere'Cidos em Côrt 
' F · C R es, 

1.. evere1ro, e . " • 22 , Abril I6.d.r . 

Para os portos de mar, e eleição ' ·· 
dos Guarda móres da saude. 29. OutLl- l Para as Decimas. A. 5· Setembro 
bro 163G. .., 1641, .. 
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171. Regimento para a cobrança do 
Real da carne e vinho para as despesas 
da guerra. 12. Setembro r 641. 

Do novo cunho da moeda antiga e 
corrente. A. 1. Fevereiro I 642., e C. R. 
15. julho 1642. 

(Vid L. I. julho 164r., e A. 19. 
MarfO r642.) 

Do Contador geral do Exercito. 
18. Fevereiro, e I 6. Março 1642. 

. 

Do Vedor geral do Exercito 28. 
Fevereiro , 1. Junho , e 30. Agosto 
!642· 

Do Pagador geral do Exercito. 28. 
Fevereiro I 642. 

E para a visita das fronteiras. 18. 
Março 1642. 

Da casa daContadoria. 18. Agosto 
1642· 

' Do Conselho UÍtramarino. 14. Ju· 
lho 1642. 

Do Ouvidor do Rio de Janeiro, e 
repartição do Sul. I 6. Setembro t 642. 

Do Ouvidor das terras da Rainha; 
10. Janeiro I 643· · 

Da Decima. 19. Janeiro 1643· 

Do Real d'Agua. 23.Janeiro r643· 

Dos Novos Direitos da Chancellaria 
e meias Anna tas. 24. Janeirq I 643· 

Do Provedor dos viveres do Exer· 
cito. 3 Mar~o I 643· 

Dos Escrivaes do Registo das fian
ças. 22. Março 1643· 

Do sal de Setubal. 20. Abril I643· 

Do Ouvidor geral do Braúl. 17. 
Julho 1643· 

172. -- do Conselho de Guerra. 
a. Dezembro I 643. 

Do Correio mó r r 7. Fevereiro I 644. 
, I 

Do Conselho d'Estado. 31. Marro 
I64)· 

Da criaçao dos cavallos. + Abril 
1645• 

Do Vedar Geral , Contador , e Offi~ 
ciaes do Exercito. 2.0. Agosto 1645'· 

I73· Regimento da Vedaria, c Con
tadoria Geral da gente de Guerra para as 
Fronteiras. 29. Agosto I 645'· 

I7tt• -- do Juizo do Tombo daca- J 

sa de V illa Real. 8. Fevereiro I 646. 

Do lançamento da Decima. 28. 
Abril 1646. 

Dos Ouvidores da Comarca do Sul 
do Brazil. 14. Outubro I647· 

175'· ...;,__ devem ter os Officiaes de 
Justiça para saberem como háo de ser• 
vir. A. 8. Novembro 1649• 

I 7 6. -- dos Governadores das Co
marcas no tocante á mili;,ia. I. Abril 
16)0· 

Das coutadas , matas, e montarias. 
18. Outubro I6)0. 

Do Ouvidor d' Angola. ~3· Junho 
r6p. 

Do Reg isto Geral da Guerra. I 3· 
Novembro 16) r. 

Da cobrança da Decirna. 19. Maio 
I 6p., e 9· Maio r654· 

I 77. -- dos Desembargadores do 
Brazil. 12. Setern bro I 6) 2. 

Dos fornos de valle de zebra. u . 
Julho x6n. 

I78. -- da Feitoria de linho ca-

33 * 
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J:Jltstno em S<uttarem. ;1;. Dezembro 1653. 

(Vid. Regim. 4· Jtmho r6)6., e I)· 
~1arfo :tliS9• · 

j·' 119· Re.gi.lfiLlentg dO$ Al'nu.r~a·rif~s dos 
Bastimentos. 27. Abril I654· - E dos 
Almoxarifes das armas e munições de 
guêtra. 2 z. Outubrd r6} 4• . · 

r 8o. -- dos Superintendentes e Of
fi.ciãeS ·da F€fràrlá e Minàs .d€ Thomar. 
r 8. Outubro ·165 4· ; ~ 10. Agústo 165 'f. 

(Vid. Regim. 3 .. JurrhrJ t)r6.) 

18t. ~~ dn ·éobt!f>n~a, e desp~sa do 
presidio, e defeSa da Gôrte. tó. Outtt· 
bro ItD54· 

Das minas do estanho dás comar
cas da Guarda,. Viseu , e Tras-ds-Mon
t-ts-. i O. Al:Jtil ' t 65')· 

. ' 

· Do banco estabelecido pelo A. 3 I. 
Dez~mbro' I6S2· foi dado em :2.6. Junho 
I6f)• 

Da cobratlça das Decimas. A. ~). 
Setembro 165 5'. 

Da Feltõ'tia d& Ji.nhbs tafi·b:unos da 
Villa de Moncorvo. 4• Junho r6s6. 

' 

r82. Regimento do Officio de Escri
vão de Puridade. I2-. Março r663. 

Do provimento da palha para a Ca
vallaria do Exerdto do Alem.;Téjo. 'i· 
Junho, confirrn. por 19. julho 1663. 

, Da'admtnisrração do,s onz~ mil moias 
:de cevada , e seis mil moi-os--de trigo pa· 

;: ra provimento do Exercito. Regim. 7· 
1' Agosto- I663. 

Da Junta do Commercio. 2r. Se
i tembro I 66j. 

Do lançamento dos )OO(!/ cruzados 
para provimento das praças. 2 3. A gosto 
1668. 
' 

Dos Portos seccos. 10. Setembro 1668. 

Do Ouvidor da · Capitania Geral do 
Rio de Janeiro. I I. Março 1669. 

. Da fórma da expediçao dos reque-
nmemos das mercês. 1 9· janeiro\l 67I. 

Dos Çapateiros. JZ. Fevereiro 1669., 
e 28. l\iarço_ 1672. . · . 

I 83. R~gimento da Camara de Lisboa. 
; •. Se~~mbro I 671, 

Do Conselho da Fazél'lda da Rainha. 
n. Outubro r656. 

J 84. -- da Junta do Commercio 
Geral do Estado do Brazil. ·19· Setembro 

I I 672.• 
Da Casá d~t lttdia, Mittã, €'Guiné. 

22. Dezembro I 656. 

Da Feiroriq de linhó cat1hamo em · 
Co i tn tra I 5. Mar,ço 1 6 sR ' e 'i$\ Mar-
ço 1)69. ' ' 

Do modo por qu·e f0i assi~tidó o I 
Senhor D. A.ffonso VI. , quat1do se lhe ' 
deu casa, _ r6. Abnl r66o. ' 

Dos ManH>hóes. 8. Setemero r-66o. 

Do terço de trezentos marinheiros. 
ro. Fev·ereiro I673·, e 4· Maio ]676~ 

Do Co;mmerçio da Ilha dê S Tho-
mé e annex3s. II. Mar~ o r 67 3. · 

O os armazens. 17. Março · 167 4· 
- -

18). · _:_~· d-os Usuaes offetecidos em 
Côrtes. I 9· Novembro I 67 4· 

' Bb· papel sellado. - 24- Nov-emqro 1 E dos Ouvidores do Maraobao. ~01 
166o. . Setembro r67)· · 

Dos Novçs Direitos. 
1661. 

r r. Abril ' .Da Capi-r.ahira de Angola. u. Fe-
vereiro 1676. 
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-Do Governador Geral do Brazil. 2.3. 
Janeiro 1677. 

· , Dos trezentos artilheiros do Trosso. 
4~ Junho I 677. 

Da arrecadaçao das armas do arma
sem do .Jardim da Companhia. 24, Maio 
1678. 

186. Regimento dos Governadores das 
A rrnas, Auditores, e Assessores. 1-. Ju· 
nho 1678. · 

r 87. -- do Almoxarife e Escrivão 
da Fortaleza de S. Louren~o da Barra. 
ro. Junho r678. 

Do Almoxarife e Escrivâo das For
talezas das Barras do Reino. ib. 

188. -- dos Superintendentes do 
Tabaco. 23. Junho 1678. 

E do Ver o peso. 12. Maio I 679• 

E para se tomar conta a·os Almo
xarifes das Ilhas. 16. Agosto 1679· 

Dos Carcereiros. 28. Abril r68t. 

· Da ordem, com que se hão de em
barcar os negros cativos de Angola pat-a 
o Estado do Brazil. 18. Março 1684. 

Da Casa da Moeda. 9· Setembro 
1686. 

Das Missões. 21. Dezembro 1686. 

· 189. _......_ da Casa de Bragançà. 19. 
Julho x687. 

Do Ouvidor de Pernambuco. zz. 
Setembro 1688. 

190. -- e pauta do preço, por que 
~e devem vender as fazendas fabricadas 
no Reino, ou fóra. n. Outubro I 688. . 

Do Secretario do Governo da Ca .. 

RE 
pitanía do Rio de Janeiro. 1;. Janeiro 
r689. 

Da Casa das obras. 16. Janeiro I 689. 

Dos Ourives , e Ensayadores de 
Lisboa. 13. Julho 1689. 

Do Fisco. 7· Dezembro t 689. 

Da Fábrica dos pannos. 7• Janeiro 
1690. 

Do Escrivao do Registo dos Tes
tamentos. 7• Janeiro 1692. 

Das bandeiras, que devetn trazer os 
navios mercantes, e de guerra. z;. Ja
neiro 1692. • 

. Da Praça de Mi:!zagão. 6. Junho 
1691 .. 

Do Superintendente das Minas, e 
das F errarias de Thomar , e Figueiró. 
II . Junho I 69 2.. 

Da criação dos cavallos. "3· Dezem
bro 1692. 

19 I. Regimento dos Ensayadores do 
officio de ourives do ouro, e prata. r o. 
Março 1693· 

De providencias sobre a peste. :20. 

Dezembro 1693. 

192. Regimentos quando se encontra
rém com as Ordertàçôes , se hão de ob
servar as Ordenaçôes , e não os .Regi
mentos. D. 6. Julho r69)· 

193. Regimento da saude do porto de 
Belem , e mais pórtos do lteino. 2.0. De
zembro 1693· 

I 94· -- dos Provedores, · Thesou
reiros , Escrivães, e mais Officiaes dos 
defuntos e ausentes do UltraJD<U"• 4- Mar
ço t697· 

Da administraçáo do tabaco. 6. De
zembro I 698. 

I 
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r - Dos verdes- e ·montados do Campo 
de Ourique. 19. Ja~eiro 1699· .- E da 
Residencia dos Offic1aes delles. tb. 

Do Superintendente dos lastros de 
S~tu:bal, I~ •. Setembro c. 1699.~ -

. ( 

I 95'. Regimento dos Cincós· foi man
dado observar na a1fandega do Porto um, 
que , tinha sido fe~to para el!a em 27. ~a
neiro 1699·, e nao o de L1sboa. Prov1s. 
Reg. 8. Outubro 1699. 

J. 

I 96. -- das Minas àe ouro. I 9• 
AbrH J i'~b·' _ ·.. ;:· 

"!_ ST. • · . 

Do Tabaco r 8. Outubro ·í702. 

Do Juiz do Tam~o do Condado da 
Feira. A. 14. Fevereiro 1703. 

t>a.·-A~fandega -dQ Porto. 1.. Junho 
i-?03'•'' ,:;, ·- '•· . 

. Da. repartição, extracçao, e arreca
da~ão _qo~ Q~te1ros do _sal de Setuoal, e 
Alcacer. 5· Setembro 1703. 

Dos Armadores, e Presas. 18. Ju-
pho ;)79J4:•,;;;; r. t, r· . 

\ .~ !.. .. 

Das Jugadas. 4· Julho ·1704· 

Do Prov_edor do ~Exereito, que nes
ta Primavera sahe em campanha ·â Beira. 
9· Maio 1707. 

~97· -- d~nd~ nova fórma á. Caval
laria e Infanteria. 15. Novembm 1707. 

· 198. --- para o Exercito. aquartelado, 
ou em campanha. 20, Fevereiro 17c:i8. 

Do Provedor mór da Fàzenda Real 
no Brazil. 15. Abril 1709. 

Dos Almoxarifes e Escrivães dos 
ma.ntimentos .çlas pra~as. Io.J;unho 1710. 

• 1_ 9 9· --_,·_de;~.§ guardas do numero da 
Alfandega. 27. Junho 1718._· . 

RE 
zoo. Regimento .. do. campo ' de Maza. 

·gâo. 20. Janeiro 172I. . 

Sobre a mistura das limaduras de 
latao ·com ouro em pó. 13.. Maio I7::Z.:Ji. 

1.01. --'- -dos Qyadrilheros; 13• Se
tembro 172) •. 

Dos · Capitaes de mar e guerra , e 
mais Officiaes das Fmgatas da Coróa. 
Regim. 3 1 • . Mar~o 1712. 

Das Minas do our0. zo. Janeiro 
17~9· 

' Dos Juizes ·dos Orfáos do Brazil. A. 
31. Marso, e 1. Maio r73 r. 

· Do Officio .de livreiro. z 3. Janeiro 
1733· 

Dos Ourives 17. Janeiro I735'· 

202.. --dos Capitaes de mar e guer
ra, '<)Ue embarcão por segundos nas Náos 
de Sua Magestade. 24. Mar~o 1736. 

E da Variagem. Ass. 30. Janeiro 
1737· 

103. -- dos Contos foi mandado 
observar na Junta dos Tres Estados. D. 
23~ Novembro 1739· 

' ' 

204. -- das visitas, que os Juizes e 
mais Officiaes d' Alfandega do Algarve 
fazem ás embarcações. 25. Jameiro i742. 

~05'. ---! do.s Jbai'rros , e dos quàalri
lheiros manda-se observar invio1ave1men:.. 
te. A. 31. Març~ '17 42. · 

; 

. Dos Càmrnissarios delegados do Fy-
SICO mór. 16. Maio z742• 

E das f'fonteiras. 2 9· Agosto '~745'• 
' - J 

Para o transporte dos casaes de ho-
II?ens, e mulheres das Ilhas para o Bra-. 
z1l. 5'. Agosto 17 47· . ..... 
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206. Regimento >dós 'or'd~nadcs · e assi.,.ll E dos Secretarío,s· d'Estado e seus 
gnaturas) que hão de ter as Desembargà.:.•' :·~ Officiaes. + Janeiro I7) 4'· 
dor~s do Paço, e ~-a~ ~asas 9a .~upplica- r~ 
~~o e élo Porto, e ma1s Nlm1stros das ~ 
terras do, Reino . . ~· ?· Jane~ro 1.75'0. ~·· z~ r • . Regi:,ne. nto .dos ordenados do 

· ~ Pres!dente, Conselheiros , Procuradores 
. :A da Fazenda ·, ·e mais Officiae·s do Conse-

207· - - dos salarios, que hão de ·· lho de Ultramar. 23. Março 17)4· 
levar os Escrivães da Camara de Sua' Ma- · 
gestade d~ante os Desembargadores do E do Senado da Camara de Lisboa. 
Paço. A. 2). Agosto 17)0. r ~3.' Março I75'4· 

' : 

Da cobrança do Direito se~horial 
dos Qyimos, que hão de pagar os mo
radores das Minas Geraes. A. 3. Dezem-
bro r7;o. · 

208. -- novo da Alfandegado Ta; 
baco, e dos direitqs, freres, despachos, 
e tJtimeiros preços do tabaco, e assucar. 
r6. )arteiro r'751. 

E 

Das Intend.endas e Casas dà Fundi.:. 
ção, que se mandárão novamente estabe
lecer ,n,o Estado do J3razil. 4· Março r 7 5 r. 1 

209. _,.,__ da novà admil'listra-ção , 
que se estabeleceu para os depositas da 
Côrte. A. zt. M'a'io 175 I. 

Dos Pinhaes, fábrica de Madeira 
de Leiria. 25. Junho 17)1· 

E d~ Bulia da Cruzada. 23. Mar
ço i75 4· 

· E da Mesa da Cohscl.encia e Or· 
den·s. 23. Març~ 1754·' 

E da] unta do Tabaco. 21. Abri! 17)4·· 

E da Junta da Casa de Bragança. 
22. Abrill 175 4· . 

lI~. Regimentp de Officio de Guarda 
Livros dJ ,A.lfandega do ':Fabaco. 26. Ju
n·ho I7)4· 

zq. -- d0s ordenados dó ProV'e .... 
dor , e . Officiaes dos Pa~os Reaes. 8. 
Agosto I7') 4· 

E dos Mi·nistros, e Offiaiaes n~A
merica , na beira mar, e no certão.. ro. 

Dos Ordenados, e<;>rdinarÍGs, que Outubro I7)4· 
hão] de ievar os Deputados 1 e Officiaes ~ . 
da unta dos Tres Estados , e Juizes E dos Ministros, e Officiaes do De-
subalternos. A. 13. Julho I75J· sembargo do Paço. 4• Fevereiro I7))• 

Da Relação do Rio de Janeiro. 13. 
Outubro 1751. 

E da Casa da Supplicação. 4• Fe
vereiro I 7 H· 

Da arrecadação das Sizas. 5. Junho r· 

1752. 214· Regimento dos ordenados dos 
Ministros, e Officiaes da Mesa Prioral 

Da Mesa doBemComrnum de Lis- d~ Crato. IO. Junho 1758. 
boa. 19. Outubro 1751.· ~· 

.. Da CI'i'ação dos cavallos em Alterdo 2I). -- ?o preço da venda do ·Ta-
Chao, Portei, etc. 10. Outubro I75'3• · baco. I. Jane1ro 175'9· 

21 o. -- dos Ordenados dos Con- 2 I 6. Regimentos vem a fazer-se im-
selheiros , e V edores da Fazenda. 29. praticaveis pela mudança , e alteração 
Outubro I75'3· I dos tempos. A. zo. Junho 1767. 
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.. , 2.r7. Regimento da Mesa Censo~ia. 
18. Maio 1768 • 

. I 

Da arrecadação das rendas da Pa
triarchal. 1.9._. M ar~o 1-7 69. 

. 'f>~ ~xtrac~âo dos diain~rites. , A. 2. •. 
Agosto 1771. • · . 

~ ·z <18: -- do 'Fiscal ~os . diamantes. 
A. Zl• Maio I77l• . 

219. -- da Alfandega do Porto 
deve observar-se ·em· todas ás do norte , 
nas pàrtes , ein que n~o estiver revogado. 
A. :21. Novembro 177 4· §. 1. . ' 

z::z.o. Re-gimento . do Terreiro d~ Lis
·boà. 24. Janeiro 1777•, e, tl. Junho 
1779· 

· _· .211. -- ,_de salario.s~ Ii. Junho, e 
' ~o.'A.gosto 1784., ·e .21. Novern~ro 1789. 

Do Conselho da Fazenda da Casa, 
e Estado da Rainha. 11. Março 1786. 

· :2.1.7; Regimento das presas. 7·· De-
-zembro 1796. ..... 

' ' 
Dos Taverneiros. 1. Janeiro I797• 

1 

Qos Tonieiros; 2.1. Janeiro 1797. 

Do .pre~o do Tabaco. x. Janeiro 
1798. . . 

:n8. · -- dos Transportes do Exer
cito. A. ' I5'· Mat"ço I·8or. 

2:i9. Regimento do Paço -da Madeira 
mangeu-se observar em todas as alfan
degas do R~ino. D. 14 .. Abril I 807. 

"30· Jtegir~en.td ,de Cavallaria. Pra
ças, de que se compõe , e séu arranjamen
to ? e disrribuiç~o pelas províncias do 
Remo. D. zo. Agt>sto 1715'· - . 

2 3 r. Regimentos· do Porto. Subsidio 
para o seu pagamento. C. R~ 13. De
·zembro :1719· 

(Declarou-se_, que os ÇavalleirDs não 
erão isentos de pagar , e sô os EúleJias.:. 
ticos. Avi.r. "7· "Jtmho 1711.) 

: zp. Regimentos de J,nfanteria, e Ca
:vallaria foraG augmentados, e como. Re

z23, -- da administrªção dos bens, sol. 22. Março 1735'·, DO., n, Janei-
e herança de Antonio d? Abreu Guimay,~es. ro I7? 4·, e z8. Agosto 1776. . 

l:n. -- e· Fora! do Reguengo de 
Tavira, pertençente ao· Convento Novd~ 
A. I •. Junho 1787. 

4• Ju~ho 1787. ~ (Vtd. Resoll. "4.' , e 30. M~rço 173).) 

Do Aféridor. zz. Junho 1790. 

2.24. Regimentos dos Officiaes rneca
nicos não são litigiosos • . D. 9· ~arço 
1792.· 

1.25 •. -- do Mosteiro de Santos. A. 
18. Março 1793• -

(Foi suspem a. a sua ob.servancia. D. 
6. Fevereiro 1794·) 

·u6. -- dos BotÍcarios, por quem foi 
dado, e para que. A. , 3· Mar~o 1795'· 

233· Regimento dÓ Porto. Providen
cias sobre o pagamento do soldo, que 
lhe pertence.· C. R. ~4· Agosto '173).. 

134. ·-'-- de Artilheria. Qgando e 
corno foi criado. Seu numero, e das 
companhias ,, que te!,D. o seu pagamen
to, e quanto tem de soldo. A. 9• Abril 
1762. 

Z35'· ,.._ de Cavallaria. e Dragões 
da Côrte , e Provi~das. Em cada um 
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destes Regimentos se ordenou , que se 
accrescentassem quatro companhias pelo 
D. 16. Abril 1761.. 

2 36. Regimentos de Suissos forao ad
mittidos dous neste Reino , com varias 
condições , e certo tempo ; declarado tu
do nas condições de S. Magestade de ·27· 
Junho 1761. 

De Artilhe'ria foi criado um para 
fornecer as differentes fortalezas, e pre
sídios de Lisboa. Os seus soldados , e Of
ficiaes fazem exercícios praticos: ~em au
la , e os O.fficiaes fazem e:tarnes , etc. A. 
9· Abril 1762. 

De todas as armas forâo augmenta
dos com maior numero de companhias. 
O. 16. Abril 1761. 

Qt:mntos , e quaes forão criados. A. 
:20. Abril 1761. 

237. Regimentos, que est~o em pra
ças. A sua economia, e disciplina interior 
pertence aos seus chefes , ainda que estes 
estejâo sujeitos ao Governador. D. 11. 
Setembro 176~. 

23 8. -- de Artilheria, - Infanteria, 
e Marinha foráo reduzidos , e alterados , 
e unidos a· outros. D. 10 • .Maio 1763. 

(Vid. A. 15. Julho 1763.) 

(Por A. 4· Junho 1766. se deu nova 
fórma e plano para se oburvar a res
peito dos Regimentos d' Artilheria.) 

Os de Infanteria, e A rtilheria do 
Porto coi?~ forao arranjados, e por quem 
se mandarao pagar, D. n. Setembro 
1763. 

239· Regimento de Rea~s Estrangei
ros. Seu Regulamento. A. 17. Setembro 
1763. 

240. Regimentos militares , em que 
districtos podem fazer os seus soldados. 
A. 24. Fevereiro 1764. 

Tom. JJ._ 

RE 
24r. Regimentos de Anilheria deu

se-lhes uma nova fórma. A . 4· Junho 
1766., que declara o A. 15. Julho 1763. 

( Vid. DD. 9· Maio 1789., u .. !Je
zembro 1791., 21.. Fevereiro, e 23. Mar
fO 1801.) 

241. -- de Artiiheria, e Infante
ria para a Ilha Terceira. Plano de sua 
criação , e estabelecimento. ~. Agosto 
n66. 

Providencias sobre o seu vesruario , 
ou fardamento, armamento, recrutamen
to, paga, Conselhos de Guerra, desta
camentos, etc. A. 2. Agosto 1766. §. I. 
e seg. 

243· Regimentos militares reE:ebem 
grave injuria na ·honra , e na reput~ção, 
quando alguns dos seus indivíduos são 
transgressores das leis dos Sobéranos. A. 
I 4· Fevereiro 1772. 

144· -- Forão augmentadas com.. 
mais tres companhias as sete , de que se 
compunhâo. D. 28. Agosto 1776. 

Os de Artilheria for~o accrescenta· 
dos, e como. Resol. 1.9. Agosto 1776. 

Ós de Artilheria , e Infanteria forâo 
reformados , e como. A vis. 24. Dezem
bro 1790. 

E de quantas companhias se com
póem. - E o da Marinha. Sua cria~ao. 
DO. u., e 13. Dezembro 1791• 

245. -- Provisional da Real Arma
da foi approvadQ. D. 2.0. Junho 1796. 

246. Regimentos de Tropa d~ linha 
forao augmentados no numero, e quan
tidade das praças. A vis. 27· Julho, e D. 
I. Agosto 1796. 

247• Regimento dos Trens das pro
víncias. 30. Julho 1796. 

(Vid. Provi!. R. I). Novembro 1796.) 
34 
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24·8. Regimento _de Yilicias. O seu ·i . . Os de Infanteria, Cavallaria, e-Mi-
regulamento, orgamsaçao, e formatura hc1as fotão augmentadc:>s, e como. Por-
he como de Tropa de linha. D. 7· -Agos- tar. 14. Outubro r8o8. · 
to 1796. §. I. 

Os de Voluntarios Reaes do Com
Os de Infai~t~ria ficárao constituídos 1! mercio farão criados ·i um de Infanteria, 

em dous batalhoes de r 6oo. praças -cada e outro de Cavallaria, e são reputados 
um. D 30. ·Outubro 1796. ' como Militias. D., e Condiç. 2.8. De-

zembro I 8G8. 
Forão reduzidos a z7.oo em dous 

Batalhões. D. 1.-9. ·omubro I 8o7. 

249· Regimentos de Cavailaria. ·Pto
·videncias sobre o seu numel'o 1 redu~çâo 
de suas cornp'clnhias, etc. D. I. Janeiro 
I8co. ' 

Numero de cava'llos. gue se dão aos 
Corone.is , . e Tenentes Coroneis. D. 8-. 
Fevereiro I 800. 

1-)0.· Regimento . e Artigos õlo Conse
lho do Almirantado tem força de lei , e 
.devem te·r, e sa·ber todos os Officiaes de 
Marinha. A. 26. Abril I 8oo. 

2)1· .-- de Lisb0a. Sua ériaÇao. A. 
17. Fevereiro 18m. §. 6. 

zj'l· -- de Artil~_eria. Aogmento 
dó soldo de seus Officiaes inferiores , e 
soldados. Acc::rescentamento ele .mais Ar· 
tifices. D. 13. Março 18or. 

(Tinha-se estabelecido po1· D. I. Agos
t~ 1796 a nova· 'iJrganisa çiio destes Re
gtmentos-, e dos outros.) 

253. Regimentos de Milícias. Sua no
va-criação, e organisa~ão. A. 21. Omu
bro 1 8o7. 

(Vid 4. l). Outubro I8o7., e D. 3· 
Novembro 'do me:rmo anno, tf.tJe lhe -c()n· 
cP.de usarem dé oito caJaS de galão de 
prata de cada lado da farda.) 

Os de Alem-Tejo como se mandá:. 
râo completar. D. 7· Abril 1809. 

. 255. 'Regimentos de Infanteria de li
nha, e Batalhões de Caçadores. Altera
çóes, que se maildárâo fazer nelles. D. 
29. Julho 18o9.:' 

Os de Artilheria forao organisados, 
e como. ·D., e Plan. 20. Outubro 18o9. 

· .-os de 1inha, e corpos de Caçado
tes forâo augmentados, accrescentando
se mais um sargento por companhia nos 
de Cavallaria. D. 20. Novembro I 809 . 

. . 
~56~-- do Rio de.Janeiro. Em. ca· 

da um se estabeleceu um Conselho de 
administra~ão para tratar dos, fardamen
tos. A. u. Março 1810. 

.. 
2}7· Registar se devem, dentr-o de 

quatro mezes, as mercês, que ElRei faz. 
AA. r6. Abril r6r6., 20. , .Novembro 

. ·r6;4., e 28. Ag0sto 1714· 

158. -- no. livro das me~cês se de
vem as commutações de degredos , e re.: 
nuncias de Officios. C. 22. Setembro 1620. 

2)9· -- quaesquer testamentos, ain
daque _o ~nmprimento perten~a ao Juizo 

1 Ecclestasttco , he do. Officio do Escrivão 
clo registo ~os Testamentos. · Regim. 7· 
Janeiro 169 :z.. §-. I. , · 

l) + Regimentos. Sua nova organisa- 260. -- na Chancellaria das Ordens 
çâo~ e ériaçã? d; um de Milicias á ca- não se. póde rnércê al,gmmà ; '_sem eonstar 
vallo na Captt;uHa de S. Fau1Q. A. 19. ~ 1 do regtsto das Mer~s. A. 10. Fevereiro 
Agost<> I 8o8. ~I r 693 · - ~-
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:2.6 r. Registar se devem os Emprasa
-nlentos, e Alvarás concedidos no Juizo 
-do Tombo de Santarem. Regim. 24. Ju-
lho 1704. Cap. 8. 

E as Cartas de administracao dos 
Denunciantes , e Donatar ias , nas~ Prove
.dorias. D. 8. Julho 1802. 

262. - se deve todo o ouro, que 
sair em barra , ou folheta , das Casa!ii 
Reaes da Fundição das Minas. L. II. 

Fevereiro 1719. 

E todo o que sair das Minas nas 
Casas da Fundirão, e se confiscará , não 
·O sendo. L. 20. Março 1720. 

263. Regreuo contra os Vereadores, 
,e Recebedor tem o Corregedor , que pa
ga por elles a Siza. C. L 22. Dezembro 
.1761. Tit. 2. §§. 18., e 23. 

264- Reguengos, e foros de Aguiar fo
,rao doados ao Infante D. Pedro. D. 30. 
Setembro 1750. 

26). -- Os direitos Reaes, e foros, 
que pagão as terras delles , e original
mente da Corôa , são livres da suspeita 
âe usura, porque só pagão o que he de
vido por Foraes, e por aquellas pensões 
reservadas na concessão das mesmas ter
ras , que devem conservar sem alterarão 
alguma. A. 15. Julho I779· §. 4· 

266. Reguengos pertencentes ao Hos
pital Real das Caldas, em que se tem 
reduzido a pomares as terras delles pelos 
seus moradores, sao obrigados a contri
buir c~~ ... aquellas porções de frutos, que 
produzmao, se os taes pomares não exis
tissem nelles, A., e Regim. 1.0. Abril 
177)• §. 64. 

267. Reguengo deTavira. Doaçao del
le ás Freiras do Convento Novo. C. 8. 
Agosto 1786. 

Seu Fora! , e Regimento da arreca-

daçao de seus direitos, e rendas. A. I. 

Junho 1787. 

268. Rcguengos. Os bens delles, sen
do emprazados com prohibição de alie
nação sem licença, não se podem ven
der, nem dividir, sem ella, nem sub
ernphyteuticar , nem vincular. A. I. Ju
nho 1787. Cap. 4· 

Os Religiosos nao podem possuir 
bens nelles. A. r. Junho 1787. Cap. 8. 

E no de Tavira, nem os Ecclesiasti
cos,. nem os povos, sem renunciarem seus 
privilegias. A. 1. Junho 1787. Cap. 15. 

269. Reguengo possuido sem ser com 
a natureza de bens da Corôa , não preci ... 
sa de confirmação Regia por successão, 
A. 9· Janeiro 1789. 

270. -- de Almada, que terras com
prehende. A. 9· Janeiro 1789. 

(Revogado, e declarado pelo A. 6. 
Maio 1789.) 

271. Reguengos. Aforando-se os bens 
delles , faz o Provedor, e nao o Juiz do 
Tombo, as Escrituras. Os seus foros são 
cobrados nas eiras, corno os oitavos. Pro
vis. r8. Junho I 8oo. 

272.. Rf'guengueiro.r. Seus privilegias. 
A. r. Junho 1787. Cap • . 23. 

173· Regulámento militar feito pelo 
Conde de Lippe foi confirmado. A. 18 ~ 
Fevereiro 1763. 

27 4· -- militar de Infanreria he pra
ticado no serviço de navios de guerra , 
no que for applicavel. Regim. 20. Junho 
1796. Cap. I. §. 82. 

27)· -- da edificaçâo de Lisboa he 
estendido a todo o Reino, em quanto 

34 * 
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por elle se fez cessar a nunciação de no
va obra fundada na Constiruicâo Zeno-' ~ 
niana. Ass, 2• Mar~o I 786. 

276. dos Hospitaes Militares. 
Foi approvado o de 27. ' Mar~o I8o)., 
no que não fosse contrario ás Instrucçóes 
de Io. Junho 18o7., como parte delle. 
A. 14. Junho 1816. 

(Vid. Regulam. 7· Junho 1797.) 

277· Regularer de Ultramar. Provi- · 
denç.ias sobre a jurisdiçção dos Bispos 
á cerca delles. Pro vis . . Reg. 2). Setem-

bro I7P· 
( Vid. D. 21. Julho I779·, Provii. 

30 Julho 1793.) 

278. -- de ·Ultramar, sendo Pa
rochos , estão sujeitos á inspec~ão dos 
Bispos , e por elles são sentenciados e 
castigados pelas culpas, commettidas na 
Igreja. Só podem co·nfessar os seculares 
seus commensaes: podem prégar nas suas 
proprias Igrejas regulares, · tendo pedido 
licen.ça ao Bispo, e não lha negando. D. 
21. Julho I779· 

' 
279• -- n;ío podem confessar, nem 

prégar, sem licença dos Bispos. E como 
são castigados pelos crimes commettidos 
fóra do convento. D. 21. Julho I779· 

Providencias sobre as suas rendas. 
Avis. 7· Novembro 1798. 

. 
280 Rei d' Arma!. Declarou-se , que 

se devia cumprir o Alvará, pelo qual era 
isento de ir ás companhias. Avis.-21. Ou-
tu!Dro 1693· 

281. Reincidencias. Devem-se as pe
nas aggravar, e reaggravar á proporção 
das reincidencias. AA. I I. Agosto I7f9· 
·§. a.) 16. Dezembro I760. §. 9;' e I r. 
Junho 176). 

282. Reinl). Em um Reino nem todos 
os indivíduos se hão de educar com o 

d~stino dos estudos. maiores , porque d~I
les se devem deduz1r os que são necessa
rios para os serviços rusticos , e artes fa.
bds. A . . 6. Novembro 1772. 

283. Reino Unido de Portugal, e do 
Brazil, e Algarves. Foi declarada a sua 
união por C. L. 16. Dezembro 181). ' 

Designárão-se as armas do Brazil, 
e as de todbs tres , e em que fórma. C. 
L. 13. Maio 1816. 

284. Reivindicação. Entrega-se a pos
se pela primeira sentença , e executa-se 
depois a condenação dos frutos em sepa
rado. Ass. 24. Março I75'3· 

28). Rela_tiio da India. Mandou-se, 
que os seus Desembargadores trouxessem 
roupa, e trajo, corno os do Reino. A. 29. 
Março 1603.· 

286. Relação de Gôa. Em quanto nâo 
chegão a ella os Ministros do Reino, ser ... 
vem os actuaes , aindaqu~ tenhão acaba
do. D. 7. Janeiro I 695'. 

... Não se lhes permittio na ·passagem 1 
senao camarote, e se.m agazalhados. A. · 
I 1. Mar~o I 697. 

Foi extincta, .e toda a jurisdi.cçao 
pdssou . para o Ou v1dor Geral , e Juizes 
de Fóra. C. L. 15. Janeiro I774· §. r • 

Foi renovada, e aholi_dos os empre
gos do tempo, em que esteve extincta. 
D. 2. Abril 1778 

_, ;Q Chanceller, e Ministros della Ie .. 
vao em1 moeda do paiz os mesmos emo .. 
Jumentos. gue os da Supplicação de Lis .. 
boa. A. 7· Abril 1807. 

287. Relafão de Lisboa. Ndla se faz 
o despacho á porta fechada. - Obri
gações do Meirinho elas cadeias., Alcai .. 
de?, etc. Regim. 7• ]unho IÓO). §. r. 
a.te 1 1. 
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Em quanto dura o despacho nella,. 
nernbum Ministro , nem Official , nem 
Guarda Mor póde entrar dentro, sem 
se lhe farer sinal com a campainha. lb. 
§. [, 

O Mínimo, ou Official, que for 
chamado á Relação , ou levar a ella al
guns presos., não estará dentro, sem or
dem do Regedor. Ib. §. 2. 

Obrigações do Guarda Mór, e dos 
Porteiros. §§. 3·, 4·, e 5'• 

Devem-se guardar nella os estilos 
antigos. §. 8. 

Obrigação do Promotor da Justiça, 
e Sollicitador. §. I I. 

Mesa dos Desembargadores Extra
vagantes, donde são chamados para as 
outras. §. r 4· · 

(Tinha-se declarado por A. 9· Abril 
I6oo. qual devia ser o trajo dos De.r
embargadores, que foi extendido aos da 
India por A. "9· Março I 603.) 

Em que casos deve cumprir as Pro
visões do Desemhargo do Paço, assigna
das por dous Desembargadores. C. R. zz. 
Agosto 1607. 

2.88. - nâo póde conceder privi
legio de Desembargador , e sórnente Sua 
Magestade. A. 23. Maio I6I). 

. Os .Mini.stros della nao podem levar 
mais de zo<f) reis de esportuJ.as para o 
Juiz, e em propor~ão os Adjuntos. D. 
17. Janeiro 1646. 

Nem ser Af-sessores da Legacia. D. 
2.1. Outubro r673. 

He o Tribunal supremo da Justiça. 

tido os delictos na do Porto. C. R. 2). 
Outubro 1623. 

(Vid. DD. 9· NovembrtJ I61.3., e I). 
Outubro 1646.) 

A ella, e não ao Desembargo do 
Paço, pertence 'interpretar as Ordenações. 
D. 20. Junho 1703. 

Esta, e a do Porto, abre-se nas fe
rias fechadas , ou dias feriados, para jul
gar os reos dos roubos, e assassin.ios. A. 
20. Outubro 1763. §. 5• 

Nao conhece em ultima instancia 
das causas de ultramar , e· só das dos 
Ministros do Pará , Maranhão, Açores, 
Madeira, e Porto Santo. A. 6. , e A vis. 
8. Maio I 809. 

Forao estabelecidas varias regras pa
ra regular a antiguidade dos . seus Mi
nistros. Ass. 14· Fevereiro 1817. 

289. RelllC!fo do Brazil. Seu Reui
menro e administração. Regim. 7• M~r
ço 1609. 

F oi-lhe dado outro em ~ 2. Setem
bro I 6.P· 

Não toma conhedmento dos nego
cios da Fazenda. Real. A. 29. Novem .. 
bro r6r 4· 

Foi extincta. A. ). Abril J 626 . 

290. Relação da Parto. O Governador 
de!Ja não provê as serventias dos Offi
cios por mais d~ seis mezes , sem consul
tar a E1Rei C. R. 7· Julho r613. 

Reformaçao dos Officiaes, e estilos 
della. 6. Junho I 612. 

Form<didade , com que o Desem~ 
bargo lhe deve pedir informações, ou a 
alguns Ministr0s particulares della. C. 
R. 20. Outubro· I 614. · 

Só póde ser chamada p0r Decreto , e 
não por Aviso do Secretario d'Estado. 
E ElRei costuma ir a ella, guando he 
servido a&sistir ás sentenças de algt1ns ca
sos. Ass. 11. Agosto 1663. 

Coaio se mandou fazer pdo Corre
. Os reos presos no seu distric~o sâo gedor do Cive], que serve de Almotac~ 
JUlgados nelle, aindaque tenhão commet- 1 Mór, a divisão do pão pelos Desembar-
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gadores~, viuvas delles, e Officiaes da• Ca
sa. Ass. 29. Janeiro I 622. 

(Foi extincta d Almotaçaria Mór, 
que nella havia, e o privilegio, que os 
JY!inistros tinhão , de ser por ella pro

. vídru , ficando esse cuidado em particu-
lar aos Ministros da cidad·e. A. zo. 
Março 1626. 

29-r. Relação do Porto. Os Desemb,l:
gadores della, .despachados para a Supph
caçao, não são mais admittidos na Rela
ção, nem vencem ordenado, não in~o den
tro de um mêz. C. R. I 3. Outubro I 646. 

Foi-lhe prohi-bido avocar as causas 
fóra das cinco leguas. Provis. Reg. 26. 
Fevereiro I 648. 

O Governador della não póde im
pedir o livre curso' ·e despache· mas cau
sas. C. R. 14. Maio 1648. 

:29 2. -- nelie se criárão mais seis 
lugares de Desembargadores. C. R. 30. 
Maio· 1748. 

. Mandárâo-se .fazer os provimentos 
della por termn e111 livro , e que os Des
embargadores delJa tirassem Carta · em 
dous mezes. C. R. 24 .. Fevereiro I 649· 

(Porão mandados reprehender vs seus 
1W.inistros por jogarem com a gmie da 
terra, e lhe fazerem visitas, · etc. C. 
R. 3· Agosto 1649.) 

.Os Ministros della, .indo ás ,procis
sões, não tem lugar certo , nem o po
dem pretender junto á Camara. A. 7· Ja
neiro I 654. 

Providencias solDre o pagamento dos 
seus ordenados. C. R. :r o. Fevereiro I 666. 

Não p6de tomar conhecimento das 
Dizimas, vi e das da ChanceJ.laria da .Sup
plicaçao. C. R. 28. Maio 1:68o. 

Não se póde conhecer nella . dos ag
gravos interpostos sobre o juramento, e 
pesse dos Officiaes da govemança da ci
dade, A. 22. Abril 1-689. 

193· Relaçâo do Porto. As commuta ... 
çôes de degredos • applicadas ás obras 
della , não se confundem com as conde
nações para despesas, nem se divertem 
para pagamento de propinas. C. R. 19. 
Dezembro 1693· 

Os Ministros della levao os· mesmos 
·emolumentos , que os da Supplkaçâo. 
Resol. 17. Dezembro 1735• 

' Não póde conhecer dos aggravos 
interpostos dos Juizes , que cumprem 
Execmtorias da Bulia da Cruzada. D. IO. 

Agosto 173 8. 

O Recebedor das Despesas nao dá 
comas nos Contos do Reino, mas a quem 
o Governador determina. Resol. 19. De
zembro 1742. · 

Assiste ás primeiras entradas públi
cas, que os Bispos fazem na cidade, e 
como. C. R. 28. Fevereiro 17 43· 

O Governador della manda fazer 
p~r outra pessoa. que nomeia, a ma
tricula dos ca valleiros para a procissão 
do Corpo de Deos. Provis. I 6. Março 
178.0 . 

Providencias á cerca das obras, des· 
pesas, e commutação dellas. C. R. 17. 
Agosto r68o. 

Não ha despacho nella , senão pas
sado dia de Reis. Ass. :u. Dezembro 
I 639· 

Os o.fficios dell~ não se podem pro
vêr sem licença Reg1a , na ausencia do 
Governador , em pessoas diversas das 
nomeadas por elle. C. R. r8. Fevereiro 
I 6)o. 

_Observa-se nella , quanto á inr~lli
gencra da Orden. Liv. '). Tit. 23., o 
mesmo, que na de Lisboa, sobre a con
c~ssão da carta de seguro por dezoito 
dras ~ara caucionar. A. 29. Março I7)I. 

(Vtd. Ass. I). Junho I675·) 

Foi ~mpliada a sua juris~icçâo na 
commutaçao de degredo até 4· annos 
por quantia dobrada , para as obras· d~ 
cadeia. C. R. · 30. Julho 17p. 
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294· Relação dq Porto. Reside nella 1 
um supremo Tribunal de Justiça para os 
~rimes. D. 30. Maio I77)· 

Os ordenados della são · pagos pela 
Thesouraria da Alfandega. A vis. ro. Mar
ço 1762. 

Ao Governador della se remettem 
os reos de roubos, e assassínios, q·ue no 
districto da Casa da Su pplica-ç.::ío são rc
mettidos ao Intendente Geral da Policia. 
A. 10. Outubro 1763. §. 3· 

O Governador de lia nomeia um 
Desembarg.:~dor , Professo na Ordem de 
Chrisro, para Juiz da Matricula dos Ca .. 
vaUeiros, e para Escrivão ·qualquer Ça- 1 

valleiro das tres Ordens. A vis. 13. Maio 
1780. ' 

He obrigada a acompanhar a pro ... 
cissa{) de Corpur, sendo formada pelos 
seus Ministros , e Officiaes. C. R. 6. J u
nho rt83· 

Governa-se 'peia de Lisboa nas assi ... 
gnaturas, etc. ~· 2). Nbvembr.o 1799· 

(Declarou-se , por C. R. 28. Outubro 
I 8o3., que era reprovado o estilo de se 
cobrarem nella as condenações dos Ad
vogados por meio de prisão, porque tal 
estilo nu1zca houvera.) 

"95'· Relafão do 'Rio de Janeiro foi 
mandada criar. Resol. J 6., Fevereiro J7)J. 

(Vid. Resol. 3· Julho 1734.) 

E deu-se-lhe Regimento. 1 3; Outu
bro I751· 

1.96.' -...-- Foi denominada Casa da 
Supplicação do Brazil, e considerada co-· 
mo o supremo Tribunal da justi~a. -
Pertemce-Ihe 0 comheCirneriro de toaos os 
agg;a~os ordinarios , e appellaç6es do 
Para , e M.aranhao , Ilhas dos A ~ores , e 
Madeira, e Relaçao da Bahia. A. r o. 
Maio 1808. §§. I., e 2. 

RE 
Governa-se pelo seu antigo Regi

mento, no que não for agora renovado} 
e pelas Leis, e Ordens, que servem 
para o governo da Casa da Supplicação 
de Lisboa. §. )• 

Differença dos seus Desembargado
res, de Aggravistas, e Extravagantes, por 
sua gradua~ão, e antiguidade. §. _6. 

Servem d~ Adjuntos uns dos ou
tros. §. 7· 

O Chanceller da Casa nao serve de 
Chanceller Mór, corno d'antes. - No 
seu impedimento serve o Desembargador 
mais antigo da Casa. §. 8. 

Seu districto. §. ro. 

Ordenados, e propinas dos Minis
trÇ)S, §. I I, 

"97· Relação de Braga do Civel foi 
eJCtinçta , ficando livre ao Arcebispo ter 

, a suà Relação , ou Çonsistorio Eccler.iae
tk" ~ para o d~spacho d.Rs caus$1-8 de foro 
Ecclesiastico, como os outros Bispos , e 
Arcebispos. C. L. 19. Julho 1790. §. 30. 

'{Tinba-se tieclarado, que 'o.r aggra
vos, e appellfl.çóes, tocantes 40 1/:rce
bispo, (t;Í1Jdaque do diJtri#,o da ReliJ,. 
çíio do Porto, fossem julgados na Sup
plicação. Provis. Reg. 3· Março r6o5.) 

298. Relações da Bahia 1 e Rio co
nhecem em ultima instancia das causa~ 
do ultramar, á excepçâo das do Pará., 
Maranhão , Açores , Madeira , e Porto 
Santo. A. 6. Avis. 8. M_aio 1.8o9. 

( Re11oga nesta parte o A,. 10, Maio 
1 1808.) 

299~ Relego. As ·C~ooaras. Jlâo pod~ro 
' intr.brnetter;_se a taxar os v~~hos delle, 

ou a alterar os mezes , quando elie he 
da Corôa , OI.! dos seus Donatarios , e só
mente reprl!.sentar ·os a~111sos. Pro vis. I 8. 
Julho ~7411.. 

. ' 
. Seu Regedor ~ Chanceller, Aggra- ( De.c/4'1'. ·pela. Pro'Vis; ·j'O• Janeiro 

VIStas, 'etC. §. 4·- ·~ 1801.) 
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:jbo. ' Relego he 'permittid? em todas · 
·~s freguezias do termo de Ltsboa .' · pa:a 
-se venderem ne11a'S os seus propnos ' vl
·nhos , ·com prohibição de ·outros de fóra 
nbs mezes de Janeiro,· Feyereiro, 'e Mar• 
Ç~· A. ;z.6., Outubro 1-;:6;. §. z6. 

·Foi 'Conceclido •no ·vinho ··das Caldss 
da ·Raihha , a favor do Hospital Real, na 
forma da Ordenação, para vender nos pri
·meiros tres mezes ·do anno o ·~inho dos 
seus oit.avos. A. 2.0. Abril I77)'· §. 4· 

'jch __::.:.....,- 'DOS vinhos <de TaVira tem 
:as Freiras do Convento Novo, por C!}Ue 
tempo, c com ·que condições. ·A. 'I• Ju
nho 1787. Cap. 17. 

. 302. -- ainda a favor ·da Re-al Fa
·zenda não déve durar, . senão em qua_nto 
houver vinho para vender. Prcivis. 30. Já
neiro 18or. 

·. 3ó3. 'Rel~gilfes. ·Os 'Càns-er'liado.res ~el
·Jas naQ conhecem , como os Ordtna·nos, , 
das causas dos isent-os. C. R. 20. Junho 
:~6r8. -; 

\,. - .I L 

, Foi prohibid? ao~ Governadores d<;> : 
ltetno i'htrottletter-se no governo dellas , 
-ou consentir , que o Golleitor o fa~a. CC. 
R.R: 18. Março -r6n., ,e 24-. Ma:r.Ço 
·:r6~3· ~ . 

304. ·Religi()S'tlS presas , e condenadas 
pgr Jui:laismo' não poderil. os conventos 
ser obrigados ·a tecebêlas •outwa vez. C 
R. 2.5. Mars:o t62.)· . ·r 

Foi ptohibida a sua divagação, ·com 
pretexto de ares , e banhos. C. R. I 2 

Setembro i 663. 

'Providencias para promovêr a ob
serváncia da clausura deNas. 'CC. RR 
u~ ~erembro I66g~.,-·e 28. Abril 1664. 

306. Religiosos egressós. Toma ~anta 
de suas hera~~as ·o Cor~gedor da Co .. 
marca, que dá conta a EIRei ."". não se 
consentindo_ ao Col1eirór illt~mê~t~;r-se 
neste negocio. C. R.. I 6. Ahpl I 6o'3i . 

' 

307. -- da Ordem de Christo. Foi 
:kohibido provêr · nelles es o.fficios , ou 

neficios, fóra da clausura. C. R. r o. 
-Outubro I 6o8. · . 

(Vid. ' C. R. 10. Março 1609.) 

308. -- e ecclesiasticos, sendo cul
pados e!Íl entrarem em casa· de mulheres 
com ill'!famia , avisa0-se logo. disso , en: 
se·gredo, ·os seus Prelados. L. 2)• Dezem
·hro 'I6o8. §. :u. 

Os Estrangeiros na<:> podem ir á In
dia, e Üllnq·uistas. C. R. u. Setembro 
'I6zo., "e Respl. l'o. Fevereiro 1642./ 

' A materiá delles nao poderem pos--
suir bens ·de raiz, · sem licença Regia , 
·perreni:e ord·inariameilte ao Juiz da Co
r6a. Ç. R: ·z8. Setembr~ 1629. ~ 

Aos de S. João ·de Deos se mandá
,rão entregar os Hospitaes militares d'Eil
vas, Olivença ,, ·e Campo Maior. A. 4· 
Maio 1645'• 

309. Religioso, injustamente expul~o 
de Santa Cruz, .foi manclado restituir. D. 
3t· Dezembro I6))· 

. 3._r_o: ·-- Foi-lhes prohibido ter ju
nsd1cçac;> alguma ,rtem.pctal no governo 
dos J ndios do Maranhão. Provis. de L. 
12. Setembro 1663., e A. 7· Junho 1755· 
. ( '[/id. LL. 17. Outubr() 1653., 9· 

A6r·7l 1655.- , [. rAkrit 168o., e 28. Abril 
-t688.) . ' 

· A-os do Brazil foi pr®hibido vir pa~ 
ra o Reino, sem licença dos P~elados e 

· ' approvaçao do @ovel:no. G: R. 1.8. Abril 
30)· Retigi'o:ros men (!lit~ntes, que :pOS'- 1'67 4· -. . r . ) J. 

· suem bens em commum, não podem· tra:; ~ :: . I .,, ·~ 
zer seus contendores á Côrte , porque Os Religiosos, Bispos, e Clerigos 
-não são ha~id0s por pessoas miserav~i~. ~strangeiro~, :gue emb~rcao para o Bra- , 
Ass. 7· Abnl 1 6o7. ~. · ilí z1l , sem hcen~a Regta ,, ~ao ·reernàar-
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ca~os na primeira fróta. C. R. 4· Feve-1 Nem s'er Commíssarios da BuJla da 
re1ro I 694. , Cruzada. C. R. "5'· Julho 1625. 

O m€smo se ordenou a respeito dos 
naturaesi C L. 28. Março r709. · 

3 TI. Religiosos não podem interpôr 
recursos para a Nunciatura, no que per
tence ao governq economico delles i11tra 
dauJ'tra, e sómente appellaçâo. A vis. 
·14. ]miho i744· 

Não podem ter jurisdicçâo tempo
ral sobre os lhdios do Brazil , nem al
deias proprias de Indios , forros por ad
ininistraçao. A. 7· Junho 175'5"· 

312. -- de todàs as Religióes po
'dem ser Parochos dos Indios do Brazil 7 

e para ' isso serão nomeados por seus 
Prelados , e Ordinarios. A. 7· Junho 
1755· 

Tetn, livre de direitos, em Lisboa 
meia pipa de vinho a cada um, e o n€
cessario para guizamento da sacristia, ap"' 
presentando attestaçóes dos prelados lo
caes. A. 2.6. Outubro 1765'. §. 1.7. 

N~o podem -escrever testamentos a 
favor das suas communidades • . C. L. 15 • 
Junho 17.66. 

(J'uspenJ'. pelo D. 17. Julho 1778.) 

Os estrangeiros, ou nacionaes, G)Ue 
tomárão habito em Reino estranho, fó
rao mandados expulsar dos conventos., e 
:prohibida a sua enuada. Avis. z6. Maio 
1769. 

313. -- e Religiosas perdem com 
os votos todo o direito ás hera•nças pa
ternas e ma·tertias , e ainda legitimas, 
porque se reputão, como se mortos fos· 
sem para o mundo, nos actos das suas 
respectivas profissóes. C. L 9· Setembro 
1769. §. lO. 

(P'id. Ass. n. Junko 1777·) 

Não podem succedel\ nos morga
dos, C. L. 9· Setembro 1769. §. li, 

Tom. 11. 

F orao mandados reoo1h€r, e natl se 
lhes dar licença, sem_ ~ausa justa. C. R. 
30. Outubro I 777· 

Podem receber alimentos quaesquer; 
sem taXa certa, de seus pais , irmãos , pri.; 
mos , ou tios , em sua vida. D. I 7. J ti
lho 1778., (que declara a C. L. 1.)• 
Junho 1'766. §. Io.) 

Contra iun, que era réo de graves 
delictos, commettidos antes de professar 
dolosamehte, como se mandou proceder. 
C. R. 19~ Abril r8os. 

3 i4. Remedio do recurso extraorcÜna
rio nâo faz suspender os meios otdina
rios, emJ ~uánto o Príncipe o não deter
mina. 'L. 22; Dezembro 1761. Tit. ~. 
§. 35'. 

315. Remedios. Foi en~arregado o 
Primeiro Medicd da Camàra de formali-1 
sar o regimento para o seu pre~o. Avis. 
1. Junho 17,94· . 

3 I 6. Remessai para o Era rio são acotf1..; 
· panhadas de Guias , e estas como ie 
passao. Ord. 11. Julho rj99~ 

E são feitas pelos Ministros tempo
raes • encarregados da: arrecadação da Fa
zenda , com pena de suspensão, seques
tro , e prisao , no caso de falta. L. 21. 

Dezembro Jy6r. Tit. 13. §. 2. 

Os Thesoureiros das Alfandegas das 
prov inúas fazem-as pelo correio da ca
be~a da comar.cra , pagando•se um P?r 
cento. c .. L. 2,;, Dezembro 1761. T1t. 
1;, §. u. 

Fazem-se pelos Ministtos , pelo 
correio, pagando um por cento ~ ou por 
conta· dos- Recebedores sendo S1zas , ou 

' 1 J Decimas ; mas nestas escolhera a un~a 
da cabeça da comarca pessoa, que qu:l
ra encarregar-se disso. D. 14. Jaoell'o 
1778· 

(Vid. Provis. 30. Julho 1767.) 
35 
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. 3t rj.- <"RermiJJ.rão de bens adjudicados á 
Fazenda.~ Real pó<i_e fazet:- o devedor , 

d- ' I -pagando o preço em· ous rnezes; a, ex-
c~p~ão do.s b€ns..terem ~de! doadps·, o~ : 
a~11ematado~ .a_,nrm t.e11ee~ro. Reg:tm .. !jl .. . 

·Outubro r)r6. Cap. lX'x\ : J•. 

• . 1Jle.IJJ,, ije!}im~·i ~· J'et:o.w!Jt() Jt6:l'J ... Cap . . 
·7-r·r.rcç?lc.a.i/iifo-..re.w.jtJL dir» ,.r.ómant.e:;.) . 

1 

j rr J '} ,(> ". f i..-

' . ~ 'J ~ ·J 

3 r 8. Remissões, para gue ,se, consul
tem requerimentos em ·algum Tribunal, 
não. se lan$ãa nas Secreta-rias -·d'·Estado. • 
A. 24. Julbcr.I6I 5· I 

Fora o prohibidás. C. R . . •I{"· .. De
zembro :16 r 4· 

. . 
_·- 3iL9'., --.- ou qui tas das Rendas. Reaes~ · 
Prmdclencias-, que rem baNido. sobr~ d
Ias. C. L. J~4. Dezemhlio 1761 .. Tit; ~. 

p.éde 'p.ór .cendlçô.es ·Jrul\~as , se-t,n , comal:l'b 
ta. D. 17. Abril 16p. . . 1, 1 .. :.~·~ 

· <N~o, ~podem. arrernatala~:> , ném ter 
parte neUas ;. ou...,seciedáde, os Ministros 
e Officiaes de Justiça , e Fazenda , e co~ 
que penas. L. 10. Janeiro 1678 • 

•• I 
.,. 1 , ... 
. ~ . 

·: .As .çlos cb.ntratos R:eaes"', _ éjue . se'1itr
ret:?Jatavao no' Conselhó do Ultrama~;) 
ft:íandárão-se arrematar nas proprias ter.; 
ras dellas. D. I). Novembro· 173!. · · 

- ( 

E for~o declaradas as condiçóes ih 
arremataç.âo, D. 6. Dezero~r~ l7 3 I. ,i.· 

· .. CJÍm 

3 21.. Rendas Reaes, eventuaes. Como 
se- ptkúta o seu rendimento , Ç]tla~do 
não appa·recem cont~s , ou tjtulos parq 
s.e ~conhe.cer. , qual Glle ·foi. D. I4·1~ho. 
t75'9· 

§. 34· . 
· São removidas , e novamente arre

' matadas., quandp os renàeiros nao pagá-
po., Remissão da d:iYida quand"ID tem J:áo erntempo~·. ~o~r~ndo por copta-· delle~ 

'luifar. A .. 21;. .Janeiro 18:o9. §~. ,.. . º' ptej"ui.zo. E o mesmo a r~speito _do~ 
J ' • , Almoxa'fifes, e_ Recebedor~s , qq~ fic~o 

logo suspensos. C. L, ' ·u. Dezembro 
I76I.' Tit. I. §·. I. . 321. Rendas Reaes da India~ Foie~ta

belecido um por cento sobre ellas. A. 3. 
.MaryG r6»2. · 

Foi pro_Jnbido admi~istrarém~se, .e 
·porque. C. R. 6. Se~embro . ! 6 I 6. c 

. . 
MCl!ndQu-se, q,ue os.latlfc:lS dell.as v·ão. 

oom · sel'paraç~a~ e declaração de cond1-
c0~ .novas e velhas- CC. RR. 24. De- , 
~ernbro I 616. , ::n,; Feve.t~eiro li 6it7. , e 
r I, Abril I 620. 

Qyaes são as que se cebr~Q, e n~o 
se arrematao. L. · 22.. Dezembro 1761.: 
Tit. 2. §. 9· 

. 3 2 3, Readas da Cl!sa de Bragança. 
NGva forma da sua arrecadaoâo. A. 2.. 
]:aneir<i.' 1r76). " 

r . 

3 24. Rendas Reaes, sendo grandes , 
Mandou~se, que se pozess~m Edi· não se podem arrendar mais de uma a 

tafts , e · lan~ar pregões aos lugare,<; ,. em <::ada r~ndeiro; ~ sã.cr c?bradas pelos AI-
que estiverem a.s Fazendas, que a dias mQXamq;s, ~ Th~soure1ros, mettendo-se 
se obrigao, .para se . sa·ber, se se:: achao I o di!lil!heitro e~11· cofre·. D. 31·, Agosto 1724. 
hypothecadas a alguem. A. j. Dezembro . 
16.22 • . ' . 

. 3 2.): Rendas da Real Coroar, ~ue se 
Quand-o dias· sobem do. rendimen- costumão arrematar, comprehendendo-se 

t@, em que anda vão, tem os Ministros, as dos Almoxarifados , dos frutos ,. e 
e -E.scrivães do Conselho da Fazenma quaesquer OtJtras·,.. cujos producto~t ea•trâo 
Nma propina. Resol. n. Janeiro 16>46. no Real Erarío , as suas arremataçóes 

- ~ fa-z.elíll'~se por a.n.noSJ reg.ulat:es de Janeiro 
O Conselho dll' Fazenda nâ0 lhe i! a Dez:embro., A. 1. Julho 1774. 

\ 
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-:" 3 26. Rendas Reaes. Como, e quando 
-se pagão. A. 7· Abril 177)• 

Nao se entregao aos Rendeiros , 
antes delles apresentarem, e registarem 
as condições, e Alvarás de correr, e sem 
se autuar o seu estado. Prov is. 22 • . J u:.. 
nho 1788. 

Não se arrematao , sem os arrema
'tantes mostrarem que seus sot::ios, fiado

. res , e elles nacla devem á Eazenda. D. 
3• Agosto 1790. 

- 3'-7• Rendas Reaes públicas cobrao-se 
m,etade em .papel, á excepção se os lien:.. 
deiros recebem os rendimentos a metal. 
Ed ir. 3 r. Janeiro I 8or. 

Arrematao-se sempre em hasta pú.;. 
blica, sendo prohibida a prorogaçãe dos 
contratos. A. 12. Junho 1Hoo. §d. eseg. 

: Clausulas, com que devem ser arre
matadas sempre. A. 12.]unho 18oo. §. 6. 

(Dec!a1·ou-se .por D. 31. Outubro 1803•, 
que em todos os contratos Reaes, por pre
fOS a dinheiro , e em q11e o,r rendeir.os rece
bem os frutos, sejão elles t1brigados a dar 
em Lisboa fiadores, e pai{ adores, sobre 
os quaes se possa sacar no Erarit; Escri:.. 
tos, como os d' alfandega com os ~esmos 
vencimentos dos contratos antertores.) 

328. Rendas nos vestidos foi prohibi
do o seu uso, como ornato. L., e Prag. 
2-4- Maio 1749· Cap. 1. 

Revogada, quanto ás fabricadas no 
Reino, que se podem trazer, e como. 
A. 19. Setembro 17 49· · 

E como devem ser introduzidas em 
Lisboa. A. 21. Abril 175 r. §. 2. 

319. Rendas do Senado da Camara. 
Man~ou-se observar na sua administra
ção a Legislação da cria~ão do Erario. 
A. 17. Junho 1765. 

· 330. Rendas da Patriarchal. Nova 

fórma da sua arrecadação. Regim. 29~ 
Março 1769. 

33 i:. Rendas da Universidade são ar· 
rematadàs , e cobradas pelo mesmo i;ne· 
rhodo, e com as mesmas condicóes das 
da Fazenda Real , e a exe:nplo lella. A. 
28. Agosto IJ7'l. §§. 9·, e 10. 

. 332.: --dos juros, pertertcerites á 
convalescença dos doentes do Hospital 
H. eal das Caldas, o que se deva fazer del
las. A. e Regim. lo. Abril I775· §. 4'• 

333• -- pübiica~, que rem inspec
ção, . e applicação parricylar. Dellas se' 
rílári~a andualmerite um balanço para o 
Erano, e como. A. I :i. Junho r 8oo. §. 9• 

334· -- vitalícia corno foi estabe
lecida por meio das acçóes do Erario. 
A. 7• ~1arço 18cr. §. 5· 

( Declarou-u , que as renda .r da C as a 
de Brag{mça não -pagão Decima. Avis. 76 

Julho I8IO;) 

33~· -- Rendeiros da Fazenda Real 
podem tomar por si, seus parceiros, e re
queredores, as causas, que de noite, ou 
de di'a forem sonegadas, ou furt.adas aos 
direitos, com tanto que as levem aos J uí
zes para decidir. Artt. 27. Setembro 
1476. Cap. 23. 

3 3 6. -'-- que não afiançao as rendas 
em tempo competente, pagão por seus 
bens a differença, que houver, tornan
do-se a arrematar ; e, não tendo !Jens , 
pagão seus fiadotes, e na falta destes 
são presos. Regim. I 7. Outubro I 516. 
Capp. 77·, e 103. 

O Contador da Comarca conhece 
dos seus feitos, e como. Cap. 149• 

Qyaes são os seus privilegies. Cap. 
t5'3, · I 

Podem ser presos , ou sendo acha-
35 lf, 
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d~ e:m' Jdga.nte ;· óll- , nos; :c:a~s , - cque?, 
provados , merecerem pena -4e tl<1ütT~-. ..4.. 
10. Dezembro 1602. 

- .J ~~ 
. · .}37• llendeirosc das ren<ias Reats, '.'e 

§}Qs p,rcvumetlltO.Si e·a.s Armadas·' e' fuoni. 
çe~ras _$ao Qbri1gados. a prdvêr pocrJtoalme;t· 
te aos t~mpos qecl~rado~ ~em set:!s··. carr .. 
tratos. A. n. Dezembro 1605. 

; - {~ando chegar ·o segundo pagamen
to · dos lseu& contratos, são obriga[ios a 
mostrar ·, €:Odlo tem satisfeit~ o primeir-o 
p:;~gamento; e ,,não ofazenqo., se .t'enlO
vem as rendas a seu risco. A. 22. De
zembro I6os. 

' 33 8. Rendeíros, a 'luem se re~ovem 
as · rendas, hàvenâo nellas quebras, se . 
am;ndado pelos· seus · bens , e de seus 
fiadores. A. 22. Oezem~ro I 6o5. 

. ·339• -- dos Con~elhos nâ·o ·podem 
ser presos no an~o do .seu arrendamento. 
A. 7· Novembro I 6o8. 

\ 

, . .A<?s .. do. verde , e almotaçaria foi. 
pêrrnittido e~coimar f6ra da_ legoa. da~ 
cidades , e . v !lias, e demandar as cOlmas 
perante os J uize~ Pedaneos. A. 8. J anei-
ro r6II. · · 

340. -- rameiros da Universiaade 
de Coimbra gozao dos mesmos pri vile
gios dos rendeiros dª Fazenda Real. C. 
R. I8. Outubro 1616. 

{Esta Legislaçlío foi conjirm4da nos 
E.rtatt. Yelb. Liv. 4· Tit. 9• §. J 4·: maJ 
na Riform. delles mmz. 147· se decLarou ., 
que estes privilegios n{Ío se extmderião· 
aoJ sttb1·e1zdeiras, ou dquelles, a quem 
o,s r:endejros pri1Jcipaes traspassrnsem 
as rendas.) 

Mandou-se devassar delles. -'\·· i 5'. 
Novembro I 616. 

34r. Rendeiros da Fazenda Real não 
podem ,ser adrniüidos a :Familiares . da 
Santo O fficio. C. 7. Marco r 6 I 7. 

(Vid, C. R. 2z. Fever~iro 1616.) 

~RE 

· ~SI~ue f:i.iàrem - af~anéados· , h~o de . 
pagar logo ettt: dihibeito, , ~e _bácJ·. em fa• 
zenda, aliás sao presos. A. 7• Fevereiro 

I r&46.> , . ...,, - r· 

f t é. . .. . t 'j-'... ~. 

, " As:.. Colils~vvàtm: ia'S· , q.ue cónheciâo 
, det suas causas~ .fdliâO:Jex.ti:nctas. · A.r í~ ·8. 
: Abril r 647. 

3"42· -Rellcderrolf, que ·tomarem T<mdas 
d~LB::ei coril algum ê:onluyo ,_tem pena~ 
A. 30. Outubro I 649• . ,'_ . '-

, y43'•: . >R en:de6ro: p&de -des<;onr:àr.-a: De
t:ima . 11os frutos~ 1\egini. 9• Maio ·1·6541 
Tit~ 3• Br. 17• . 1 · r 

-' 344; Rendeiros das· fazendas ·dàs Ca
maras I;JâO podern ser· obrig<idos a pagai 
a-qiantado: A. ·· I. Outu!]ra :I 669•· . J 

Os da Fazeoda Real ·não · p'oden1 
lànÇ~a~; llO.S .c-omraços., achando-se restan-t 
do ainda alguma COllSa. c.-R. 28. De
zemóro I 686. 

ÜS': que fizerem . conl~yo nos contra; 
tos ,d~J"Rei . > se.lhes rernovem _as r.endas, 
sem ell_es · serem ou v idos. D •. 3· ·Agosto. 
I705· . 

( C,onfirma , e manda observar o D. I 9· 
Ahrzl I 69i.) · · . · · ' -

~ 

345'· Rendeiros das Rendas d'E!Rei : 
ou da· Universidade, e Comrnunidade; 
nao gozao de privilegio algum nas cul-. 
pas da transgressão das disposi.ç(')es d~ 
nova Pragmatica de 24. Maio · Í749~ 
Cap. z9. 

3 46. Rendeiro da Chancellaria na o 
póde ser o Meirinho. A.7.Janei.ro 1750. 
~- 17· 

(Os rendeiros do Cabido de Coimbra 
são exemtadCJs perante o Con.rervàdor da 
Universidade , nomeado Juiz executor 
d(ls suas' rendas ~ mas uiifJ se extende a 



rxecgç/ío além dat refldeh·tJs r(lmeiros, 
.seus fiadwtt, ·eabonaiore.s, e os lavrado ... 
res , que ti7Jerem deixado ficar os f()ros, e , 
dízimos devidos immediatamente ao Ca~ 
.6ido ; quanDo aos devedores de frutos, qr1e 
o.r rendeiros 'Vende1'em do.r ulleif'os , fl
~ãa ~újeito.r á execuyiio só, fJ'J que de 
'V01ttade J e sem dolfJ, ·U obrigão a elltJ.. , 
Resol. 29. Novembro em Pro.vis. 30. De
z _embro · ~75' 4· 
( . 

~ 

; 'j~p. Kenêlé!ros Reaes nao podem,.at· : 
-terar o costume, e ultimo estado dos con
tratos, e modo, porque se cobrao os di· 
-relto~. ·n. 19. Abril 17)7· 
o • • 

· , Como fazem seus pagamensos nas 
rendas a dinheiro, e a frutos. C. L. 22. 

Dezembro 1761. Tit. 2. §. 33· 

• '(Vid. o· A. 7· Abril 1775•, e D. r. 
Selembro 1779.) 

Não pammdo, findos os espaços con
~,;edidos pelas leis' sao sequestrados ' e 
presos , e se procede ás mais diligencias 
para segurança da Fazenda Real. Tit. 
I3· §§. 2., 3., e 6. 

r·· · Renúnciao todos os casos solitos, 
e insoliros. C. L. 21-. Dezembro 1761. 
Tit. r. §. 34· 

. . Devem pre~erir aquelles, que são 
naturaes das respectivas terras , aonde se 
produzem os frutos pertencentes ás sobre
ditas rendas. A. 2.. junho 1774. §. 1.4. 

São obrigados a pagar um anno 
. sobre outro, e como se entende. A. 7• 
Abril 177)• 

_ .(Revog. pelo D. t. Setemhro 1779.) 

(Pid. A. n. ']unho x8oo.} . 

j4~L ·Rendeiro não p6de negociar éorn 
os frutos da renda de um. modo differen
te, que os seus r.espectiv·os lavradores, 
ou donos d~ renda. A. 10. Abril 1773. 
§. u. 

Os das rendas dos dizirnos no dis
tt:icto ' da c.€oinpanhia d' Agricultura das 
v mhas do Alto Dot~ro , não .podem ser 

RE 
admtnisfradbres do commercio das aguas .. 
ardentes, sem ordetn Regia. §. 12 • 

~49· Rendeiros d~ rendíis do Hospi
tal das Caldas cobrao as suas .é\ivi~~s 
executivamente clentt:O de ~1m anno '. e~ 
passado .e!le ; ordinariamente. A. 20. 

A.bril ,17'7)· §. 40. 

3)0. --- das rendas Reaes 1 .COI'lSÍ-:

stenres em fnltOS, quando,- e QCmQ pa
gã,o. O. I. Setembro 1779· 

Não toma o entrega das rendas, sem 
se autuar oestado dellas. Provis. 2:1. Ju
nho 1788. . 

Não podem lançar nellas , sem mo.
strarem por certidão do Erario, que na
da devem 9os contratos passados, e o 
mesmo se observa com os socios, e fia
dores. ~ E tarnbem no ultramar, qua
lifkélndo-se com certidões da Junta da 
Fazenda. O. 3· Agosto 1790· 

Os que receberem metade em papel 
nos lugares 1 em que cobrão as rendas, 
não podem entrar com elle no Erario. 
Edit. 31.}aneiro 1801. 

(Declarou-se, qtte uus 1'endeiros Reau 
nlio erão obrigados 11 pagar mais pelfJJ 
J'et/1 co1ztratos de I 8o8. , e r 8o9. , dfl que 
o. recebido , vistos os embaraços do com
mtrcio; abonando-se-lhe.r o dano cau.rado 
por se ficharem os pórtos aos Inglfzes. 
Resol. 22. Setembro 1810.) 

35'!. Rendeiros gozao na arrecadação 
dàs re'ndas dos privílegios do Dollatario, 
no caso do A. I. Julho 1787. C~p. 19. 

3 p. -- de quaesquer contratos 
Reaes , ou particulares pagão um por 
cento em lugar das duas Decima,s dos 
seus lucros ; como, e a qu~m. Pomr. 
:l,Julho 18(2. ~· 8. 

(Decla1·.pela Portar. 1. Agosto 18n.) 

35'3· Rmdimento das propriedades a 
frutos calcula-se pelo valor, que ti verão 
nos cinco anno~ antecedentes. Regim. 
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9· Maio 16~4. Tit. 13.§§. 14., I,. ;e 16. 
Instruoç •. r8.- Outubro I76z. §. 29• · 

3 _5. 4· Ré'ndin1entos. dos. predios· _não se 
podem pedir _, ~sem se ter pago a Decima 
deites. A. ~6. Setembro 1762. · 

Os dos prasos vitalicios ficão senr
pre gravados com o encargo da decima 
parte para as viuvas das casas nebres • 
. L. 4· Fevereiro 176). §. 5• , ; 

alfandega, dever:n ser arrecàdados para a 
Real Fazenda. A. 12. Novembro I77)• 
§. 17· . 

· Os das pwpriedades penhoradas ' ' 
.q.uaAdo são liquido~ , e por um anno' 

d . .J' ... d ' a UUl:llC(llo-se ,ao ere or exequente ,. sem 
.pregões. Ass. 13. Mí;lrçe 1·786. 

., 

. 3,5'8. Renov_a ção dos prazos faz-s~pelo 
I~tnnseco motiVO das grandes despesas , 
com que o Emphyteuta ~he obrigada a 

Os das fábr-icas das Leziras de Riba- .culúy-ar. C L. 23.. Novembro)770. §. 1o. 
Téjo_ se devem metter no cofre novarnen- -,-' '- . • , , r 
.te estabelecido de tres chayes, sendo-ad~ ' l Pôde-se fazer, 1em qu.anto as Çom:
mínistradores seis Deputados, que dell~(i)]} , mendas estão va·gas. A. 7. Fevereiro 1772. -
ser lavradores dos mais abonados. A. lO· · §. · 3•· 
Julho 176). · · ,, 

355'. -- dos bens, adjudicados ao 
credor para seu pagamento, impmae-se"" 
lhe, ainsla aque'lles , ... que _deixou. de ~o
brar por culpa, o~1.issao, 0u negbgenc1a. 
Por elles se paga o mesmo credor, qnan- . 
do o Yaler da propriedade excecler no do-

. bro a di v ida, porque neste caso h e pro
hibido o vcndela. C. L. 20. Junho 1774i 
§. 24· 

(Declarou-se por A. 6. Julho 1807. §. 
2., que nesta avaliação se devião compu
tar (no Brazil) os Escravos , gados, e 
tltensilios , que j}wem necesuzrios pura o. 
seu fabrico nos Engenhos de assucar _, ?11 
outra qualquer fazenda grande P'·o.pr-re
dacle. - Declm•ou-se mais no§. 3•. que, 
havendo mais credores, cujas dividaJ· ex
cedi/o metade do valor da propriedade) el
la se poua arrematar. Esta declaração 
porém tornou a ser declarada pelo A. 2L 
Ja11eiro I 809 .. §·.3·, ,em que se deteJ~mi
na, que isto se;a .ro no caro dessa ou- · 
tros credores terem tambem execuç!ío 
11pareJ.bada _·, e penho~as, feitas, etc.): 

,3;6. Rendimento das meias Annatas · 
das Commendas novas da Ordem de , 
Christo he entregue no Erario. A. 1.). 

Agosto ·r77o. §'. 4· 

35'7· Remlimentos de todos os gene
res, que clesernbarcar.em no cáes da lin
goeta na cidade do Porto, para a sua 

Faz-se pelos c;ommendadores, e só
mente daquelles , cujas vidas se acharem 
findas. · A,. 7. Fe.vereiro 1771-. §§. 3·, 
e+ 

' 
r ~5'9· Ren.unciaJ cle Officios para dotes. 
Fcn prohibi<tlo ao Desembargo do Pa~o 
con_sultalas. c. .. R. i. I. ,Agosto I 607., e 
D. 20. Abril_ 175'4· ~.. _, 

Foi prohibi-do eonsultarern-se, não 
sen~o de pais pflr'! filhos. Resol. 1. 
Agosto 16ro., e CC. RR. 28. Mar~o 
1624-, e 6. Outubro 1618: 

A fórrna d~s consultas sobre elles fo1 
prescrita na C. R.- :19. Setembro I62j. 

· Mandou-se declarar nas 'consultas 
dell:s os"' fun~a ,!llentos das sentenças de 
Jusuficaçao. CC. RR. 23. Maio 1624 . . 
e 5· Outubro 1633. . - '_ 

Nâo se devem despachar, nem con
sultar. D. 3• Junho 164I. 

Não se admittern aos que casao 
com proprietarías . de .inferior qualidade. 
A. 2). Julho 1648. 

- I 

3 6o. -- d~ Officios , que se derâo 
e?I dote ás filhas, não se devem admit
ur , com o pretex:ro de que querem 
entrar em Religião. D. I~ Outubro 
I649• 
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3 6 r. .. B.~,wn.da de · .~rv-iç~, QÜ de 1 blic:as, na fúrma da lei., se .maadárao 
atetds ua Indía foi p ~olübid-u fa z,er~se • observar. C. L. 19. Julho l 790• §; · J4·· 
çm ''rlidà , ou, ~r testamentO! ~s Mi&~ri-11 

, 

çord!kas, ou C:OJi:tlmurüdtaci.li'.S• Bt!sot., I) ;; . As de beFielioi0srclo Padroado Rectl, 
.M arço: i:6dlt. . seljldO feitas s.em t?>.lfpressa }icença Regt<l >-

,I Sa0 ntlllas ' e podetJD, Ser • denUUCÍ~d0S 
N~o se devem admittir, sen~{o rios o& beneficjos;. A. 2.6,. S~t<~mbro ~791. : 

filhos das mesm.us p-ropr.ietar.tos ., ~u h a- · , 1 • 1 

vendo causao mu.ht(l: iusta-.• D •. ·27.· 0 uttJ: .. 
bro 170). r · 366. · Rmrmdtzr nãd se p6de--o privi.

lOJgiQ ;.· que provém do interesse púbJj{õ:~ 
I:~pcç tivo aQ Es~ado ,. e á R~puhlica., 
Ass. 14. Junho 1788: ,' 

(01' C: L •. '2i3 .. N.a?J~m:bro ·r ft'7ó •. TJ!io s_ó 
amtha1~i.JoU 1,' m•.t.nJr.'IJ.nd.ou n.rt• ~ 2J3., qbr-,z
gar ftJ prapriet111ri1J1s· a renttnreiar , f]íltl11-
do) e !lu os ?J-lio srezvem , o v porfj11C 11ii(}! 

~rem, o.u porqt4e: niia· podfm· ~ drocrndo j·6J. Rios .progq.nciados a prisão; 
em. tuda ftl!ZJe'lf''-JJf a. renuncia· em prt.N'ocu Man.<!lotJ-se, q1tJe ® (:01.-~~g~dores do cr,i-
habeis-e exped#a.rr para serv.ir.em o.g OJ~ me~ d:ts :Rel'l~~es, Qs' das Comarcas, e os 
ficios dentro de um anno.) . }l!li ~e~ 'de.rF6ra ~mettesse.m annualmen-

. ~ r~ ª;E~ R~ u,lilh1 ')i:st.a · dell~s~ CC. RR. ) . 
' 6 R' · d . · d ,.. ~· Abr1l, r 6~, ,. -e I~· Fev;ereiro r 6.3 0. 3 2, emm1c1as e commen a.,~ ou · l ; · ·• 

tel,l~·aS. Fó( prohioido 'acceitar re~uerimen-:- ' . r . . . . ; ·. r • 

tos d~Jlas ; sem serviços. D. 28', . Dezem- ' 6T8. - :d .•. M - t de Com-
h 6 6 · . 3 . - e esa ages a , . 

ro 1 7 • mendadores , e Cavalleiros farão manda-

3 63. -- de beneficios do Padroado 
Reàili, ainda- em poder dos Donatarios·, 
não se p10dem fáz.er , sem lkenfa: dQ Pa
droeiFo. D. 7· Setembro 1761; 

( Dei'/ll'}'('f.!U-se , que na:r ren-tmcjas de 
heneficios das Cathedraes, he necessaria 
a o.tU·stação· do Dioces/JJno, fr~ndada no 
cmJ.heâ»mJto dtrs c.twsa.s della, edrtme
recimento" do rmunc.iado. Avis. 18. 4br.il 
1784.) 

364. --:-- i~ favorem, e po.r coadju
toria. Fm proho1bJdo no Arceb1spo d'E
,v:ora passar attesta~6es para ellas aos que 
não fossem babeis por sua vida , e cos
tumes; e não tive3sem idade para to
mar ordens dentro de um anno , e não 
fossem Bachareis na Faculdade de Theo
logia, .ou. Canones. Avis. 17. Outubro 
1787. 

As de privilegias só tem lugar ; 
quando elles são r.enunciavéis : e por , isso 
nunca, quando resultão de serviço na 
Casa Real. Avis. I). Agosto 1788. 

365'. _ ....,.:.. de foro por Escrituras pú-

dos jt~gar n(l) ]t.Jizo ·da,s Ordens, ape
Sél( '(\]e q pode\'er'n se11 111il. Rela~ão. L. 1.)., 
Abril 1641. 

.: 369.. B.é~ , _. ql:l~' ~~ ausentar depois. da 
setu·teriça: dada· em ~;t~o Cfim~, ha de ser 
citado p~mt a appctllaçao p9r editos, d~ 
oito dias: aindaque no principio do livra
tnento· fosse citado e-m sua pfl~S.Ol1-, Ass. 
r 3· Nove~bro 1647. 

370• Réos condenados á morte. Sendo 
ausentes, faz-se ex~çução nas sqas esta
tuas, quando assim parece aos Juizes. C. 
l,~. 1;9 •. ]qnho !684. 

Aos gue tem partes podérqsas nq
meão-se curadores , e procuradores. C. 
R. 3· Março r69~t 

· Os accusades em qusa~ ~rimes po.
dem ser condenados na eru~:mda; e satis
f:1ção dos offendidos , ainda guando çlles 
não accusão. Ass. 2.~. Fevereiro I7:Z.I. 

371 . ...,...-- que não podem ser presos 7 

são citados por editos, e processados á 
revelia. A. 31. Março I7f:Z.. §. 3· 
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~os que por causa dvel , ou crime; 
·se refugiarem. em cas~ ~os Em.baixado
res, ou Ministros P1;1bhcos , .mcorrem 
em--pena de dous annos de ~egreâo 'para 
Angeln i ·e ém cem ·crtisados ·para ·cati
vos, e despe~as da·Rdaçâo. E nesse •caso 
se h a verão rpor . provados 'contta elh~s os 
pleitos, ou processos, por cuja causa se 
tiverem refugiado; sem que possão ser 
admirtidos a justificar-se em ;instançia 
alguma , ·salvo ·no ·caso de serem· senteh
ciados •em ·péna~· de mbrte natur~l. ·.L. 1 r-. 
Dezembro 1748. -

·371~ R~o -condenado 'em :péna pecu
niária para ~rs ·. despeza:s, não .excedendo 
a· de 4d) rs. , não póde embargar; e, ' ex._ 
cedenâo, ha de deposirar :primeir.o; 'e as. 
sentenças de . !ibsdlviçâg, ou diminuiça0· 
neste caso são dadas na ·presença do Re
. o-edor, com pena de nullidade, se o não 
forem. A., e Regim. 4· Fevereiro .. I.75r· 
Cap.1. §. -4. -- : 

'(Dectarilü-.rc ]Jor D. 4· Agosto I 75'S·,· 
que os pruos podem·émbttrgar 'tU ·lfo11- · 
óenações sem de.posito.) 

3~3~ -- dós tiros. dados -~rn ElRei. 
Premio àb deseubridor, e ·casugo a9 ··en• 
cdbrldor. n. '9• Dezembro ·I758. . 

Providencias para ·setém appreherr
didos. Edit. 13. Dezembro 1758. 

Foi-lhes dado por Advogado pa~a 
os défender o :Oesembargador Eusebto 
Tavates. D. + Janeim 1759· 

No mesmo delicto hao ·de'Vetn ser 
uns menos castigados do que os outros. 
A~ J). 'Outubro 1176:::>. 

Os dos crimés de roubos, e assassí
nios sãoremettidos em o districto da Sup
plkação á ordem da Intendencia Gerai 
da Policia; -na Casa do Cível á ordem 
do Governador della. A. 20. Outubro 
1763. §. i. 

37 4· Réos padecem grapde oppressao 
em -se lhes darem mais duros contendo
res. Ass. 23. Novembro 1769. 

Nas catlsas ~rimes sao litigantes nao 
volumarios, nem temerarios, mas neces· 
sarios; a quem o instincto dá direito 
nao só para defender a vida' e a honra) 

~ d ' mas para nao se everem entregar a si 
mesmos. A. I 3· Novembro 1773· 

Nos réos de crimes sempre se pro
va, ou se pn.~sume o dolo. Ass, I 8. Agos
to 1774· 

Podem ser mandados '<fizer de faêto 
e de dir~ito ~om o parecer do Regedor : 
e por se1s Jmzes, quando elles se a<:ha
r:m .retardados de uma par-a outra au
dlenc.ra geral, ou -por falta -de citação 
das partes, ou por qualqmer 01.nra ·causat 
que seja. A. )·~Março '1790• §. 8. 

375'· -Réos devem sempre àcornparrhar 
os proc~s·sos reiQettidos ás Relações , aín
daque não se mandem fazer surnlliarios., 
e se tratem ordinariaménte. C. L. 19. 
Julho 1790. §. z 5· 

376 ......... _ de certos ·crimes se :man
dárâo cdndenar para · a limpeza ·das ca
nos, e imrnundicias de Lisboa. D. n, 
Dezembro 1 8o1. 

(Declar. pelo D. Z'S• Agosto i8o~~) 

Críou-se uma Commissâo .para jul
gar os réos ·d'ínconfidencia. DD. 7'· De
zembro 18c:i8., e -26. Janeiro ·I8o9. · 

Modo de fazer o processo delles, 
D. 2. 2. Fevereiro I 8o9. 

O Jtriz d'lrrconfideheia foi authori
sado pai1a conhecer das causas dos bens 
confiscados , e da sua administração. Re. 
sol. 1. Setembro -I8I2. 

377· -- preSos pelas Justiças , e 
achados com insignias , ou provando 
que são militares, são logo remettido~ 
aos seus corpos com as <:ulpas. Nenhum 
póde ser embargado, ac·handose preso á 
ordem do Goveraador. Avis. 31. Janeiro 
1813. 

378. RepartifáO d' Africa, gente de 
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Tanger , Mazagâo, etc, ; foi extincta. 
A. 1). Agosto 1770. §. r. 

3r9· Reperguntar se podem as teste
munhas do Conselho de Guerra da Ma
rinha. A. 17. Fevereiro 18u. 

38o. Réplica nao se admitte sobre 
Embargos oppostos na Chancellaria. Ass. 
8. Agosto 16;t. 

38r. Respostas. ~ando as houver de 
dar o Procurador da Coróa , não se hao 
de en:regar os papeis ás partes, mas hao 
de se lhe mandar emmassadds. D. i8. 
Novembro I 674. 

Devem-se sempre pedir aos Ecele
siasticos nos Recursos; e, não as dando~ 

' procede-se á vontade , justificando-se o 
gravame pelo modo possivel. D. 16. De
zembro J 67;. 

38::2.. -- dos Recursos, que se in· 
terpõem dos Ministros das Ordens , as 
devem dar os mesmos Ministros, e nao 
o Juiz das Ordens. D. I 8. Novembro 
1690· 

Nao .se podem pedir á Mesa da 
Consciencia sobre algum Recurso, pelo 
nao poder haver naquella Mesa por ser 
Tribunal da Corôa, D. 7· Maio 1699· 

383. Resposta do Juiz Ecclesiasrico, 
aindaque vá nos proprios autos, nao se 
risca, mas dá-se conta a S. Magestade, 
se houver cousa, que fa~a novidade. O. 
z1.. Março 1719. 

384. Represa/ia mandou-se fazer nos 
bens dos Castelhanos e Fr;mcezes, que 
estivessem no Reino. D. 18. Maio 1762. 

Providencias sobre os bens della no 
Reino do Algarve. A. to. Junho 1775'· 

Nao tem lugar nas pensoes vitalí
cias da Loteria Real. A. 18. Junho I799· 
§. 9· 

Tom. li. 

Providencia sobre os behs della. 
Editt. 13. Março 1792., e 4· Maió I793·, 
ResoL 3· Janeiro, e Editr. Z5·, e Z7• 
Maio 1794. 

.. E sobre os bens de vitrculó , que 8e 

achárao nella. Resol. 67 Abril 1764• · 

385'. Representação tem lugar na sue
cessão dos bens da Corôa entre os des
cendentes varões do ultimo Donatario ; 
de maneira, gue o neto, ou outro varâo 
legitimo descendente do filho . primoge
nito he sempre preferido ao filho segun;. 
do ; á excep~âo das doaÇóes terem clau
sula expressa de succeder o filho segun· 
do' e nao o neto, filho do primogenito. 
L. 1. Maio 1647. 

. . 
386. -- in infinitum nas linhas dos 

descendehtes tem lugar rios morgados 
instituídos por ascendentes. E nos iristi· 
tuidos por transversaes sô nos irmãos , .~: 
filhos d'irmâos, e isto sem embargo de 
"1uaesq~er clausulas, ou vocações expres
sas dos Instituidores, que mandem o con· 
tr.ario , e ou os morgados _sejao in~titui· 
dos antes, ·ou depois da lei • . c~ L. 3• 
Agosto 1770. §. ~6. 

O direito della deve praticar-se en
tre os irmãos, e filhos Jos irmaos do ui. 
rimo admittistrador, sendo do sangue do 
Instituidor transversaL Ass. 9· Abril I7.7"· 

(flid. C. L. 3~ Agosto 1770 §. 26. 

387. Rtpu~!ita nâo, p?de subsisti.r , 
sem paz; un'1ao, e publ1ca concord1a. 
Dire~t. conjirm. pelo A. 17. Agosto 
1758. §. 87. 

Entre os · meios, que podem con· 
duzir CiJUalquer Republica a uma com· 
pleta felicidade, nenhum há mais efficaz, 
que a introducção do commercio. Di
rect. conjirtiz. pelo A. 17. Agosto 1758. 
§. 36. 

388. Requerimentos, e termos a!fe
ctados, e calumniosos se devem evHar 
nos livramentos, e com que penas. A. 3 I . 

Mar~o 1742.. §. 3· 
36 
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389.c lHque-rimefito:;: sobre' negoCias to- . 
êanres á Secr€taria dos Neg0cios da Guer
ra, EstJ:angeiros· ,.. c· ·~ari nha de-~ em ser 
propostos pelo expediente dos Tnbunaes, 
·e authoridades competentes do Marechal 
em' ·Çhefi2 , dos Gev€.rnadores' das Pro-

. vinciíts' etc .. Edit. 27· Abril I8II. 

Os que são fei~os ao Throno, nao 
se· despachão' ; sem os d?cumentos paga
rem o sello. A vis. ~?.· Outubro r8u. 

390. ;R.e'sgate dos Irtdi<llS ·como se fez . 
G R.. 17. Janeiro 169r.,, A. · ~)· Março 
1696., e CC. RR. zo. D\lov~mbró 1698., 
~e 9· MárÇo 17_18. ' · 

- C. 

391. ResideiJCia quando se tirar àos 
'Corregedores, se ha de perguntar nella , 
'se ·ingu"idrão, e proccdêrâo corll:ra .os que 
tinha9 éonver'saçâo. iilicita nos Mosteiros 
cl'~ Freiras da sua 'éoman::a. 1\.. IJ· Janeí:.. 
to i·6o3. e L. 30. A~ril 16)3. · 

. Os Co.rte.gedores' ' da Cõrte , . a.iites 
'<:]@ · pubJica'~ern. as seirtef}~as àeHas • de
'yem à'ár eent~ ao Desembargo. C. R ..• ~; 
Novembro 1 6o4. 

(Vid-. C. R. 3 r. Abril 1~06.) 

; .. 

I · 393· Residencia quando se tirar .· ads 
Corregedores;· e Ouvidores doS. Mestra'-. 
dos , se ha de perguntar nella, se rirá
râo devassa duas vezes no anno contra 
05 Rendeiros, e · Jurados:; que fizerão 
avenças com os donos ·dos ga·dos. L.~ 2t 

Outubro 1607. · . . . · · t. . 1 .: 

He crime della nao· acudir ás bri
gas , ou arrancamentos· feitos na Córte , e 
nã? tir~r devassa delles, ainda t1JUe -naó 
haJa fenrnento. L. 25. Dezembro '16o8; 
§. 20. . 

· He culpa dellil na~ proceder -con
tra os Escrivães , que processão , sem dis
tribuição, ou despachar feitos, não dis
tribuídos; L. 3· Abril r6o9. · _ : 

l · 

E exceder as licenças de estar fóra 
dcisd'ugares. A. '2., Mar~o 1613· 

E· não cumprir as ordens de execu
ção das Dizimãs de Chancellaria. A. 2.0~ 
Outubro r66). 

. . A dos Capitães das Fortalezq.s do 
Estado · da In~ ia m:t~dou-se tirar por · 
um _.::)esembargad0r· da Relas:áo, e den.; 
tro: de um anno. A. 23. Deze1nbro 
T~G9• ' 

, ) .. 

' 394; _.:..._ Qgando· s~ tirar aos. Corre
gedores , se ha de perguntar nella ·se. ti-

' ,.1 ~ ' r.~r.ao devassa das pessoas·, que usâp do 
titulp ~e Dom,. sem-lhes pertencer. L 3'• 
Dez~mbro 16 r h · 

l 

, · . 39~. _.,_ dos Ministros. Na sua sen
·fel1~a' l_1a sempre seis · Desemhar-gaclores·, 
e deJle oomeia o R.egedof ,os· que se . hâo 
üe achat ile despacho. E qHando se ril;an
'da proceder ordinariamente! contrà os 
:synciiCados, leva o Corregedor do Cri
Jirf~· cla .Cône os autos áo Tribuna.f. ·C. 
R. -- ~~· Ahr~~ r6o'6. ~. D.as ,senten:ças.. . 39;· --· dos Juize's Q]os Orfáos do 
deve-s€ dar ~C0l11ta ae Des€mbargo dn-Pa- I Bra.ziil, se mandou tirar~ A .. &. Novem_.. 
ço. C. R. 17. Maio 1616. ·· bro z0ü. . .. 

~ Foi p-t'c"!ühido. J!ta,v·er Escrivães ~er-
res , ·mas devem escreve,r neliàs alterna~ ' ' 3 96. -- do's Offi(·iaes da Capita· 
d~men~e.- C: R. ;tr. Matç.o r6o6. • . nía. d'e· Perba;mbucp, corno se procede 
. ' . neHa I havemdG culpa~ ' A. 4· Fevereiro 
· . ·O c:ritne delJa. 'não ·tern ·perd~o, e · r 6·q. 

foi prohibidb ·e:onsultalo. A; 13. Janeiro 
'1:607., e C. R4 30. Janeiro i63o. 

Thve pergunta'p..:se nella ,. ~e sã-o:' ca
SAa>dEiS·. os Ministrros ; e não poderio t.Ot:
na l1.;; a ·S~rv1r-, sem se ca-sar€.m. A. 27. Abril 
16o'j. 

Ql;láado se · Ürár aos ··Corregedores 
se ha der perguntar neUa., se tirá·râo de~ 
'vassa em correição dos Officiaes de Justi
ça , e V e.r~adores> , iijíUe' ira:úao gad'o nos 
lt1gares·,. ern. que servilão, · ou no termo· 
L. 2 • .Mar~o x6r3. · ~ 
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397· Residencia, quando se tirar aos 
Ministros, se ha de perguntar nellá, se 
tirárão devassa cada seis· mezes das pes
soas, que usão de espingarda. L. s. Ju-
lho 1613. . 

E se os Syndicados prbcedêrâo con
tra os ciganos , que forem achados no 
Reino. L. 13. Setembro r613. 

(f/id. A. 7· Janeiro 1606.) 

E se os Ministros consentírão , CJUe 
seus criados usassem de espingardas, não 
indo em sua companhia. A. 6. Novem
llro 16q. 

398. -- Nenhum Ministro de Jus
tis:a , ou Fazenda póde ser promovido a 
outro Officio , sem a dar, e ter pago o 
que dever. C. R. 6. Maio i614. 

399· Residencias devem ser sentencia.:. 
das ein Mesa Grande, com Adjuntos alli 
nomeados. C. R. 18. Omubro 1614• 

40 . Residencia dos Cal'itáes, de For
talezas na India foi prohibido sentenciar
se , sem quitaçao dos Colitos , assignada 
pelo Vice Rei. A; zS. Março 161 )· 

(Revog. pelo A. 28. Marfo 1621.) 

Mandou-se-lhes tirar, logo que aca
bassem. A. 2. Abril 16q·. 

401. Resi.d~ncias dos Corregedores das 
Comarcas. Nellas se ajunta eerridao de 
haver plantado amoreiras, romper mani
nhos, etc. D. 17; Outubro 161). 

E he culpa nelles a onlissão de fa
zer aproveitar as terras da süa correição 
c0rn a plantação d'arvores. L. 30. Mar
~o ~623. §. 4• 

E nao se lhes deve sentenciar, sem ' 
mostrarem certidão de como curnprírão 
esta diligencia. A~ 19.-Maio 1633· 

402. Residencia se mandou , que des
sem os Officiaes, quando mdhoravao de 

R E 
um officio para outro. C. R. 6. Setem~ 
bro 16r6. 

He crime della nos Provedores, n~o 
darem conta das Igrejas do Padroado, 
que vagarem. E tambem o não impe
direm tomar alguma pessoa posse dellas 
por Bulias A postolicas. A. :4. Janeiro 
I6!7o 

Os Ministros, que a tiverem dado 
boa, se devem occupar nas diligencias 
do Reino, por_ não se tirarem os lVIi
nisrros actuaes dós seus despachos C. R. 
6. Junho 1617· . 

(Vid. D. 13. Setembro 1686.) 

Óeve-se tirar aos Capit~es, e Go
vernadores das praças d' Africa. A. 9· 
Abnl 1622. · 

Nas, .que. L se eomrnetterem aos Cor
regedores da C6rte , se algum for suspei- . 
to, ha de nomear o Regedor outro Juiz. 
Ass. 22. Seçembro 1629. · 

403. Residencias .. Dp .resu!tado ·dellas 
se deve fazer menção na~ co_nseltas dos 
Ministros, que forepJ proposFos para os 
lugares. C. R. I) . Junho 1633• 

As l?rovisóes _dellas , ~o expedidas 
pelo Presidente do Desembargo em con
curso cios Desembargadores. DD. 18., e 
1.6. Janeiro 1615· , 

(Vid. em contrario Ass. 4• Maio 1614-) 

· b~ve perguntar-se nellas, 5omo se 
houverão os Provedores nas revistas clas 
coimas. À. :u. JÚnho 163)• 

404. Residencia dâo todos os Minis
tros , q~e servírão lugares , aindaque ti ... 
vessem Béca. Ass. 7. Junho I 6..,3 6. 

405. --'- ~do Conservador da Univer
sidade he tirada por um Desembargador 
da Casa da Suppli~a~ão. Estat. Velh. Liv. 
2. Tit. 27. §. 3)· 

406. -- He culpa della aos C~r~e
gedores o consentirem , que nas ele1~oes 

36 * 
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'dos Ôfficiaes da Governahça , se mettão 
Pfficiaes da Justi~a, ou Fazenda. A. 6. 
Maio 1649· 

407. Resiàencia dos Auditores. He ca
so della, não appellar a~ sentenças para G 

Conselho de Guerra. D. I 6. Julho I 649• 
(Vid. A. 1-o. Janeiro 1649.) -

408. · -- dos Ministros. Mandou-s-e 
·consultar no - Desembargo do Paço os 
meios melhores para conseguir o seu fim. 
D. 2. Outubro 1649· 

E refon:nar o Regimento dellas , e 
das· habilitaç.o~s dos Bachareis para . a lei
tura. D. 2. Junho 1650. 

Nella se ha de perguntar, se os 
Ministros drárao devassa dos que tinhao 
·em casé\ arma- de f{)go , menos de palmo 
e meio, ou ·usãvao della , ou , de outra , 
'que excedesse quatro palmos. L. 4· ÜU" 
tubro 1649· 

Ao "@avetnador ~ de Porto pertence 
noméar Escrivâo para .ellas. Provis. 27. 
·Abril 16)ii , e €. R-. 7· Junho !655·. 

' t • 

402· iResi~eP.tià ~ . ou-moradà qos Mi-
11istros' máid6ttLse. fazer '· hõs 'seus bairros. 
b. 28-. Màio l6)3· ·· ._, 

.. ,. [~ (., .. 

l.' r ' 

4ro. - - dos Ministros da Casa de 
Bragança, fcrâ'o màndáda's sentenciar in
Jerinamente· n'~ Mesa -~o · Fa~o~ A. 1'3· 
Novembro 1653~ "· · 

4 I I. _ _:J do Juiz d'India -e ·Mina. · 
·Pergunra..:se· n~lla , se elle tirou · ex officio · 
a devassa ·dos na~ios. A. 1 1. Maio I6)). 

He çulpa della aos Corregedores ! 

Provedores e ·Duvidares não ti(ar devas
.sa toclos o~ annos ·. do procedimento dos 
Superintend'ebtes da criação dos cavallos-. 
A. 4· Junho 1655. 

que andarem fóra dellas. O. 28. Agosto 
r658. . 

41 3· Residencia de Ministros na o se 
sentencêa, sem certidão de haverem sil
tisfeito ás ordeQs sobre a arrecadarão das 
dividas Reaes. D. 18. Novembro 1659• 

<I 

414. -- He culpa della não fazer 
remetter ás ~raças os soldados , que esti
verem sem llcença em casa de seus pais 
ou parentes. D. 30. Janeiro I 664. ' 

E nao executar as éartas das exe
cuções da Chancellaria. A. 20. Outubro 
r665. 

41 5· Residencias. Deve perguntar-se 
nellas , se os Corregedores tirárâo devas
sa dos Proprietarios . e Serventuarios dos 
Officios, pagão, ou cobrao mais da ter
·ça parte do rendimento. L. 22.. Junho 
1667. . ' 

Q!lando se tirar aos Ouvidores de 
ultramar, se deve -perguntar pelo modo, 
com gue obrárão no cargo de Provedo. 
res da 'Fazenda dos defuntos e ausentes, 
b. 21. Setembro 1668. 

,·.. y I 

2p 6. Residencia se deve tirar aos Mam
posteiros dos cat1'vos , · quando se , tirat· 
aos Ministros de Justiça. O. 8. Junho 
I 669. 

· E aos Pr.ovedore·s, Escrivães, e The
, 'So'llr€ih!lS· ães lilefuntos e a~1sentes, pel.os 
. Syndicames dos Otrv i dores , e Correge
dores. D. I. Abi·d 1677-

417'. Residenciás dos Superintendentes 
· da~ . Ccuclelarias. ]tlflta-se netla certidao 

da Junta dos Tres Estados • . Provis. 17. 
Outubro 1774. 

418. Residen'Gia. He culpa delta o lan
çarem os Ministros em rendas d':EIRei . . ' por s1 , ou por mterposta pessoa , ou te-

412· -- He culpa della, não fa- rem .sociedade ·c-Om cs rendeiros. A. 10, 

zer recolher ás frontei-ras os soldados,_, .. Janeiro 1678. 
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41 9· Residencias geraes. Foi prohibi
do ti ralas aos Governadores das A r mas do 
Exercito , e Províncias , e aos ourros ca
bos interiores. Regim. r. Junho r678. 

420 . Residencia dão os Auditores das 
Províncias, e como se lhes toma. Regim, 
I. Junho 1678. § .. 42. 

41 I. -- He culpa della a omissão 
etn não ptovêr carcereiros, e dar conta 
a ElRei, CJU&ndo os providos pelos Do
natarios não são sufficientes. A. ~8. Abril 
168r. 

42 2, ResidenciG~s não se devem tirar 
aos Julgadores de Lisboa, sem certidão 
do Escrivão da Camara, de que cumpri
rão os se.us deveres. O. 23. Mar~o 1683. 

E a de todos os Ministros, sem cer
tidâo do Superintendente Geral das Car
ruagens do Reino. D. 15. Abril rn)l 

E dos Generaes das Provincias. A vis. 
6. Março 1736. 

· 413. Residencià. He culpa deJla o con• 
sentir , que se carrão touros, sem se lhes 
cortarem as pontas. D. 28 . Agosto 1684., 
e L. 24 Fevereiro r686. 

E nos Juizes dos Orfâos levar par
tidores ou avaliadores ás Correi~óes. A. 
; . Dezembro 1686. 

424. -- dos Al~oxarifes de Dona
tarios. A quem pertence o seu conheci
mento na Rela~ão. Ass. 2. Abril 1689. 

4 2 .5'. Residencias , que se mandão sen
tenciar i1~ partibus. As appella~óes dei- . 
las pertencem ao Juiz da Chancdlaria. 
Ass. 12· Maio 1691. 

Qyando se fizerem os assentos del
las, não se copiarão os vistos das , sen- · 
tenças , em que os Syndicados for3~ con
denados : mas 5e porão por abbrev 1atura. 
Ass. 2) •. Janeiro 1731. I 

~ ( Declarozt-se que , niio indo o Sy11dl:. 
"' caflte dentro de viute dias suspmde1· o 

Syrtdicc1do, fit-ava .ruspenso e/le me.trno 
ipso facro jJor seis mezes, seudo M inis

' tro trctual, e por dous annos para não 
poder entrar no serviço, Ruol. 5· Ozttrt

·. bro 1.720. em Portat·. 2~. 'Janeiro 1711.) 

42 6. Residencia dos Ministros. A sen
tença della prova o bom procedimemo , 
que tiverão nos lugares, e o impLemen
to da condição de servir bem , eom que 
se lhes fez a mercê. Ass. 14. Junho 
!740. 

Nao se sentencea sem certidão de 
ter cumprido as ordens da Dizi11ia da 
Rel~çáo do Porto. Provis. 2. Março. 
1740· 

417. Residencia. He culpa della o não 
tirar devassas, ou nao remettêlas. A. 31. 
.Margo 17 42. §; 1. 

42~t ~- não he sentenceada, sem 
os Provedores mostJ:arem certidão de co
mo fizerão as dí~ig~ncias, que lhes forao 
recommendadas para boa arrecadaçao das 
Terças 1 e de que fizerao os· Tombos 
dos bens dos Concelhos. A. I). Julho 
1744· 

Nellas se pergunta mui particular
mente pela execução da lei, e Pragmat. 
24. Maio I7 49· Cap. 30. 

429. -- dos Provedores, e .Escri
vães dos defuntos c ausentes. Cap'Itulos, 
que se lhe addici.onát•ão. Res. 4· Dezem ... 
bro i7)0· 

(Mandou-se, que se lhes tiraise de 
tres annos, apesar de Sl!l'em proprieta
rios. D. 17. Junho 1751 .) 

Ca.pitulos, por .que se mand:ou per
guntar nella. 4- Dezembro. I7'fO· 

A dos· Ministros , que tenhao ser
vido estes Officios, não se despacha, sem 
certidão de corrente da Mesa da Con
sciencia, D. 1.. Dezembro J7)0· 
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"Sobre as suspeiçóes, postas aos Mi
"!listros , que as tirão, mandou-se guardar 
o estilo. A. 26. Abril I?P· 

430. Resídenda dos Ministros , que 
·passao provimento aos 'Officiaes. Nella se 
pergunta, ·se os passârão além do tempo 
da Ordenação. A. 8. Agosto I753· 

. ·'4 3 r. --. dos Ministros ·do ' terriwrib 
-de Minas. Nella se ·pergunta, ·se tirárao 
'3S devassas dos contrabandistás dos dia· 
manfes. A. I"I, Agosto r"7)3· §. '1). 

432. -- dos Juizes Executo'res das 
Alfandegás he vista no Co~selho -da ~a
~enda e sentenciada no J u1zo· dos ··Fettos 

~ ' 6 della. A. zo. Março 175 . 

E a dos Ministros não se sentencea, 
'Sem certida0 destes Executbres, em ·que 
attestem, que -cumpríráo ·as ·-suas ·Ordens. 
§. ·9· 

433· -- dâo os Auditores no fim 
.rle 1:res annos, tendo successor: mas per
gunta-se né lla por capitulas . pa.rücuhtres. 
~A. 2 r. Outubro 1763~ §. I. 

(Vid. D. 20. Outubro 1763.) 

434· Residencias. Foi prohibido -com
metter mais de duas a um Syndicante. 
D. '-7· •Novembro 1764. 

r(Vid. D. 3· Ma1·ço 1760.) 

435· -- dos Superintendentes das 
f:oudelarías , e ·seus O.fficiaes , tirão os 
Prov;edores das Comarcas, e ·como. Pro
vis: ·efn lnterrogator. 6. Agosto 1766., 
Proviss. 17. Outubro 1768., e 17. Ou
tubro I774· 

436. Residenc_ia •. A eUa erão ·sujeitos 
os Vereadores mais· velhos pelo tempo 
que servião de Juizes de F6ra. A. 5· Se
tembro I774• 

(Suspens.pelo D. I7· julho 1778.) 

Qyando dellas resulte culpa' sao 
remettidas ás varas da Correição do Cri
me. A. 5'· Setembro I774· 9· )· 

Providencias sobre ellas. A. >8. Fe· 
vereiro J 77 5'· 

(Susp. D. 17. Julho I778., ·que man~ 
:Jott ohserv17r a Ordenação, e o Regimen
to, e pra'tica do Desembargo do Paço,) 

A , dos Ministros ultramarinos na o 
se sentencea , sem certidão de haverem 
cumprido as Ordens da Ju.nta da Cruza-
da. D. 14. Maio 1779. · 

437· -- do }uiz de ·Fóra, que h~ 
ao mesmo tempo Juiz d' Aifandega. Nel
la se pergunta pelo seu procedimento co· 
mo ral. Provis. I o. Janeiro I78 I. 

~38. Residencias de Ministros nâo se 
sentenceão > sem certidão de se terem 
cumprido as ordens da -cobran~a da De
cima. D. 22.. Março I763. 

E de háver cumprido as ·ordens do 
N o~o imposto. Instrucç-. .j' • . Março t8o 1. 
§. 18. 

E do cumprimento de A. 25. F e
. vereiro r8o2. §. z. 

E do Intendente do papel sellado. 
A. ·z7. Abril I 8oz. §·. ·31. 

439· Residuor. Nos feitos delles ha
via ·prevençáo .pela citação. Mandou-se 
guarda'r. aos mezes, pela alternativa, nas 
causas âe testamento. C. R. I). Julho 
'1609· 

(:_Vid. L. 3: Novembro 1622., que re-
gulotl e-s&a alternativo.) · 

440. -- e cativos. He incompatível 
o ser Juiz delles, ·e Aggravisra ao mes
mo tempo. D. ·7• Junho 169·5'· 

441. Resíduo não levão os Provedores 
nas contas dos testamentos , ,do que esti
ver por juJgar. A. 7· Janeiro I7)0. §. I7, 

f 
442. Resina chamada Jutaycica. Foi 
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prohibida a sua entrada de fóra, e con- I' Mas ás que são feitas aos Officiaes 
cedido o prjvHegio exclusivo á fábrica do 'Tabaco pertencem á Junta. A. 9· Ju-, 
das sedas, A. ro. Dezembro 1770. , ., nho 1756. §. 2, - .· 

443· ReJistencia aos Almoxàrifes ~as : 
leziras e paues, t]Ue penas tem. Regim. 
2. Novembro 157~. Cap. 4): · 

45'o; Resistehcia feita éom arrpas, pGJSJ; 

to que ' -não haja ferimento. ' contra : os 
Ministros, e Offici?es de qmalquer or~ 
-derri , ou gradua~ao, sem di.lfereaça de 

1 , niaiores a menores , h e crii:he de lesa Má;;. 
444· . -~ feita aos Officiaes d' Alfan- I gestade de segunda cabes:a) e quaes sao 

dega como se procede ne!la . . For~ rs. ', as pessoas,_ gue incorrem nella. A. 24. 
Outubro !)87. Cap. 99· ' . ' Ourubro I764 . . §. ~~ e seg. 

. • I 
I ~ C. 1 

. ]oi ga-se cornmettida toâàs as vezes 
445'· ~...:... e:ommettida Uél 'lndià, que . •qtie, ou com armas se fazem feridas, por 

penas tem. A. 7· Dezenijbro. 16J3 . . i· 
1 

' leyes que ~j~o, ~irida que · se · sig~· o ef~ 
. v ·fetto da dthgencta, ou esta ·se 1m pede 

,' . sem o haver. §; z. · . · . 
446. · -- feita em, Evora aos Offi- 1 

• • 

· daes de Justiça ,. defronte das uasas do ' .. . Sen~? . ~e i ta pelos clerigos, co~o se 
Marquez de Ferreira, mandou-se devas- proéede 11~11~. §. 4· 
sar della. C. R. .. I 9· Junho I 6 :r;;~ 

Sendo feita a algum Ministro, oti 
Official deJ Justiça, arranca-pdo .espada, 
ou adat·ga , ou ourra arma , mi tirando
lhe p~esos, posro que não. arranquem, 
tem pena de morte. A vis. I :L·. Abril 
164!. ,. 1 

E sendo feita ao Pr~vedor d' Aifan
dega' elle mesmo conhece della da mes
ma ~orte ) que conhece das qqe se fazem 
aos Officiaes da mesn:ia Alfandega.- Dô 

, I r. Jatleito 175 i. 

447· Resistencia. O respeito, é autho
.Fidade do Principe tanto se offende na 
que . se faz ~ao~ Ministros·, e Officiaes de 
maior, .como de rnenot graduação. AA J 
18. Julho I7)I., e ~4·; Outubro 1764. 
§ . . I. 

448. -- Sendo feita· á. Jusrip por 
al•gurn solda:do , ·ou cabo· , não gozará 
este do privilegio militar. A .. :2.3 ._ Setem
bro 1653., e A vis. zz. Abril r7.37· 

Querri tid a de~assa delias. §. '). 

,:· ~ontt~ os culpado~ n~ste delicto ; 
proc~de .. se '9'erbal, e summ~namente, de~ 
pois -de se lhe fazer perguntas,. em que . 
allegão o que tiverem que dizer em su~ 
defezél. A.. :q. Outubro i764. §~ 6~ 

' 

; . . 4~ r. R~sistencias. .Sendo éometti
das por Mititares pagos ccn't_ra os Offi~ 
ciaes da Fazenda , ou provando-se , que 
lhes impedirão as diligencias com ar.: 
roas ~ ' páos' ou pedra-s ' são julgadas pe
rante as Justiças civís. A. 14. FevereirO 
1772·. §. i.-
.. (Vid~ a Ord. í7. Fe13ereiro' 1764',) 

z 

45'2· Resistencia: , feita ein acto das 
respec.tiva·s di!.igen.cias prat-icadas pelas 
Ordenanças , .he rigorosa resistentia , .e 
. se julga em Conselhos de Guerra· Reg-i .. 
menta'es. A. io. Dezemb~o·l 17'-84. 

4f3· - se faz offendendo' ou em
: bara·çando as diligencias dos Officiaes , 

. : Officia'es inferiores , e soldados ; levando 
44~l· Resistencias feitas aos Offi<i:iaes ; · ordem dos superiores por escriro , que 

das· Executorias, e Alfandegas de Lis- deverão apresentàr , não havendo neste 
boa, . quem ccahece dellas. A •. 20~ Mar- caso privilegio a:]gum pessoal, ou locah 
ço 1756. §. 8. ' A. 10, A gesto-1·790.-
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45 4· Resistencias feita-s ás Justi~as, ou 
a seus Officiaes inferiores e soldados, ou 
com páos, ou pedradas, . ou . . por 9ual
quer outro meio, que caractense resisten
·cia, e todo o acto de violencia , dirigido 
a· tirar os presos da mão da Justiça , ou 
a impedir as diligencias dos· Officiaes 
dos Magistrados ·ciyís , sao castigadas 
com pena de morte. A. ~6. N<Jvembro 
·I8o·I. §.f. · 

45''5'· Re.1olnções, ·tomadas :por E1Rei, 
·na o admittem réplica. C. R. 7. Outubro 
1626. 

As do Governo de Castella antes 
.rla A:cclamaçâo forâo todas confirmadas. 
U. IO. Janeiro 164I. · ' 

45 6. -- Reaes na o se óeservao, sen
·iio contrarias ao · que já estiver mandàdo. 
·DD. "7· M -aio , .. e r. Junho 16p. 

' . 
457· :--- dãdas por virtude de coil

·sulra. de um Tribunal', que tenhfio de se 
verificar , ·e e~cutar em outro , hasta 
que se communiquem pelo Secretario, 
<JU Escrivães competentes. D. z6. Janei-
1'0 1641., e A. 26. Janeiro 1811. 

:As de materia grave requerem mui 
prud·entes considera~óes· , 1e maduros . con
selhos. D. ro. Mar~o 176:q.. -

·458· -- Reaes ·não ·estio ligadas a 
certas formulas , e basta haver aquel1as, 
que dão a conhecer o animo do Prindpe. 
Ass. :u. Outubro 1778. 

45'9· -..- Reaes para se darem á exe
-cu~ão, d~vem ser eXpedidas pelas Re- · 
parti~óes authenticas ·) quaes são os Tri
bunaes, Generaes, Governadores,' por 
Ordens , ou · Provisões , e os seus Secre
tarias d'Estado, cada um ' na sua reparti · 
çâo , por A v isos, ou Portarias. A vis. 2 3. 
Julho I794· 

460. Respe'Ctibi!idade ha de verificar
se em termos -babeis. Ass. 2..2.. Outubro 
1778. 

· 461. Respondmtes , que assistem na 
India. Casos, em que nao .pagão direi-. 
tos. A. 28. Màrço· 1617. 

46~. Responsaveis pelo prejuízos ·fi
cão ·os que -deixao de cumprir as ordens, 
legitimamente expedidas. A. l'). Feveo 

·rei~o I 77 r. 

46 ~· Rtsetlar as fazendas na Alfande· 
ga, o que seja,- e em que casos tem lu
gar. For, 15. Outubro 1587. -cap. '91. 

464. Restitui;lfo não se concede, para 
segundos embargos , ·aos réos condenados 
·nas visitas. A. 3 I. Ma~ço I 7 42. §. 9· 

A~ de graça ; e nâo plenas , nao 
comprehenclem ·os bens , que ·ao tempo 
dellas estão em poder de terceiro , com 
titulo legitimo. Ass. 2.3. Agosto 1'777· 

46;. -L- de menor tem a Igreja pa
ra embargar segunda vez, posto que 'Se
ja ·em ·concurso com outro privilegiado, 
ainda a Corôa. E a sua ·causa he a lezâo , 
e o dano; e tem lugar a favor de um 
privilegiado c0ntra outro. Ass. 30. Agos
to 177.9-

·466. -- 'in imegrum concedida aos 
ausentes, por causa da Republica, isto 
.he, do Real Serviço, gozão della r. o os 
que se achão ausentes no Exercito, em 
tempo · de guerra , pelejando com o ini
migo, ou por semelhante , e tao justa 

o h~ causa. - .2·. os que se ac ao ausentes 
-em Embaixadas, Legaçóes, ou com mis
sões exrr.:rordinarias, mas não as ordina
rias. A. 2.1. Outubro I81I. §. 3· 

467. Restricções não se devem fazer 
ás nossas leis pelas Romanas , e como se 
entende. isto. C.. L. 18. Agosto 1769. §. 
10., e Ass. 2.- Mar~o 1786. 

468. Retalhos , e raspas de couro não 
se podem mandar para fóra, sem licen
çn. da Junta do Commercio. A. I 1. Fe
vereiro 1773. 
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469. Rurotracção nao tem lugar, sen
do inhabil algum· dos extremos, especial
mente o ultimo : e menos contra direito 
a•dquirido por terceiro. A.ss. 14. Junho 
174r. 

J I A 470. -- nao tem ugar na merce 
feita com condição mixra , e não potesta
tiva , nem sendo inhabil algum dos ex
tremos , e menos contra direito , plena
mente adquirido por mercê pura , e an
tecedeate, Ass. 30. Julho 1748. 

(Declarou-se que o ti11ha, no caso da 
C. L. n. Junho 1769. §. r.) 

47r. Revalidar nao se podem os de
feitos dos autos , depois de sentenciados 
na Relação. Ass. zo. Mar~o 1 6o6. 

472. Reversão effectiva á Cor6a dos 
bens del/a ha lugar em todos os crimes 
de lesa Magestade de primeira cabe~a. 
E o mesmo se observa quanto aos prazos 
de qualquer natureza. A. 17, Janeiro 
1759· 

473· Revista concedida no Desem
bargo do Paço de uma sentença , dada 
110 Conselho da Fazenda, foi julgada 
nu lia , e su brepticia , e contra o estilo. 
C. R. 14. Novembro 1613. 

Salario, que della se paga mais aos 
Desembargadores do ~aço. D. 4• Outu
bro 1640. 

474· -- das sentenças do Juizo se
cular de Braga. Providencias sobre ella. 
A. zo. Fevereiro I 64 3. 

475'· -- corno se nomêâo os Juizes 
nellas. Ass. 23. Agosto 1670. 

~evantou-se a alçada dellas até á 
quantia de 300d) rs. nos bens de raiz, 
e, de 400ci) rs. nos moveis. L. 26. ]u · 
nho 1696. §. I. 

(';id. A. 30. Maio '18q.) 
Tom. li. 

RE 
476 Revista se concede das sentenças 

do Conselho da Fazenda. Resol. u. 
Março 1698. 

Todos os autos, que se achavao nos 
termos della na Relação de Braga, mlln~ 
dáráo-se rernem~r para ·o Oesernbargo 
do Paço , sem nova ordem. C. R. ~r. 
Maio 17or. 

Os c1ue as impetrao, não ,são obri
gados ao deposito da Ordena~ão. A. 7· 
Janeiro I7)0· §. 3-

(Declarou-re, que o Escrivão das Ca
pei/as da Corôa deve e:rcrever nas Re
vistas dor feitos do seu cartorio. Pro
vil. 2). Maio 1768.) 

Casos, em <)Ue nâo se concedem , 
e em que tem lugar. C. L. 3· Novem
bro 1768. 

(Vid. D. '5· .Novembr() 1799·, qr~e a 
nega ao Conselho do Almih:mtado.) 

As das ·Senten~as são exorbitantes. 
odiosas, e extraordinarias, C. L. 3• No-
vembro 1768. · 

Náo se concedem , senão nos deus
precisos termos de nullidade, ou injusti• 
sa notaria. §. I, 

E nos casos literalmente expressos 
nos dous prearnbulos da Orden. Te.iv. 3• 
Titt.' 7)·, e 95· , concordando-se am
bes. §. z. 

São prohibidas nas causas crimes, 
e nas civeís, quando são pedidas fóra 
de tempo da Lei. C. L. 3. Novembro 
1768. 9· 4· 

A de graça especial entende-se sem
pre a primeira rev isâo , que se pede con
tra as sentenças da Casa da Supplicação ; 
e essa he sempre .odiosa, e a de graça 
especialíssima he só nos dous casos de 
causa crime , ou de ser passado o termo 
§. 4· 

A revista de revista he prohibida , 
debaixo de qualquer côr, ou pretexto 
que seja. §. 4· 

37 
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4'17 Revistas. Não se concede ~ nem se 
:admitte produeção de documeiltos novos 
cnos autos dellas' por evitar as falsidacles. 
C L. 3· Novembro 1768. §. ' 6. 

(Por .Rosol. 2). Setembro 176;. se 
concedeo. em um caso particular, por doeu .. 
mentos achado;r. nos livror da Cbance/
·laria.) 

. 478. Revista extraordinaria, e de gra. 
·ça especialíssima foi coi~cedida da senten
_ça dos Fidalgos. A. 9· Outubro 1780. 

I 

(.Vid. A. 17. Ja·neiro 1759.) 

479· Revistas das sentenças de Fazen· 
·da Real

9 
em €jtle ha erros, ou eguivo

-caçáo , ·não pertencem ao Desembargo 
do Paço , mas ao Conselho da Fazenda. 
A. 17. Dezembro 1790. §. 6. 

As ordinarias só t€m lugar das sen
tenças proferi9as rias R.elaçóes do Rein~, 
e não dos Tnbunaes, porque essas nao 
se concedem , senão por- graça especia~ 
lissirna. D. 5. Ne>vembro I799· 

480. R€vista das ·sentençás. Nella Bão 
"Se tracta de ma teria nova, mas póde-se em
bargar a sentença. A. 6. Dezembro r8r.3. 

481. -~particulares pass~o os Com
missar,ios Pa.gador:es a cada urna das Com
panhias, e corno. A. 14. Abril 1764- §.I. 

4.82. Revistas geraes cilos Regimentos 
como , e para que fim se fazem , e em 
que· tempo. L. 9· Julho 1763. §§. 14·, 
I)., e A. 14. Abril 1764. §. 2-. 

483. -- extraordinarias dos Regi'" 
memtos. Casos, en'l que tem lwgar. A. 
·I+ AhJil I76+ §. 4· -

484. -- para se verificar a existen
óa das Tropas para pagamento dos sol
dados forâo nov.arneot.e reguladas' crian
do-se Inspectores para ellas, com a gra-

RE 
duaçâo de· Majores~ Portar. 27. Novem~ 
bro 18n. 

Varias providencias sobre ellas. Po.r-
tar. 28. Dezembro 18r 1. . 

' 485. Revistas dos Regimentos pelas 
Thesourarias podem ser feitas em todo 
o decurso do mez.. Portar. 12. Setembro 
I 8 I 2, 

486. Rhetorica he a arte mais neces
saria no cornmercio dos homens e não 

' ' ha ·estudo mais util, que o da .Rheto.:. 
rica, e Eloquencia. Instrucç. 28. Junho 
I7)9• §. 1. 

Estabelecimento das suas aubs na 
Côrte, e províncias. A. 28. Junho I7)9• 
§. 16. 

He necessar1a em todas as sciencias, 
e sem dla não póde haver progresso ai..: 
gum. AA. 2~!. Junho 1759· §~. 16., e 
17., e I I. Janeiro 1760. §. 6. 

487. Riheira de Gôa. Providencias 
sobre os gastos da coasignação para dia. 
A. IO. ~!larçQ 161). 

488. --- do Ourro da cidade.. do Por
to. Providencias sobre a fábrica de ga
leões, que nella se mandou estabelecer. 
,Provis. R:. 2~. Jumho I6)4· · 

Privilegias dos Of.ficiaes detla~ .A. 
17. Junho 1663. 

O Corregedor do Cível c;la Rdacao 
do Porto foi. norneacdn Conservador d0s 
seus Officiaes .. A. 5· Feverelix'>· 1673 . . 

. ' 

· Ao Superintendente della foi encar~ 
regada a ineumbencia ár12erca dos lastros , 
obs,ervando-se o Cap. r•6. do Regimento 
dos Armazens. Provis. 20. Janeiro 17 20. 

'Foi , eX!ti:mct!G> o setl' SuperÍ:IQ1iend:ente , 
e· o se:u 0rdenado applicado ao Juiz. da. 
Alfandega. D. 10. Agosto 1785. 

. Encarreg0u-se ao. Desembargador 
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C~rregedor do Corri3rca ' do ·Porto .a Su
perintendencia deHa:,. ,ern guarúo sé não 
dava outra providencia. A vis . 4· ] unho 
1798. 

(linha-se de,clat:ado , que ,/h'e compe
tia o cd1'te da-s made-iras par'fJ• aJ ·o.b-ratJ 
e carretas das\fortaipzaJ. DD1 l5'. Af:ai·o 
175·r., e 5'· Maio ' I7P·) i, :_. ·1 

489. Ribeira de Jugueiros foi replan
tada. Edit. 20. Janeiro 1789. 

490. -- das Náos. Foi extincto o 
lugar' que nella havia' de mestre d·ls 
embarcações ligeiras. D. 19. Maio I7)6. 

' . 
Mandou-se aumentar nella até 300 

rs. o salario dos· carpinteiros , que o me-
recessem. D. 4· Novembro 1756. · 

· Providencias sobre mostras, e revis
tas della. Resol. 1. Fevereiro 1798. 

491. Riheirh1hor. que andao em ci
ma ·das bestas , que penas rem. Edit. 28. 
Maio x8oz. 

492.. Rio Mondego. Providencias para 
, o seu encanamento. Proviss. 20. , e 2.7~ 

Abril z617., C. R.. 6. Abril 1629., ·e 
DD. r2., e 21. Maio 1694· 

A consigna~ao para o reparo das 
suas que~radas foi mandada arrecadar 
dos Ecclesiasticos, e ,Communidades por 
meio de sequestras.· Provis. 22. Agosto 
r6o9. · 

Foi novamente mandado encanar. 
A. z8. Mar~o 1791. · 

Providencias a respeito delle •. A vis. 
24. Novembro 1793·, e C. R. 24. Mar
~o 1794· 

Foi encarregado José Bonifacio do 
encanamento delle. Aviss. 7~ Julho, e 
I r. Agosto 1807. 

49 3. Rio de Janeiro. Os seus cidadaos · 

RI 
.gozão do privilegio dos da cidade do Por
to 'A. 10. Fevereiro I 642. 

494· Rio Lima. Foi prohibido fazer 
ecuütdas nelle. A. 24. Abril I 6) 4· 

. ' r 

495'· Rio b .ouro. Mandou-se proceder 
com brevidade á obra dos penedos delle ; 
estaoelecendo-se uma contribuiçao para 
esse fim. D. I)• Maio r688 • . 

· A -obra dos penedos delle a quem 
foi encarregada. D. q. Fevereiro 1690. 

(Vid. D. 1. Junho r69r.) 

, (Foi estabelecid'{J. uma contribuição de 
vinte r'éif em pipà-, paga pelos negocián
tes, e outro tanto pelos barqtJeiros p4ra 
esta obra. Edit. 30. Julho I779· 

' ' . •I .i ~ ~ 

. 496> Rio Cávado . foi mandado enca
nàr. A. 20. Fevereiro I79)· 

Providencias sobre as suas obras. 
Art. 'z'j. Abril I7!J9· 

,_.I 

497· Rio Lima. As obr~s delle a 
quem forão commettidas. C. R. '-7· 
Março r8o). 

498. Rio Téjo. Providencias sobre a 
plantaçao de arvoredos· para seguran~a de 
suas margens. Avis. 14. julh0 1807. 

499· Rio Doce, na Capitania de Mi
nas Geraes. Providencias para a sua ex
plora~âo. C. R. 13· Maio I8o8. 

500. Riqueza. Em proporção della se 
goza das honras , privilegias, e liberda
des. L. 6. Junho 175)· ~ · 5· 

, )Ot. -- continuada eleva á nobre
za. L. 3· Agosto r 770· ' 

Consiste nos primitivos cabedaes, 
. que produzem a lavoura , e a . industria 

dos habitantes. C. L. 4· Fevereiro 1773. 

S7 * 
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À verdadeira e sólida consiste nos 
'fructos da terra , ~ nas suas producs:ões. 
A. 5· Janeiro 178;. 

;o2. Risco na incertez.a das novidades 
abate~ se nos lucros, para se poder fazer 
uma · estimação justa. Regim. 9· Maio 
I6)4· Tit. 2. §. 7· . 

o r'isco maritimo . na-o p6de -admit
'tir taxa uniforme, porque he vário, se
gundo as estações, distancias, tempo , 
e circumstancias das viagens. A. ) . Maio 
1810. 

1 
503. Rodas dos. engei'rados. Seu esla'

'helecimento em cada terra. brd. 10. 

Maio 1783. 

;o4. R6es das confissões. Por elles se 
faz o lançamento da Decima. Regim. 9• 
Maio 1654· Tit. 3· §. 6. -

;o;. -- de fintas dos Chtistaos 
Novos forao mandados entregar no Era
"rio, e declarados nullos. A. ~. Maio 
1768. 

acompanhar pelos Corregedores, e }ui .. 
zes do Crime dos bairros. D. 10. Janei-
ro I 641. · 

;o8. Rondas militares, ' e civís podem 
mutuamente prender de n<!lite os paisa· 
nos , ou militares , que acharem , ou de
linquindo, QU vadiando. A. 21. Outubro 
1763. §. 7· 

• <. 

509. -~ da Policia. Dellas não se 
e-scusa ninguem. Ord. 1;, Outubro 1788. 

)IO. Rotura com Roma foi determi~ 
nada , e prohibida a comrnunicação ·cofn 
esta Côrte por DD. 3·, e)· Julho 1718. 

f 

É outra ve~ . DD. 4· Agosto 1760. 

sr 1. Roussillon. Mandou se dar ás 
filhas , e viuvas dos soldados , que lá 
morrêrão , o soldo, e até fardetas. D. 
~o. Janeiro I794· 

Pr€mios· para elles. D. · 2;. Mar~o . 
1794· 

Soldo aos Officiaes de Granadeiros. 
l?r~fetencia . a .postos. Disti?ctivo de· gra
nada. Bandeiras aos Regimentos. DO. 
17. Dezembro I79)• 

;o6. Rolos do taba-co , que peso de 
·"tara devem ter; e, sendo achados sem 
marca , os arrecada a Junta do Commer
do. Esrat. confirm. pelo A. 16. Dezem-
·bro 1756. Cap. 17. §§ 9·, e r6. . )12. Rou!)(JS'\ e assassin<ios em Lis

[1 bo-1 , e suburbios. Como se mandou pro-
. Achando-se, nos que na cidade de ~ cede-r contra o~ clllpados nelles. A vis. 

Lisboa passâ·o .a bendici~r-se no jardim, 27. Janeiro -17)7· 
e nos qu-e se gastão no estanco Real, 
'páos, que excedão de Ii1eia arroba, os 
Escrivães do referido jardim , e estanco, · 
cada um na sua repartição , vendo pesar 
os referidos páos , ·portarão por fé o que 
-cada ·um pesar, e o numero do rolo, 
ou rolos , em 'que forem achados os 
·mencionados páos. E o -que se deve ·pra
ticar a este re-speito; e suas penas contra 
os transgressores, e o mesmo a reppeito 
·dos páos. A. 15. J alho I 77 S'· § ó. 

507.· Rondas dos Coroneis dos Terços ~ 
·auxiliares cle Lisboa farão mand~das 

Ainda que não passem da quantia 
de cem reis , sendo commettidos nas 
ruas das cidades, e' villas; ou niS estra
das, e caminhos públicos, ou em ourros 
quaesque,r lugares, são amuados, e pre
sos os reos com o corpo de delicto , e 
como se pro~ede. A. 20. Outubro 1763, 
§. I'• 

Mas h e ·preciso , que sejão em estra
das , ou ruas ; porque os clandestinos 
e artificiosos ficão na regra geral da~ 
leis aatecedentes. C. R. 16. Novembro 
1763 . 
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Deve ser mais gravemente castiga
do, que o furto. A. l .J. Outubro 1763, 
Providencias extraordi narias para se evi
tarem nas .ruas .de Lisboa~ li).,. e A vis. 
19. Novembro 18or. 

Devem-se manifestar, e com que 
penas. ~d1t>. 17. Dezembro I20J. 

; I 3 Ruas de LiJboa. Foi prohibido 
fabncar nellas poiaes por ftSra , degráos 
ou escadas , córtes , ou entradas para lo~ 
jas , ou edificios subrerraneos , cachorra
das, egalerias. A. 15.]unho I759· §. 5• 

RU 
514• R-ubrt'ca dos livros das conde.: 

nações he feita por conta da Camara. 
Provis. 7· Março 174b. 

E a quem -perrencem. Provis. 4- Ju· 
IIJO 1749. 

· (Pela Re.r-oluç 8. Julho 1798 • .redecla
rou, que a rubrz't·a dos Livros, em que se 
assemao ar coimas, e os out,·os em que 
se toma conta do seu producto' deve ser 
feita pelo Cdrregedor em correição. ou 
estando prllximo ao Concelho; e, esta ?Jdo 
l01~ge , pelo Provedor, se estiver perto , 
ou pelo-Juiz de Fó1·a mais visinho, e 
nunca pelo 'Juiz Ordinttrio.) 

(Vid. Provis . 1). Novembro 1716., 
e to. Setembro 1749•) E foi prohibido tarnbem nas ruas 

nobres , que tiverem cincoenta palmos 
de largo, edificar cavalharices , cochei-
ras, palheiros . ou fixar argolas nas pa-~ ':l . )f;. Rubricar. Nenhum Ministro pó-
redes. §. 8. - Quaes forão as edifi~adas de mais livros, do que os mandados pe .. 
novamente. D. 5'. Novembro 1760. la lei. A 7;']aneiro 1750. §. 18. 

SA 

1 . t.S Abão branco foi prohibido. A. 
Io. Outubro 1603. 

A sua fábrica foi tiradà ínteiramenté 
aos Donatarios. e se unio á Real Fazen
da_,. e Corôa ; por conta _da qual se ad
miniStra por pessoas para 1sso nomeadas. 
A. 2.0. Dezembro _1766. 

s 
r • SA 

I 
:i. Sabão nenhuma pessoa particular 

o póde fabricar ; e , se o fizer ; que penas 
tem, e a quem sao applicadas. E, sendo 
fabricado em outros Reinos , não se pó.-
de vender, nem introduzir em Portugal. 
A. :zo. Dezembro 1766. §. l. 

(Vid. D. 2. Agorto 1766.) 3. Saber, ou ter razão. d~ saber he o 

I 
mesmo na censura de Due1t0. Ass. 7· 

O de pedra deve vender-se a qo rs., Janeiro I 641. 
o molle a 8o. rs. : nas Ilhas o primeiro 
a I 6o ; e o segundo a I do. rs. No Brazil ' · 
a 200 . rs. o primeiro, e a 120. ts. o se- 4- Saber , ou deixar de saber, por 
gundo. A:· 20. Dezembro 1766. §. 1. falta de sua obrigação , he o mesmo 

(Foi p~rmittido vt1:td.,élo por mais se.r
senta reu sobre os pr, ÇOJ' ~stabelecidos· , 
e mandato vir de jó1·a, pagando os di
reitoj' sobre a avalia cão de sessenta reis 
em metal. D. 11. N~vembto 1806.) 

(Vid. Avis. 9· Jrmho r 8o6., que es
tabelecia a avaliação de 8o. reis.) 

. ' 

para a imposição da pena. L. 2). Junho 
I749· 

;. Saboarias forao confirmadas ao 
Conde de Castello Melhor para as poder 
vencler . nas Conquistas, e nas comarcas 
de Pinhel, Guarda, Viseu, e Lamego. 
C. 4· Maio· 1708 . 
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Forao. nomeados Administradores 
'dellas os Contratadores do Tabaco. D. 
-~o. Dezembro 1766. 

A Commenda dellas de J erume
nha , etc. mandou-se satisfazer por üm 
equivalente de ·seu rendimento. D. ;. 
Janeiro 1771· 

Condições, com qu€ forão arremata· 
das. A. ·z8. Novémbro 1797• 

6. Sabugueiro. He prohi·bido l~m~ar · a 
baga delle no'vinhe do Douro, ou criaJo 
na demarcação, ou comprar, ·-ou vender, 
ou acarretar a mesma baga. A. 30. Agos
to 175'7· §. 2. 

(Dec-larou-se a mesma prohibição em 
qualque-r das provitJcias da Beira, T ras
os-Montes, ·e Minho. A. ·16. Novembro 
1771. §. 2. 

soap.te harmonía. Provis .. r8. Janeiro 
176;., e L. 4· Dezembro 1769. 

'' 
O bem comrnum , e socego público 

consiste essencialmente na perfeita har., 
monía , que deve haver entre o Sacer
dodo e o lmperio para se ajudar um ao 
outro nos -casos occorrentes. L. .,.. Abril 
1768. § 3· 

. _ z.~. ~acerdocio, e.~ Imperio devem. 
distmgmr.:.se no exerticio das suas func
çóes. Pr?vis. u. Dezembro 1769. 

13· Saimet!tos dos defuntos. Mandou
se observar a ·Jei deJJ,es. C. R. 27. Maio 
:r6z6. 

-I 4· Sair para Castella sem ·licença 
Regia , ou mandar para lá bens , ou di
nheiros foi prohibido. L. 19. Dezembro 

i 
r64o., e Provis: 17. Fevereiro 1641. 

7· Saca, e obriga foi abolida na alfan- 'E corno se procede contra os que 
-dega do Porto : e se paga nella, em lu- para lá forão D. 2.6. Fevereird I 641. 
·gar da mesma , um por cento de saída . 
do valor das fazendas. D. 4· Outubro (Tendo-se declarado por L. 'i· Feverei-
169;.,e Regim. z.}unho 1703. Cap. II8. ro 1642., que nem por letras, e por via 

. 8. Sacas d'algodao devem ·rtazer ·do 
Brazil o peso C;'! tara marcado , ;e notado. 
A. 1). Novembro 1790. 

Mandárão-se dar aos Desembarga
dor-es para a conducçao dos feitos para 
a Relação. Ass. 28. Maio r6rr. 

9· • .Sacador dos f6ros da cidade ,não he 
officio de propriedade, e he obrig~do a 
dar .fianca á cobrança dos mesmos f6ros, 
e á f.1ll~ncia delles, em que for culpavel. 
E quanto recebe -de que arrecaqa. A., e 
Regim. 23. Março 1754· Cap. 8. §. )· 

10. Sacadores da alfandega fazem as 
notificacóes dos devedores della. A. zo . • 
Março 1756. § 3· 

11. Sacerd~cio e o Imperio não podem 
subsistir sem um continuo milagre, nao 
havendo entre elles uma devida e con-

de outros Reinos se podia mandar, nem 
dinheiro , nem fazendas , com pena de 
morte; determinou-se, tpte não se em
bar~çaue () co;rzmercio com as NafÕes 
amtgas, jit'ando com tudo os réos su- · 
jeitos ás mesmas penas, provando-Je 0 

delic-to. L. 3· Abril 1642.) 

I)· -- para o Brazii foi prohibido 
sem passaporte . da Secretaria d'Estado 
em Lisboa : no Porto pelo Chanceller 
e ;m Viana pelo Governador das Armas: 
Nao se entende com os que vão proví
dos em Officios. L. 2c. Mar~o 1720. 

t6. Sal, que de uns lugares do Reino 
passa para outros, foi declarado livre de 
di-reitos. C. R. 6. Outubro 1609. 

17. -- d' Aveiro. Arbitrou-se á ci
~ade do Porto 6oo milheiros, que podia 
mar sem pagar direitos. Provis. 9· Agos· · 
to 1610, 
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Irsenç!io de dü·eitos de tllna porção 
.d'elle para GalUza. A. 2). Junho r624. 

I 8. Sal. A inspecção sobre a saí da 
i!eile foi commettida ao Chanceller. C. 
R. 6. lVJaio r6z.9. 

Sendo para fóra paga 72.0 rs. por 
moia, indo em navios estrangeiros ; e 
em Portuguezes dão fianças, quando vao 
para os pórros do Reino. Provis. J, Fe
vereiro r63r. 

Providencias á cerca dclle , mandan
do-se fazer estanco a beneficio da Fazen
da Real. A. 4· Agosto I6ji. 

r 9· -- Regimento dos direitos del
Ie : como se mede , carrega , e despacha. 
13. Julho 1638. 

Providencias sobre a sua arrecada
ção. C. R. I). Fevereiro 1640. 

2.c. -- Os direitos delle em Aveiro 
e Setubal pagão-se pelo mesmo Regi
mento de Lisboa. Resoll. I 5'. Fevereiro , 
e 30. Março 1640. 

· · Reduccâo dos quatro differentes di
reitos, pag~s pelos estrangeiros, a um 
só de 500 reis em moio. A. 22. Fevereiro 
1641. (Vid. Resol. r8. Outubro r8o6.) 

2 r. -- de Setuba!. Providencias, 
que nelle se mandárão dar. AA. 26. 
Julho, e 12. 'Setembro 1647• 

Mandou-se proceder a nova lotação 
das marinhas para a sua repartição. A. 
5'· Agosto r673 . . 

F'oi permittido aos moradores de 
Setubal vendêlo pelo preço, que ajustas
sem naquella occasíão e com que con
diçóes. Resol. 6. Mar~o 173 I. 

~oi esta~clecido 0 preço .delle a 
I clJ re1s ? mo10 para os estrangetros, e 
a 4DC? reiS para os T:Javegantes da terra 
de S1nes, e de Cezimbra. c- R. 13. 
Dezembro 1761• 

(Vid. CC. RR. <1.). Setembro ·176-f. ; 
e 16. Janeiro 1179.) 

Os estrangeiros, e naci0naes 1 que 
lá vão carregar , podem levar as mer ... 
cadorias, que quizerem, para lá vende
rem , e trazer o 1:esto para Lisboa. A. 5'" 
Janeiro 1762. 

Providencias sobre elle. D. r6. Ja
neiro I779· 

A sua carregação I1e por turno. 
Avis. 1. Outubro 1796. 

Do de Setubal, e Alcacer , que se 
e:x:portar para os estrangeiros , o preço 
he rc,b400 reis por moia, assim na pri
meira ' como na segunda roda : e o 
Conselho da Fa~enda conhece dos recur
sos a este respeito; ficando á Junta a 
simples administração econornica. Resol. 
I 8. Outubro I 8o6. 

(Vid. C. R. 13. Dezembro 1761.) 

2.2. -- Providencias para €!Cautelar 
a falsificação das suas medidas. A. 9. 
Setembro 16)2. 

~ (Foi prohibida a travessia delle 12as 
marinhas de Riba-T 4jo para se vmder 
a Estrangeiros. A. 10. Maia I6Tz;.) 

2 3. Sal. Foi prohibido a0s Ofhciaes, 
que o sabem fazer, sair pàta fár!-1 do 
Reino , mandando-se recolh€1' em tres 
rnezes os qne lá se achassem. D. 3· Fe~ 
vereiro r 69 5' • 

24. -- f6i prohibido ao Conde de 
Castello Melhor, que o vendia por es
tanco na Ilha da Madeira, vendêlét por 
mais de cem reis. Reso). 2. Setembro 
IJOO., e Provís. 6. Julho 1701. 

(Declarado pela Resol. 29. Junho I7)4o, 
qt~e lhe permittio 'Vendê/o a no.) 

Confirmação do contraro delle no 
Brazil. A. 14. Setembro 1743· 

11 2). -- não se p6de levar a garnel 
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nos navios do Porto , em que for vinho I 
da Companhia, mas em paióes, e que 
penas tem , fazendo-se o contrario. In
strucç. confirm. pelo A. I o. Setembro 
1756. §. IJ. 

26. Sal do contrato, que carregao os 
navios do Brazil, não entrando nelles 
por medida' tambem nao sáe por ella. 
He estabelecido certo prazo para a sua 
carregação j passado elle , podem os na
vios saír. D. 18. Novembt:o 1757• 

Foi prohibida a sua exportaçao pa
r.a Caminha , por se pretextar com ella 
a exportação 1para Galliza. A v-is. 2 3• J u
nho 1761. 

1-7. -- Foi ~mposta no Porto a con
tribuiçâo de 16 -reis em cada alqueire del
le para a Guerra. C. R. z6. Agosto 1762. 

(Mandou-se co11tinuar por dez annot, 
com applicaçlio para a.r obras públicas. 
C • .R. u. Março 1763.) 

z8. -- vendido em Tavira para as 
armações, e pescarias he por metade do 
que se vende ao povo. E por que preço. 
A. 17. Julho 1769. 

As embarcações, que o conduzem 
para Gallíza , e que entrao arribadas em 
qualquer porto deste Reino, não pagão 
direitos de franquia, nem outros quaes
quer emolumentos aos Officiaes d'alfan
dega , oú fortalezas, nem se lhes mettem 
guarda, etc. D. z8. Maio, e Provis. 2. 

Junho I774· 

29. -- d' Aveiro. Extincçao da Me
sa delle na alfandega. A. 21. Novembro 
1774· §. 8. 

' 
30. -- do Brazil. Condições, com 

que foi arrematado o estanco delle. A. 
~o. Fevereiro '1787. 

Este contrato foi extincto , substi
tuindo-se em seu lugar outros imposros. 
A. :Z+ Abril 18or. §. r. 

3 I. Sal do contrato extincto foi man
dado receber por conta da Fazenda Real 
e para que. A. 24. Abril I 8o 1. §. 2. ' 

O do Reino , que vai para o Brazil 
I ) 

paga por salda )OO rs. , e os das mari-
nhas d' America 1(/) reis em cada dez al
queires , e o da villa de Santos 400 rs. 
em alqueire. A. 24. Abril I 8oi. §. 4• 

(Ampliad. a Id)6oo pelo A. 7· .Abril 
I8m .. ) 

Por conta da Administração devem 
Ievalo os navios, que de Lisboa sáem 
para o Brazil, e como. A. :2.4. Abril 
18or. §• )· 

(Declarou-se por A. 7· Abril 18oz., 
que a Junta podia difpensar alguns, 
quando o julgar conventente.) 

3'-• -- no ultramar h e vendido pelas 
Camaras,ecomo. A.24. Abril 1801. §. 6, 

Q!1e frete paga: como devem ser lo
tados os navios, que o levao, e seu preço 
no Brazil em as differentes Capitanías. A. 
24. Abril r8o1. §§. 7·, Io., II., e 12. 

33· -- das marinhas da Ilha da 
Madeira he carregado em barcos afferi
dos para o pagamento dos direitos. Con
d1ç. 8. conjirm. por A. 20. Novembro 
1792. 

34· -- para beneficiar as pescarias 
no mar, da-se livre de direitos aos pesca· 
dores. A. 3· .Maio 1802. §. 3· 

3). Salat"io.r dos Ministros , e Offi
ciaes, que conduzem presos á custa das 
partes. C. R. 13. Outubro r6o3. 

Qyaes sâo os dos Escrivaes das Si. 
zas. L. 23. Abril 1605. 

E dos Desembargadores da India 
quando vão a diligencias , he mil rei~ 
por dia, e embarcação. A. 26. Marco 
161 ).. ~ 

Nas hidas fóra de duas leguas po-
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dem 1ev?.r o Juiz, e Officiaes dos Orfãos, 
e como. A. 26. Setembro 1628.' 

3 6. Salarios dos Ministros, e Offidaes· 
nas diligencias de noite forão declarados 
por Provis. 1.·9· Maio 1641:. 

Não podem levar os Provedores , 
das audiencias de . revista· de colrrias ,' sem 
as fazerem pessoalmente.r A. 4- Maio r 646~ 

Nem salarios, nem esportulas póde 
o Desembargo do Paço conceder aos Mi
nistros , sem consulta , por diligencias 
dentro dos se1:1s· districtos. D. 12. Agosto 
1648. 

37· Salario nao levao os Oiliciaes da 
Decima. Regim. 9· Maio r65 4· Tit. I. 

§. 9· 

3-8-. S~larios- das vistorias· para os Mr- ' 
nistros, e para os Escrivães forão taxa-'· 
dos no Ass. I). Julho r666. 

(Alterado pelo A. 7 Janeiro· í7)Ó.)' 

39• -- do Superintendente do Ta- · 
baco , e de seus Officiaes q ual:ls' são, Re
gim. 13. Junho 1678. §. 7· 

40 Salario do Juiz dos Orfáos nas 
contas, que t'oma, J]e de 6o rs. Provis. 
29. A gosto r6.8 6. 

Providencias para· evitar as éxtorsóes, 
que sobre elles faziâo os Officiaes do Con
selho da Fa'Zenda.· D. 21 ... Junho r-692. 

4~. -:;- dos Officiaes de Justiça do 
Brazll sao dobrados dos do Reino. A. 
19. Dezembro ~699• 

Os do Procurador e 0fficiaes do 
Tombo de ~antarem sã~ pagos á custa 
dos Douatanos. R e gim. 24. J 1.dho 1704. 
Cap. 9· 

4i· Salarios excessivos, q1l'l~ 1evão os 
Tom. 11. 

Ófficiaes de Justiç-a, se recommendou a'Ol 
Chanceller, que efficazmente ós evitasse~ 
D. 18. Dezembro r723; 

(Nlandou-J'e proceder a nova tttxa dos 
salarios, sem todavia suspender a exe
cução do que se tinha dispóttu; D. 2. 

Março 171.4-) 

Providencias· sobre os dds Ensaiadb;_ 
res J e Fundidores do Brazil. Resol. 31. 
Janeiro 17 2·6.· 

(Por Provis. 7· Setemhro 1729. se ti
nha declarado, ·que os Provedores_ dai 
com-arcos não levão salarios das coimas, 
q.'ue confirmá-o· por conformes /1()S Acor
dos.)' 

Não podem ]evalos os Officiaes da. 
Legacia maiores, do que aquelles, gue 
se 1evão nos Auditorias da Côrte. A vis. 
14. Junho 17 44· 

4 3. -- e ordenados de todos os Mi.:. 
nistros, começando pelos Desembargado
res do Paço, forão taxados no A. 7· Ja
neiro I7)0. 

Devem correspon-der ao tempo e cir
cunstancias do trab~dho. E sendo propor
cion-ados em tempo , não o vem a ser 
em ourroS' pela· mudança , e carestia das 
causas. AA. 7: Janeiro IJ)O., c ro.Ou
tubro I7) 4· 

44· Séflario não· se deve antes d~ me.a 
recido. L. 7· Janeiro Ij)o. §. II. 

45'. Salarios dob1'ados se levao das· pa~~ 
tilhas, que se commettem a qualquer Mt
nistro 

1 
a requerimento de parte. A. 7· 

Janeiro ·I7)0. §. I 6. 

Não leva o Provedor da Comarca 
pelas guita~ões, que as partes pedem ~o!l 
casos , em que não póde levar salanos. 
A. 7· Janeiro 17)0. §. ~'7· 

46. -- podem levar os Mini~tros i~ .. 
formanres, quando vão· f?ra por Provi
sões, ot1 Ordens. A. 7··Janmo 1750. §. 19 .. 

38 
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~7· Salarios dos Escrivães da Camara ~~ tema fixo, e inalteravel. A. 20. Novem-
no Desernbargo do Pa~o, farão regula- bro 1756. 
dos. Resdl. 25. Agosto 1750. 

(Alterado pelo .!1. 4· Fevereiro ll5)-) . 53· S~lari9, sem ser contado, nin

Não levao os' I ti tendenteS , hem os 
Officiaes da Casa d2 Fundicão de Minas J • 

pelas Guias, e Registos. A. 3· Dezern-
hi-'o 1750. Cap. 2. §. ). 

Nerü os Ádrninistradores , e Offi:. 
cíaes da Estiva. D. I I. Janeiro 17)1. 

4g• -- incit~o á fazer, e cumprir 
~om rbator cuidado a obrigação. AA. 
13. Agosto 175'3· §. 1., e 20. M.ar.ço 
i?)6. §. i. 

49· -- não tem o Escrivão das Ex
ecuções da ·alfandega por ellas; mas tem 
tres por cento do que assim ~e cobrar. 
A., e Regim. 29. Dezembro 175'3· Cap; 
z. §. ;.8. -

~o. -- e jornaes dos homeris de trà
balho da alfandega pagão as partes, e 
.os deve taxar o Provedor , e Feitor Mór 
em Dezembro, ouvidos os· Consliles das 
Nações, e Pro:v{1dor dbs homens de ne
gocio cje Lisboa. A. _, e Regirn. 29. De
z~mbro 1753· Cap. 2. § 36. 

5 I. -- dos Ministros , e Officiaes 
{]os Domínios UJrra marinos nos certões, 
e pórtos de mar. A• iQ.,.Üutubro 17)4· 

) 2. Salario do Provedor das Cape! las. 
Na (Oma dellas be um vintem , não pas
sando a conra de cif!to missas. A. I 5. 
Julho 17)5· 

N1ío se deve augl1ientar seHi motivo, 
e c.:msa justa. D. 15. Junho 1756~ 

guern pode levar, e que penas tem. Es
tar. 12. Dezembro 1756. Cap. I)· §. 9· 

~ 4• Sala rios dos marinheiros , e mais 
lu)mens do mar se devem pagar do rnon· 
te maior dos fallidos , sem concurso. A. 
10. Junlw 1757. 

55'. -:-~ dos avaliadores dos invent-a-. 
rios dos menores são pagos por dia ' por 
que são os juizes dos oflicios. A. 2r. Ju
nho 1759. 

'S 6. - - do Corregedor , ou Juiz do 
Crime, e seu Escrivão qual seja nos pro
cessos verbaes dos delictos da Policia , 
que provados merecem pena de morte 
natural, oa civil, ou cortamento de mem
bros; e que são por isso remettidos ás 
Relações competentes na fórma do A. 
25. ]unho 1760. 

p. ---o-- nâo podem levar os Escri· 
. :vães da alfandega , não sendo declarados 
rid Regimento. A. 10. Outubro 1768. 

58. Salario deve accrescentar-se á pro
porçãq do merecimento. A. 24- Dezem
bro 1768. §. r r. 

;9. Safarias, le-vados pelos Provedores 
nos sequestras dos corpos de mão m0rta, 
s: man.clárâo restituir, por sere~n diligen
cias ordenadas a bem da Coroa. Provis. 
I2. Setembro 1769. 

6o. Salarib pela assignatura das Guias 
não levao os J u.izes d'alfandega, das Si
sas, etc. , e .quanto levao os Escrivaes 
D. 12. Dezembro I774· §. 5· · Os dos ceifeiros . e tra!5alhadQres do 

AlernwTejo quaes sejâo. D. I). Junho 
17)6. 

61. Sal~rios do .E~~rivão do Registo 
He reciprocamente proveitoso ha- ' das Merces Lluaes sepo. A. r. Agosto 

ver nos emolumentos, e salários um sys- I777· §. Io. 
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Mandárâo-se conservar os que os 
Officiaes de Justiça estivessem em uso de 
receber. ResoJ. 19. Fevereiro 1784. 

Mandou-se formar o Regulamento 
interino delles. Provi~. I I. Maio 1784. 

62. -- que levâo os Juizes de Fóra, 
das vistorias da terra, e fóra CJUal. he. A. 
28. Janeiro 1785. §. 2. 

63. -- dos Escrivães, que tratao 
do livramento dos presos pobres, que se 
livrao em Lisboa, são pagos no Erario, 
e como. A. 5'; Março 1790. §. 5'· 

Os d~ alfandega do Porto não se 
podem estender pelos da de Lisboa , sem 
ordem expressa. Resol. 22. Junho 1790. 

64. -- dos Escrivâes nâo he obje
cto, que se tenha em vista em qualquer 
providencia :f mas o allivio do povo, gue 
tolera mal os emolumentos, que lhe fa
zem vexa~âo , por se converterem em 
ur~lidade particular. Resol. I 9· Abril 
I792· 

6). ---.. dos Officiaes dos Almoxa
rifados, seu Regulamento. A. 31· Julho 
i798. 

66. SalintJJ' insulanas. Seu estabeleci
mento. A. 20. Novembro 1792. 

Novas providencias. A. 8. Dezem
bro I797· 

67. Salitre. Mandou-se, que as náos 
da India trouxessem a maior por~ão del
le, q~e podessem. A. 18. Mar~o r617. 

(Vtd. ,Resol. 27. Janeiro J697·) 

Vende-se por estanco Real no Bra
zil. A. 24. Abril 1801. §. 4· 

Providencias sobre o seu refino. D. 
4· Março I 8oz. 

E no Brazil. C. R. I 3. Maio 1808. 

S A 

68; Salvas excessivas com grande gas
to de polvora farão prohibidas. A. 7· 
Dezembro 1636. 

69. -- de artilheria quantas, e quaes 
se mandou , que dessem os navios da Ar
mada Porrugueza á Hespanhola. A. IO. 
Junho 1618. 

Não se podem dar no rio de Lis
boa , do marco de Alcanrara para cima, 
nem ainda ás Pessoas Reaes. L. I 6. Mar
ço J684. 

(Foi recommendada a sua obtervan
cia., que se ti1zha mandado suspender 
com a et:trada d' E/Rei Catholico em 
Lisboa. A. 28. Novemb~o 1709.) 

'70. -- das fortalezas , e náos como 
são reguladas por suas insígnias , corres
pondentes á graduação de seus Comman
dantes. D. 2. Abril I 761. 

\ I 

Como se mandáráo dar para poupar 
a polvora. Avis. 'i· Setembro 1810. 

71. Sangue. O direito .delle nao passa 
do primeiro gráo da linha transversal. 
Ais. 9· Abril 1772~ , 

7l· Santo Officio. Providencias sobre 
os seus privilegias. Ass. 13- Maio 1616. 

Forâo declaradas isentas dos seus 
privilegias as causas de força , do reo 
clerigo, deprro de anno e dia. Ass. 9· 
Dezembro 1626. 

Mandárâo-se fazer immediatamente 
a ElRei as consultas dos negocias da sua 
competencia: e foi approvadp o Regi
mento e Estilos delle , e os seus privi-

' . 6 1egios. C. R., n. Janeuo I 33· 

Mandárão-se somar no Santo Offi
cio as contas do Thesoureiro do Fisco. 
C. R. 9- Fevereiro 1633· 

. Prerogativas , e jurisdicça? do In
quisidor Geral. C. R. 9· Fevere1ro 1633• 

38 '* 
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Providencias sobre o privilegio do 

fôro . dos seus ·Officiàes. Assent. 8. No
v.embro 1634., e 30. Ja~eiro I 647 .. , :.e 
D. 17. Março r6)4-, que declara, nao 
pertencerem etles aos filhos dos Fami-
liares.. . . ) . 

( Vid. Ass. '-7· Setembro r67o.). 

::Jez-se mercê de um lugar perpe
tuo de Conselheiro á Ordem dos Prega
dores. C. R. 23. Setembro r·6r4.) 

' 

· ( Declaro"'u-se prohibido a{)S filhos , · e 

·criados dos Ofjiciaes, t! Ministros do 
Santo Officio comprarem alguma cousa 
das Fazendas confiscadas. C. R. · 23. 
Maio 1624) · 

Os seus Familiares tem o privilegio 
de aposetuadoria. D. I. Janeiro 1686. 

O seu Regimento foi confirmado. 
A. I. Setembro I77+ · . ·· · 

:. 

Tem tratamento!. de Magestade , e 
·os seus Deputados são do Conselho do 
Sob~rano. E -a-s: ,causas civís , . de que co
nheceJn-; são .texpedidas em nome aeiie. 
A. 20 . Maio, e C. L. 12. Junho 1769. 

Extensão do seu poder , e jurisdic
çao, .(1tc . . C. L. b. Junho q69. · 

Necessidade de seu estabelecimento. 
Ed!t· I 2. De~embro 1769. 

(DecJarou-se ~ que o a_çougue del/e he 
sujeito á almotaceria. Resol. 3· Otttu- · 
hro 1790.) 

I 
. I 

73 · Siinto e ordem. dá o ~ajor. Geb.:e
ra1 d' Armada. D. 16. Outubro 180'7 .J 

.. 
7.4· Sap.ãe~· de Ta-vira forío , thanda

dos afor.ar, a q~Uem, e coma.· A . .17• Jti.r 
lüo I79rp. ~ " _ , , "· ' 

t 1' 
",'- ! 

' J• 

. 7?· S~r4i1(ha do Algarv,e não paga 
d1re1tos por entrada , ou sa1âa~ e a de 
fóra ' paga 6(/) reis por milheiro. Pró vis. 
31. Outubro I773'· ~ · 

Ç~a ~egi.rliJfiio Acha-se hoje alte-
rada..~ · · · t , • · • · 

,: v 1 

. 76. Sargentos das Orrlenanças goz~o 
·do privilegio de Cavalleirps, posto que 
o não sejã0. O mesmo cs Capitâtes~ ~ 
os Alferes. ~egim. ro. Dezembro 1570. 
§.-4r. , · 

77· Sargentos Mó1·es das Conuwcas. 
Lugares, em que devem residir. Revis
ta~, que hão de fazer em cada anho ., e 
como. Regim. 28. Novembro 15'98. §§. 
I. , 2. , 3. , e seg. 

· · E devem- ser examinados antes . de 
eleitos. D. 25. Agosto 1703. . 

O seq posto he . mai.or do que o .de· 
Capitão Mór, que está ás ordens delle. 
C. R • .-n.· Junho I 646. ) 

Devem-se:-lhes pagar. com prompti
dão os ordenados nos lugares, a que fo
rem repartidos. - Como se ha de fazer 
eleiÇão delles. A. 30. Agosto I 628. 
., i ,, ,· 

Se~viâo .nos lugares dos Cé!pitães 
Móres em sua falta. A. 3- Outubro 1642. 

' A sua jurisdicçâo nas companhias 
francas 

1 
que commandavão , foi extincta 

e se aggregárâo aos Capitães Móres d~ 
terra mais visinha dellas. A. 7· Julho 
1764· §. 7· 

(Porão ·extinctos, ficando os actuau 
com f soldo por inteiro. Resol. 2.6. Ort
tubro I78I.) 

• ),.- i 

7g, Sargentos Móres. Mandou-se LlUe 
tive.ssem companhia' ,mas que nunca fos
se a de granadeiros. D. 30. Março 173 5'. 

(Revog. por D. ·r. Agosto 1796.) 
'I • I 

79, Sargentos &.1p~, e de numer.o e 
'de gratladeiros , · .. que- ~Qldo se mand~u · 

\ c. '. ) 
que receuessem. Resol. 2.0. Fevereiro 
I-74-9· 

o J ~ • 
. I 'l! _: ! 

.t .8ru;-.Sa1'gentos- M,~~s pagos. Os filhos 
delles podem assentar pr.aça de , cadete 
1Senl fazer outra alguma próva de nobre~ 
.z.á:i A. r'( 6. 'Março TI J$'7: j 
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81. Sargento Mór de Batalira tem tra-. 88. Sarrilha da moeda velha. A sua 
tamento de Senhoria. A. I)· Janeiro I759· fábrica foi extincta. C. R. 22. Novembro 
§. 3· !688. 

Forâo denominados Marechaes de 
Campo. D. 5· Abril 1762. 

82. Sargentos de Mar e Guerra farão 
cria?os vinte e quatro. D. IO. Junho r763. 

(E depoi.r quarenta; decfo.ra·11do-se, 
que nao poderiõo passar a O.fficiaes de 
pate11te, sem completo. rem o curso d' .Aca
demia da Marinha. Rerol. I 3· Olltu
bro I 807.) 

~Farão extinctos, ficando os Of!iciae.r 
infe.riores del/a, e os Gua1-dilfes, ou Ca
hos dos !Ylarí1theiros encarregados do ser
'Viço, que eUes fazião. D. 2. Maio I 8o8.) , 

83. Sargentos Móres das vinte e tres ' 
companhias do Terço de Lisboa gozao 
da. graduação de Ca1pitã<i> Mór; e fazem 
as suas vezes no rlifo Terço. A. 7• Julho 
17Ó4· §. 3· 

84. Sargento Mór dos Auxiliares deve 
residir no districto da sua jurisdicção , 
e seus Officiaes , e delle não deve sair , 
sem Iiceaça , por mais de trinta dias. A. 
7· Julho 1764. §. 9· 

(Esta Legislação- acha-se alterada 
pdo novo Regulamento.) 

8). Sargentos Móres das terras , em 
que .reside o Donatario, expedem as or
dens pata as recrutas , e tem a gradua
ção de Capitães Móres nas 1.3. compa
nhias_ do termo de Lisboa. A. 7· Julho 
1764. §.§. r.' e 3· 

!36. Sorgentos Móres da~ Ordenanças 
commandâo no impedimento do Capitão 
Mór. A. 7· Julho 1764. §§. 10., e u. 

R7. Sargentos de tropa de linha, gue 
passa_rem a Ajudantes Supra, que soldo 
vencem. D. 7· Agosto 1796. §. 3· 

Mandou-se pôr em todo o dinheiro 
do Brazil. Avis. 10. Março I7)I· 

89. Satiras, e libeJlos famosos são 
casos de devassa ex ofjiâo. L. 2. Outu• 
bro I753· 

90. Saude. Regimento della, e de seus 
Officiaes. zo Dezembro I 693· 

A Carnara do Porto mandou-se con
. servar na pvsse de ser· inde,pendente do 

Provedor de11a. A vis. I 2. Jane1ro I 7 45'. 

Mandou-se fazer e Regimento da 
Casa della , sem se defraudarem as Ca
.maras. D. 24. Julho 17)4· -

Prov1dencias pará''a sua' conservação, 
e Officio do Prov:edor Mór no Rio de 
Janeiro. Qyarentena dos navios, etc. A. 
2 2. Janeiro I 810. · 

Foi criado um Lazareto para as 
Qgarentenas, e deu-se lhe Regulamento. 
Portar. 22. Outubro r8J). 

E declarado o uso, e emolumentos 
delle. Edit. I o. Maio I 8 I 6. 

Outras providencias. Editt. 30· Mar
ço 1816., e 22. Novembro I8I7· 

$JI. Sciencit~.r s1ío o meio dé conservar 
a Religião, e a Justiça na sua pureza, 
e igualdade; e por essa razão farão sem
pre o objecto mais digno dos Senhores 
Reis deste Reino. A. 28. Junho I759· 

A felicidade das Monarchias de
pende da cu1tura das sciencias. A. 28. 
Junho I7)9· 

Em todo o tempo forâo connexas 
com a felicidade , poder , e reputação do 
Estado. C. L. 21. Jul)ho 1787. §. I7. 

91. Sé de Leiria. Providencias sobre 
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a administraçao das rendas da sua fábri
ça. C. R. 20. Outubro 1620. 

(Declarou-se; quanto á Sé d~ Mi
r.anda, que os requisitqs ... necessarws.:m 
o provimento do seu DeatJ se entendtao , 
qua1zdo elle não era feito pelo Papa. A. 
:29. Julho r6)4·) 

(Mds .depois foi es-te revogado, e se 
exigz'rão em todas. A. ;o. Junho 16))·) 

Foi erecta a do Bispado do Mara
Hhão. A. 17. Abril 1739· 

93·· Sé vaga. Foi prohibido ao Cabi
do do Porto, nesse estado , dar }ugares , 
fazçr alteraçoes , ou despezas , sem licen
ça Regia , dando conta para esse fim. 
Avis. 27. Maio 1771. 

(Declarou-se, que o Juiz privativo 
do Bispo, e Cabido da Sé. do. "f'o;to dev_e 
sentencear as capsas 1·par· st so , e nao 
com AdjuntO's: C. R •. 9· Junho 18-oo.) 

94· Secretarias d'Estado. Sua repar
t-içãe em duas; sendo uma d'Estado, e 
outra de Mer-cês. A. ·1.9. Nove bro 1643· 

Aviamentos, que se lhe mandárâo 
clar para sua despesa. D. 3 r .. Dezembro 
1643· 

S ão tres, e qúaes sao os negocias, 
que se devem expedir por ·cada uma del
las. A. 28. Julho 1736. 

St1as propinas , e augmento dé o!!
denado da -dos Negocios Estrangeiros. D._ 
19. Dezembro 1736. 

(Vid. D. 4· Dezembro 1737.) 
-

A dos Negocias da Guerra foi no-
vamente declarada unida á dos E-stran
geiros. Avi-s. 23. Julho i80-I. 

(Por C. R. 6. Janeiro r8o::: : tinhão
se de.mnnexado,) 

( Declarou-.re, que não haveria pre
cedencia e11tre os concorrentes ds con
ferencias , que se faziãó 11ella. D. 5'. 
.Abril r8o;.) 

9.5'· Secretaria d'Estado dos Negocias 
da Fazenda. Suas dependencias e pa
peis, que lhe pertencem .. Portar.' 8. Ou
tubro I 812 . 

96. -- do Governo das Armas do 
Porto foi mandada arranjar como as o.u
tras. Avis. 18. 1\bril 1761• 

E com um Offic'ial Ajudante. Reso!. 
I). Setembro 1787. 

97• -- das Mercês mandou-se pas
sar para a Torre do Tombo. Avis. 5• 
Fevereiro 1791. 

98. -- do Qgartel General. Per~ 
mi~tio-se nomear para ella um Official 
ma10r, e dous papelistas. D. 22. Feverei
ro r8or. 

99· ~- da Intendenda Geral da Po
licia. Emolumentos, e ordenados de seus 
Officiaes. DD. 17. , e r8. Novembro 
18or., A vis., e Plan. 22. Julho I8G7. 

100. Secretarias dos Governos das Ar
mas das!prov:incias. Numero e gradua
çã? dos seus Officiaes. Reg~Iaç. 9· Ja
neiro r8 n.. 

(Vid. Resol. IJ. Setembro 1787.) 

- Seus soldos. Portar. , e Regulaç. 6. 
Maio r8q. 

ror. Secretario d'Estado das causas 
da India. Declarou-se, que lhe pertencia 
passar as patentes dos Governadores de 
Ultramar. C. R. 7• Julho 1621. 

Os do Brazil, que lugar tem, quan
d,o, em presença d?s .Governadores pra
ticao actos ·de offic10. C. R. ro. Janeiro 
1704· ' 

101. Secretarias d'Estado tem trata
mento de Excellencia. A. "l8. Julho 
1736. - ' ' 

(Vid: L. r6. Setembro 1597.) 
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Seus ordenados, e em.olumentos. A. 
4· Janejro 17)4• 

Servindo por outros impecl'iclos . na'.. 
da v.encern, mas estando vaga a Secretá
ria , vencem o quinm dp ordenado. §. 4· 

São Conselheiros d'Est:ido natos. 
Avis. 4· Julho 1796. 

·Servião de Escriv.aes da.s Coilfitm'a
çóes Geraes , trazendo á presen~a do So
berano aos assentos dellas para os confir
m:.Jr. A. 6. Maio 176?. §. 1. 

Forão declarados Conselheiros d'Es
tado, não ol!>stante serem Conselheiros 
na!os. Avis. 2ô .. Mai.o 1796. 

SE 
. io7~ Secretario, e Offi.ciaes da Secre-: 
taria âo Almirama'dp, quanto levao das· 

'. Cartds d~ Mercês, ~arent e>s, etc. A. 31. 
]iJlha 179!f, e D. 1.5 Fevereiro 1807. 

' I ' • 

108. -- d' Acad-emia Real da Ma
rinha. Seus. en1ol'umentos. D. i7. Novem
bro I8oo.· 

109. Sec~etari~s dos Generaes, e Go
vernadores das províncias. Sua graduação. 
Portar.-9 Janeiro 1812. 

. . . b~ dos Govern0s das Capitanías Ge .. 
iaes gozão, eín quanto ~ervem· , da gra
duação de Coroneis de. Mil icias, os das 
outras de Sargentos Mores. D. 3~ Março 
I817. O dos Negocias do Reino f~i no

meado lnspec'tor do Hospit::~l das Caldas, 
extincto o Provedor.- D. 9· Janeiw I799· 

. i 10. Sedas podem metter os Estran
geirQs. por terra, sem avença. For. f) / 

103. SearetfJrios de Guerra. Seús emo;. . Outupro 1587. Cap. 6). 
Jumentos. 4. 3· Agosto 1644- . . ' 

Gozao dos privi1egios de Desembar-· 
gadores, D. 13. Agosto 1655· 

104. Secretario da Junta· do Coinmei
cio. Sua~ obriga~óes ,· authoridade , etc. 
Estar. confirm. por A. r6. Dezembro 

· 1756. Cap. 6. · 

~ando não vai o Presidente, pro
põem os n gocios. E que lugar· rem. C. 
L 5. ] u·nho I 788. §··. 4· 

Mandou-se , que pagassem tres reis 
~ê direiros. A. 24. Março 169y. 

_Privilegies de quem a' lavra. He proa 
nibida a sua extracçâo para fóra do Rei
no. L. ~o. 'F~vereiro 1'7)1.. , e Edit. 15. 
Feverei-ro 1802. 

· 11' i. Seda, que sa'ír das províncias pa-·· 
ta Lisboa, deve trazer guias escritas pe
Jos Escriva~s das Camaras, e assigna
das pelos Vereadores. L. 20. Fevereiro 

: I 752:. 

1 os. ' Secretarias dos Regimenlós fora o Providencias púa evitar' os contra:. 
çria~os. D. 'j . .Agosto 1796: . paüdos das lavradas D. l). Agosto 1753. 

·E tem ·a graduélção de Tenentes , 
com o soldo qe r5(/) rs. D. r·3-· Novem
bro (796. 

ro6,. Secretario do Almiran,tad~ .. Sua· 
(:;ri;:~çâo, obrigações, etc. A. 1-6. ÜUHI
bro 1796. 

Estando impedido~ serve· em seu lu
gar o Conselheiro mais moderno.- .Reso], 
1 5 · NQV!!tll bro I 797. 

As peças della' fabricadas rio Reino 
mandárâo-se se !lar, e sem emolumentos 
para os Offiéiaes. D ·'2. Abril 17 57. 

Ampliadó a t'odos os tecidos. D. z4. 
Outúbro I757· 

Nãó paga direitos no Brazil, sendo 
das f~bneas do Reino. D. r. Mar~o !75 R. 

Ampfi.ado a toda a seda· em rama. 
D. 19. Maio 1758. 
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Foi isenta de direitos a seda em ra- · 
ma. Provis. Reg. IO. Junho I758. 

Declàrado, quanto ·á alfandega dó 
Porto, aonde se mandou observar o mes
mo. A. 30. Abril 1760. 

(Mas esta isençá"O não comprehende o 
ditreito da siza, que s~ paga fórit d'al
fandega. Resol~ 4· Novembro em Pro
vis. 23. Dezembro 1778-.) 

in. Sedas fabricàdas neste Rein·a sd
lão-se na alfandega, pagando unicamen
te o importe do sello. DD. 2., e 19. 
Abril 17)7• 

Não pagão direitos alguns de en:. 
tr.ada, ou saída. D. 3· Abril I763. 

I 1 3 .. Seda. A isenção dos direi tos, con
cedida ás peças de !la , por DO~ 2. Ab~il , 
e 24. Outubro I7)7•; he .comprehens1va 
de todas as alfandegas. D. :u., e Provis •. 
2.9: Novembro I7)7-

1 q. -- da fábticà do Rato tem to
dos os privilegias das sedas da fábrica do 
Reino·. Estar. c'01tfirm~ pelo A. 6. Agos
to 1757. §. 8. 

Todas as fabricadas na Côrte , e 
termo são levadas aos armazens da fá
brica, e pagas por um preço igual. Es
tar. cottfirm. por A. 6. Agostó 1757. 
§. l)l 

I I). Sedas em rama , e todos os ma
tefiaes precisos para a fábrica da Seda , 
não pagão direitos, constando ser para 
ella na fórma declarada. §. 9·, e D. 29. 
Maio 1758. 

As das fábricas do Reino forão 
isentas de direitos no Brazil. D. 4~ Mar
ço 17)8. 

direitos , nem emolumentos nas alfan
degas. DJ?. 3· Abril 1"763., e 30. AbriL 
1774· 

Preço~ porque na fábrica se paga 
cada arratel. Edir. 26. Março I7J3· 

1;7- Sedas, e retrozes, que direitos 
pagao por entrada, e como se faz o des
pa-cho delles. D. I o. Março r 77 4· 

Providencias para o estabelecimento 
de uma fábrica dellas em Pombal. Re
soi. I8. Junho 1774-

Forao nomeados quatro Directores 
para a fábrica della. D. ) . Abril 1788. 

t r 8. Sedas da In dia farão prohibidas. 
D. 15. Outubro 1788. 

I r 91 Seda em rama dos paizes estran
geiros, que se achava nas alfandegas ao 
tempo do Decreto, foi despachada sem 
d.ireitos , porém a outra ficou sujeita a 
elles D. II., e Provis. 2r. Julho r8or. 

Prov.idencias sobre as fábricas della, 
e correição, gue para esse fim. se man
doü fá'iero C. R. 22. Março r8o2. 

As duas corporações de Fabricantes 
de largo , e de lavor, forao extinctas , e 
livre a cada um o fabríco. Edit. 26. Ju
nho I8II. 

I io, Sedição, e motim nascem does
quecimento da Religião, e da fidelidade 
que se deve aos Soberanos. Poem en~ 
desordem a paz pública, e a harmonia 
dos povos. C. 28. Fevereiro IJ5'1· 

121. S~ducção, e rapto commettem os 
que allicião, ou sollicirão filhas alheias , . 
e tem lugar a Justiça. C. L. 19. Junho 
177)· 

I I 6. Seda em rama foi isentà de di- · 
te i tos. Pro vis. R. I o. Junho I 7 )8. 

A da fábrica de Lisboa não paga 
121. Seges. Mnndárao-se pôr padrões 

nas ruas, para se saber, donde se devião 
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l'ecuar, e com que penas. D. 9· Outu-
bro 1686. ' 

As dos Fidalgos, Cavalleiros, Des
embargadores, e suas mulheres não po
dem ser penhoradas , por serem precisa
mente necessarias ás pessoas desta quali
dade. Ass. )· Dezembro 1770. 

123. Segredo não se póde prometter 
ás testemunhas, gue jurarem nas devas
sas, sem ordem expressa de Sua Ma
gestade. C. R. zo. Maio r6r5., e A. 
z. Março r6r6. 

(Ha casos, em que póde, como no do 
A. 8. Fevereiro· 171 r.) 

124. -- dos Tribunaes nas consul
tas o1andou-s~ guardar. C. R. 14· Se
tembro 1621. 

E pelos Ministros, e Officiaes da 
Relação. D. 25. Janeiro I 643• 

I 2). -- mandou-se guardar nos 
Tribunaes. C. R. 9• Fevereiro 1627. 

(Vid. D. 28. Julho I 6n.) 

Devem guardalo os l\1inistros, e Of
ficiaes de Justiça: e os Presidentes dos 
Tribunaes, Regcdor, e Governador do 
Porra devem inquirir, e devassar das pes
soas , que o nâo guardao. C. R. 9· No
vembro 162.9., DO. l). Janeiro, e 19. 
Setembro J 641., 14- Fevereiro I 642., 
18. Agosto 1649·, e 3· Outubro 1669. 

n6. -- He prohibido ter os réos 
nelle mais de cinco dias , por ser uma 
especie de tormento, que já não tem lu
gar. E como se procede , quando con
vem prorogalo p,or mais tempo. D. 7· 
Agosto 1702., e A. 5· Março 1790. §. 2. · 

127. -- para que se observe nos 
'rríbunaes , nâo se devem entregar as 
consultas ás partes ; mas devem-se remet
ter pelos contínuos da Mesa aos Secre
tarias d'Estado. D. n. Maio 1707. 

Tom. IL 

SE 
! 128. Segredo devem guardar todas as 
pessoas da Junta do Commercio, do que 
nella se passar com pena de perdimento 
do officio , e inhabilidade para outro. 
~stat. conjirm. pelo A. 16. Dezembro 
17)6. Cap. 17. 

O mesmo na Mesa do Bem Com
mum. Estar. conjirm. pelo A. r6. De
zembro 1757· Cap. 1. §. ro. 

Nâo ha dos livros dos assentamen
tos das tenças para os tencionarias , mas 
para todos os mais. C. L. 21.. Dezembro 
I76I. Tit. 2. §. 4· 

r 29. T-- h a nos livros do manifesto 
da Decin:ta. A. 26. Setembro 1761. 

E nos do registo dos Regimentos. 
A. 9· Julho 1763. §. 14. 

qo. -- de Justiça foi mandado 
guardar , especialmente no caso da C. 
L. 6. Outubro 1784. §. )· 

· Os Ministros são obrigados a guar
dalo, em quanto nâo se publíca a sen
tença. Ass. 26. Março I 8 r J. 

1 F· Segurado, tanto que tem noticia 
da perda , dá parte aos Officiaes da Casa, 
e lhe entrega os papeis : e he obrigado, 
no caso de perda a justificar o valor da 
co usa , se.m os gastos. Artt. I 4• , I 8. , e 
21. de It. Agosto 1791. 

r 3 z. -- ou qualguer pessoa p6de tra
tar , e beneficiar as fazendas a risco dos 
seguradores. Art. 23. de 11. Agosto 1791. 

133• -- na causa de seguro deve 
provar , porque h e auctor , que o dano 
foi total, e causado pela fortuna do mar. 
E tem a presumpção legal a seu favo~ , 
sendo o navio visitado, antes de sa1r. 
Ass. 4· Agosto 1794· conjirm. pelo A. 
n. Fevereiro 1795• 

I34· Seguradores. Os seus nomes não 
39 
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podem ser úseados pela }ui?ta do Com
mercio ; que só. deve con~t~lrar o que ba 
CQ!jtra elles. A v•s· I. Abrd l78 6.· 

135'· Segurador~s .. podem. assignar as 
apolices com perm1ssao Reg1a. Artt. I r. 
Agosto 1791. Art. I. 

Os das provincias podem alistar-... se 
na Casa por- Procurado:es., que ficao 
obrigados por seus constltulntes. Art. 2. 

de 1 I. Agosto 1791· 

Podem assignar por Procuradores. 
São obrigados in solidum ; e os que não 
tem socio , não podem ausentar-se do 
R~ililio, sem fian~a a.os. seguros. Artt. 7 · , 
10., e 12. de II. Agosto 179r. 

MorrendQ qualquer delles, os seus 
herdeiros não podem dispôr das bens, 
sem darem cau~ão aos seguros feitos. 
Art. 13. 

, Fer.dido orse.guro , deve o se.g1:1rado 
notificalo aos .Offici~s; da Casa, e apre
sentar-lhes os papeis, para elles norifica
teflil, os.seguradores p:Jra pagarem em 15. 
d11s. Artt. l4·, e I}~ 

tinha. Ass. 7· Agosto 1794· confirm. pe
Jo A. 12. Fevereiro 1795. 

I 37· Stgu,·ar o Juizo he obrigado 0 
devedor, que, fundado no compromisso 
pede vista contra o credor, que não ac~ 
cedeo. Ass. 23. Julho r8u. 

138. Seguro ninguem pôde fazer fóra · 
da Casa delles : e todos devem ser feitos 
pelo Corretor ; e o contrario he caso de 
denuncia em qualquer Juizo, sendo casti
gados os seguradores , e segurados · além 
da pena de nullidade. AA. u. Novem
~ro 1648., e 29. Outubro 1688. 

(Vid. Provis. 20. Ahril ,J78)., que 
recommenda a obJava11cia destes A.t1.) 

I 39· Seguros feitos por homens de ne~ 
gocio tem lugar nelles a clausula depo
s~tári~ D. II. MarrfO I 6 9 5'. 

(Vid. Au. q. Abril I69)·, e LL. 
18. Janeiro 1614., e 31. Maio I774o) 

Foi permitrido fazellos fóra da Ca
sa, e como. D. 17. Junho 1707. 

I , 11 
136. -- em caso de perda, exarm- 1 I O Regulamento da Casa delles foi 

lí\âQ e.s.papeis e.m r; dias, pagão em I), . approva:do. Resol. I). Julho 1758. 
e- a~i:o são oofigad0s , sem ajuste , ao 
élQét~dor'IO, nem á ·rebeldia do Patrão, 
só.mente ás regras geraes das praças da: 
Europa. Artt. :r;., 23., e 24 .. de II. 

Agosto 1791. 

.As causas , e dividas .entre eUes , e 
os- segurados pertú\nc;em á Casa d<9s Se- · 
guro11. Ass. 7· Fev~reiro· IJj93· 

Não pôde ser obrigado a pagar, em 
caso de avaria grossa, o seguro, sem li
q.uidaçâ~, e cPntliib.tú~âo da causa segu
na,cla~. E he respemsavel pela innavegabili
d-ade: d.@ n<iivi.e, proeeàende de fortumr· 
do rnnr, ou de outra força maior. Ass. 
7• Agosto 1794· co.njzrm• por. A. :n2.. 

Filver.eiro I79S:• · 

Deve provar, que a innavegabilidade 
do navio visitado, e julgado navegavel, 
pr0ce,de· de Y~~ üttdnseco,,. <i LU: eHe; já 

1 
As despesas dclJe sáern precípuas a 

favor dos que" as fazem do prodocto 
dos navios penhoradas. A. 24. l.Vlaio 
176). 

Toda a jurisclicção sobre a Casa dos 
.Seguros foi inteiramente commettida á 
Junta do Cornmercio. Resol. 14. No
vembro 1783. 

140~ -- Pwv1àencia~ sobre a ser
. 1Yentia , provi11:rentos , e or:denad0s do. 

Corretrol! , e· Provedor clelles·. A. r 1: 
Agosto 179r. 

PG&lro fazellos as: Nacionaeg e 
Estran:geiros, e corncr.. Aur.. conjirmw' por. 
A. rr·. Agosro: I79·L Art.. :r •. 

E oos ;. e:ou:ras~ sã'O ali~ta'dos. Ar.n; ·3 .. 
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E assignao em o livro· do Regjsto', 
-e só esses o podem set. Ar~. 4· 

• 
He prohibido assigoar por campa·~ 

nhia do seguro, ou seguradores panicu
lares de fóra do Reino. Arr. 5· 

Podem-se contratar com as condí
fÓes, que parecer ao segurado, e segll-
radores. AFt. 8. , 1 • • , 

Sendo assignados.por uma. sociedade1 

sao pagos por ella' e obrigados os socios 
in solidum. Art. JO. 

i' 

Como se procede , quando o sacio , 
em nome de quem corre a sociedade , . 
não está em termos de pagar. Art. 11. · · 

SE 
Outra: ltJdem11idade. Condiç. it.-. 

Agosto 1 804. 

Outra : Rectidão. Condiç. 2j. De
zembro 18u. 

. 
I43· Segur(í}s. Mandárão-se observar 

os Artigos· da Casa delles. P1·ovis. )· Fe-
vereiro 1811. · 

144· -- oo Administraçao de Cor
reios como se fazem ; responsabilidade 
dos Empregados , contabilidade , etc. 
Artt. 13. Dezembro 1811. 

r 45'. Sellados devem ser os documen
ros , com que as partes instruem o-s re
querimentos-feitos ao Throno, oD Tribu
naes. Edit. 29. Outubro 1an. 

14r. Seguro só he válido, sendo re
gistado nos livros da Casa, e havendo 
dúvida decidem louvados, ou arbitras, 
e como; e das sentenças, que nefles se 
proferem , appella-se · para a Junta do 
Commercio. Art. 6., 8., 9• 16., e 17. 
de II. Agosto 179r. 

r 46. Se l/ar €orno se dev~m as fazen• 
, das d'alfandega. For. I). Outubro 1)87 .. 

Deve-se pedir dentro de um tempo 
limitado em dous mezes , contados do 
dia da perda, sendo nas costas do Rei
no; de quatro nas da Europa; de seis 
em Açôres , Canarias, Cabo Verde, 
Barba ria, Mediterraneo, e pórtos do Le .. 
.vanre. Art. 18. de u. Agosto 1791. 

Paga-se a perda pelos seguradores, 
nao havendo noticia do navio um anno 
na Europa, e dous fóra ; e cede o segu
rado das fazendas. - E em que fazendas 
se paga ~ em quaes nao ' e em que quan
tia. Artt. 19., 20., e;: 21. 

Em caso de perda, sempre o segu
rado deve justificar o valor dos effeitos 
segurados, que o seguro não pôde exce
der ~om gastos, e premio; á excepção 
de ajuste em ~ontrario. Art. 2~. 

I 42. --"-- Sociedade , e Casas de1le , 
com o nome de Caldas Machado, etc. 
Condiç. 27. Janeiro 1792. 

<?utra : Tranquillidade reciproca. 
Cond1ç. 1.2. Fevereiro 1797• 

Cap. 36. 

Corno se devem seiiar as mercado
rias dos leatdam€IltOS. Regim. 2. junho 
1703. Cap. 84. 

· E n'alfandega do Porto. Regim. 2-. 

Junho 18o3. Capp. 42., e 43 · 

147· Se/lo d'alfandega. As fazendas, 
que forem achadas sem elle em Lisboa, 
arrabaldes, e rio, que penas rem. For. 
I). Outubro 1587. Cap. 84. 

Nao he preciso , que o tenMo os 
retalhos de sete covados. For. I). 0utu
bro 1587. Cap. 86. 

148. -- ou clausula de que valha 
sem elle não mandão pôr os Provedores 
em sentença, ou carta, que não deva 
passar pela Chancellaria. A. 7· Janeiro 
1750· §. 17. 

I 49· -- com sinete se m~~dou pôr 
em os pannos, que se rememao enfar-

39 * 
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dados .para o faràameM.o .. dú~ 
C. R. II. Agosto ~759· · 

(Via. D. 5· Mt~Io 1760• 

soldados. ' por. pWJno.r::.J.as fábriJCtJs .Nvpciontiis por 
conta da Fazenda ReaL§·. 6. - E dos affo. 

1 
cios mecanicos , e artes fabrú. §. 7. -~ 

I f!!Fe tl!.f ·opor t!J'f'Óe .f< d' arre:tià.dDf ãr/ aeve l1l 

regular_-se pelo plano. pre,rcr.~p_IJJ; partà ·a 
Decima. §.. ·13 y ( -. .i ;- ..,.~~ 

··. - .. • -- E: 

1 50; Selld se p6e de graça etrl todas 
as mercadorias que vão á Casa da In-

• , ~ ,J.. ..- ' .,.1 

·dia, -~ • a§ qi1re <D· nao tem·, se rep~tao 
·desenta.tni11Íha.das. ·uA~ w .. Júl110 I'f67• . ' 

zp. Sellos das fazendas da alfartdega 
p6e-se 'gt.14:[Jiratlil!€nte .. . E ~as fazendas, tj_ue 
t>s devJ@'>l'lil · r~r , háo d~ apr~senrar~se em 
seis mezes, e-·c0m ·que. penas:! A. 20 . J tk 

lho 1767. · 

.. eM 2 .• ~eJlo das, alfa!19ega~ clo .Norte 
foi .,abolido ~m todas, . e co[lJO.' A. 2i. 
·Ne.Vet'llbro Il74· §. -I. e seg. 

~ ~ -
-

1)3· ~- pôé-se nas mercado~as; e 
cousas embargadas, e que se fechao. A. 
1· Dêzeru9'!'0 Ú7~6. §. -to·. 

. " t 
I I{.. I J. 

. ; 

154. -- do papel. Seu estaheleéi::. 
meoto. Crlac.ão d~ .seu Int~.ndenre, e Re
gulamento. A .. 10. Março 179}· 

i)). Sellos das faze~das. A_s ~acio
.n·aes tem drops, e .as Esnange1ras _um, 
que se lhes pele nás alfand~gas. A~ 27. 
Abril I 797· 

- · (PrJr D. '3--NO!Vem6rv I 8Elf,_JJe· decla
r.o~ ta,m4r:m ·o 1'f!:Ot/o;:;. edugar: ,~ tt'O·nde~ o 
como este se l/o podia se·r p'o.stm :ermt 11.t.mas. 
àppr_e~sãq dos fab!'icantes, e s~gurança 

, dos. ;dir..ettos· d~ .F .. wzenda•.Re.arht - · 
~ "' 41 I -J 

157· Sello das Ietras ~ d~·· carbbio dev~ 
ser em razão do _yalo.r deltas. Edit. 13• 
N~)Vembro 1.802. Art. J... • 

( • l - ~ . 

' . ....... . . / ' .1:.; •• : 

I 58. Sello de todos os papeis , AI va-
rás, Gracas, e Mercês, expedidas por 
qualquer ;urhorid:rde; ou rcpaniÇliG; ~n
dou,se pa.gar na. Cha-ncellar-ia Mor d~ 
Côrre e Reino, com a taxa para a Real 
Fazenda ; dec.larada no ·A. 27. Abril 
I·2o2 .. desde. o §.Hr.. ate 2lt·, sendo. n.u!.;. 

I la;s' e ,de nenlmrrJ, eífeito sem Í'SSO; fazen.-
1 do-se a sua ~rrecadação pela 4\1esa ~ d.os 

Novos Direitos. A. 1.4. Janeiro 1804. §. 3· 

r (Declarou-se por D:. n, , Junho. I 804., 
. -que os pape.is, aiues dt s.ubirem d assigna.• 
,j i'ura, ozt ~eja R_eai, ou de qualque1· pes
, J'oa·, ou authortdade Secular, ou Eccle
l·sia r.tircl1, •devem tiJfJt•o.mptar-u co#z a rve·r-
1 ba do sello ........ Tod()s o.r Decretos de Mer-
1 cês, e Portti1"Ías, que teme1!eito .rem de
rpend~ncia de outro titulo, ·víio ao sei/o an· 

(Pela Re.rol. 26. J.aneiro rKo). m1m- ·1 -tes do ... cump1'a-:e._- Provimentos, e no'
dva~se.!Jbservar:.~em t()cl;as aJ· alfand.ega.r a me a çoes, permrtttdas ao.r Corregedores 
di.spo.r.ição1es.reJNv., em qt~anto~ pôr-u 'I)U Provedores, Co!po~aç/fes, of.l. quaes~ 
tt.m sdlo so 7zas .mercadottas Nactonaes.) . 1·quer p_esso~.r;, pag.:w o seJlo '.e ~axa d{) A. 

1 11a Rtpartzçao tlos.Novv:r Dtr'tttos da Co:.. 

r 56. -~ das fu.e 11.da,~ manufactuta
das no R e i no co:no se põe. A. 7. Mar
co 1801. §. 10. 
;, 

(DwltPrmtde pór A. 30. J:t iho 1Bor. §. 
i , o mod[.l1 p();t que .devf!..se.t·fo~to o s~lto n'tli 
11lt1•7zufílotur:a..r. E. nas fdbrt'Cas !z.tuadas 
Jong.e da~· residencias d'Oü Supertntenden
teJ. §. 2..- Como se entende ovalor_, ·e:m

1 

que h a de recair o juramento do fabrican
te.§. 3·- Que o se l/o he sobre a fazenda, , 
·e fi!iõ 1obre os mautiaes. ~. 4· - Bxtinc-

1 -páo do di'J'Ieit?J ·de .. roJ'J.2·bf!i. §. 5. - benfáo' 

171'/ttrca, sendo can·egaclo pelo Escrivão 
'·aelles.- O mesmo em ult1'1Jmar. - Todo 

f() papel, que o náo tiver p11go, nãfJ se lhe 
' -pórle pôr cumpra-se.- Todas as dúvidas a 
este respeito são decididas pelos SutJer-in.

_' tendentes. - Nas co'fJMtcas, e ultramar 
! põe-se urna verba do sello pago: na Chan
. cellatia Mór põe· .. se uma chance!! a , e co-
mo.) · 

I • 

159· -- do .livro dos negocian-tes 
lie da taxa de vinte reis em cada folha 
oflO ultramar: e os das Notas, Irmanda
des, Confra.rias, Ordens - Terce~r.as, as. 
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sentos do ba-ptismo, casamentos, e obi
tos; e com. que penas .. A. 17 •. ]1unho 
1809. §§. J., e 2. 

(O mesftJO no Reino~ Po·rtar. I. Mar-· 
ço L8n. Art .. 1.) 

Igual taxa devem pagar todas as 
escrituras púbJic.1s rraslados, testamen
tos 1 procurações , letras, recibos, quita
ções 1 certidões , c ounros q uaesq u.eu pa: 
peis ·, G\~ qualquer <.]~Jatidade ·e natureza 
que sejâo , quando se apresentarem etri 
juizo, ou ser v rem de documentos a re-· 
querimentos exrraorJinarjos 1 feitos ao 
Throno, Tribunaes, Magistrados, Cor
porações, ou qnaes~.juer authoridades pú
blicas, Ecclesiasticas, ou Seculares. A. 
17. junho .r8o9. § 3· 

(O rnesmo no Reino. Portar. I, Mar
ço r8II. Art. 2.) 

As letras de cambio podem-ser pro
testadas, sem pagarem sello; mas indo 
a Juizo ticão sujeitas á taxa. A. 17. Ju
nho 1809. §. 4• 

SE 
(No Reino hefeita a.arrecailaçiqnn 

Lisbo.a 1 e 7tas comarcaJ' pela Repartiçtlo 
dos Novos Dir.eitoJJ , supprtnd6.;.se nas 
províncias comttm'll verba, d'onde conste 
o pagamento em ... /tJgat· do Jcilo das Annas 
Reaes. - Nas 8tttrM terras hefeita a 
carga pelos Escrivães das Gomaras , e 
emref!;ue aos Thesourei1·os dr:llas. Os li
vros ~iio t:ubricados pelos Juizes de Fóra, 
e.., onde. us 11Õo ha, pclotf Corrcgeda·re..r, q_tJe 
femettem ao Era,;io. a s~a impQrtancia. 
Portdr. r. Março lOII. Ar·t. 4) 

r6o. Sellos das quita~óes dos herdei
ros, ou legatarios dos Dominios Ultra
marinos (á excepção da Asia) , não seDdo 
ascen·dente, ou descendente, e ex testa
rne1~to he da decima' da herança , ou lega
do, que effecrivamente se arrecadar. A. 
17. Junf1o 1809. §. 8. 

E sendo ab i1ttestado, e parente até 
ao 2. • gráo , paga o mesmo; fóra delle 
paga mais a quinta parte. §. 9· 

Fór.ma d'arrecadação deste imposto 
·no Brazil , e remessa para os cofres da 
Junta da Fazenda; Penas contra os tran
sgressores , e denuncias. A. 17. Junho 
I 809. ~ 10. e seg. 

(Declarou-se, qtte o.r legados deixados 
á Misericordia do Rio de ']a11eiro erão 
isentos desre sello. A. 18. Setembro r 8 r o.) 

· (O mesmo no Reino, qtnmto ás letra! · 
de cambio. E declarou-se, que as pa.rsa, 
portes de11tro do Reino podem ser apresen
tados antes da taxa. Mas as cartas pre- .. 
calorias ,, de inquirição , rogatorias , · 
tutemuuhaveis , de arremaLt_tçiío , as 
sentenças deformaes de parti lbas, e as 
.rentenças , O'J rntmdados de preceito ex- · 
t rahidas do proas so, não podem ser assi- Os papeis, que hão de passar por 
g1zada.r pdos Miuistros ,nem ter execução, qualquer das Chancellarias, não depen-
sem pagarem vhtte reis de ta a por cada dem de sello , mas pagão-no, quando 
meiafolha. Portar.I.M.Jr[OI 8u.Art. ·;1 pagão os mais direitos della, como se 
2.) pradca a respeito das Dizimas de menor 

(Vid. o §. 6. do A. 17. Jrmho r8o9. ) quanria. -Os summarios das visitas, os 
livramentos de presos pobres, e os aucos 
de crimes capit2es, que não tiverc:m par
te. são isenros delle. - E os mais autos 
não saem do cartorio , mas ni um bi
lhete com declaracão das folhas, que de
vem p:rgar. I'orta:;. 30. Março t811. 

Os Escrivães, antes de fazerem os 
alltos conclusos oara sentenca final, de-• . 
clarão nelles o numero das meias folhas 
·para pagarem dez reis de taxa , e com 
<1ue penas. A. 17. Junho 1809. §. 5· 

I 

. (O mesmo no Râno. E acC1'eJce11lO!I-Se, 
que qs cont adore.r 11ãó podem contar OJ att
tos .fi1tdos , I em isso.- Que os Maghtra
dos tem pe11a de suspensáo, e hz~aú!lida
·de_ '.se proferirem smtmça Je/1/ tsso, e_.os 
Jurzes Ordinarios, além da stupnuao , 
P11gã~ o decuplo. - O! Corregedores pe!
gf'1tao pelos descammhos em coFreJçao. 
1 or~ar,, r. MarÇ,O r8.u. Art. 3··). · 

10 i --· Os autos, gue correm pela 
Justiça , ou a bem da Corôa , ou a insran
cia dos Procuradores Regias, e out~os 
Fiscaes, sem haver parte, que tenha In
teresse no seu adiantamento. e as ordens 
expedidas ex officio a bem da adroiniscra
çâo da Justiça , ou da Coróa, e Fazen
da, , não $e demorão por ~aus?, do pa.g~-



( 310 ) 
SE "SE 

mento do sello; mas o Escrivâo apon
ta o numero das folhas para o Conta
dór a final fazer conta a tudo , não se 
entregando sentença , ou quitação 30 d~
vedor, sem o pagar. Portar. 20. Ma10 
l 8II. 

(Declarou-se pelo Aviso 2.9~ Outukro 
I 8 I 1, , que nos 'fribunaes , e _Secretarta.r 
não serão admittido.r requertmentos com 
documentos não sellados.) · 

162. Sementes forão mandadas distri
buir aos lavradores, e cpmo. A vis. z.. 
Abril r8Io., Portar. 2).]aneiro, eAviss. 
10., e u. Mar~o r8u. 

163- Seminario d' Inglize.r foi manda
do fundar em Lisboa debaixo da Inspec
çâo do Inquisidor Geral. C. R. 20. No
vembro I 62 I. 

"I 64. Semioari0s se rnandárao fundar 
nos Bispados, em que os nâo ha : e 
regular , aonde estão estabelecidos : a 
elles devem ir os clerigos , que se quize
rem ordenar. A. 10. Maio z8o). §. 5'· 
e seg. 

r6). Senado de Lisboa foi·Jhe per
mittida a imposição de penas aos trans
gressores das Posturas delle. . A. 27. 
A gosto 160). 

O seu Presidente goza do priv iJegio 
dos mais Presidentes , e dos do R egedor da 
Casa da Supplicaçâo. A. 6. Maio 1609. 

(Vid. Avis. 23. JaneirfJ 1795'·) 

Foi mandado ir á Real Presença 
· despachar, como os mais Tribunaes, os 
negocias de maior importancia ; assen
tando-se o Presidente em cadeira raza, 
os Vereadores em bancos , e um Procu
rador da eidade ., e dous M<?sreres, e o 
Escrivão da Camara em pé. D. I). Ju-
lho 1648. · 

(JTid. Avis. 7• Dez.emhro x6s6.) 

J 66. -- Ao Desembargo do Pa~o 
pertence julgar as dúvidas entre elle , a 

Relação, Alfandega , ou Contador d~ 
Fazenda. A. 14. Mar~o t6}4• 

Nas Procissões, em que concorre 
com a Pessoa Real, occupa a parte di
r.eita della. A vis. n. A gosto I 6 90. 

Foi ampliada a distancia para fazer os 
seus provimentos, comprehendendo-se as 
comarcas de Sanearem, Thomar, Leida, 
e Torres Vedras. A. Io. Julho 1705. 

Conhece dos erros dos Officiaes de 
saude. D. t 6. Setembro I 709. · 

Deve executar as sent~nças que-
passárâo em julgado , a pesar de ~e pe
dir, ou haver consulta sobre 'ellas. D. 
17. Agosto 1729. 

O seu lugar nas Acclamaçóes he 
no degráo superior aos dous primeiros. 
Avis. l.. Setembro 17)0• 

Foi-lhe commettida jurisdicção a 
respeito dos Ministros, sobre conducção 
de palha para a Capital. Resol. 14. Se· 
tembro 17fo. 

Foi declarado o ordenado do seu 
Presidente , e Vereadores ; e os salarios 
das Cartas ,_ A ppellaçóes , e A ggravos. 
Resol. ú. Deze.mbro 1750. 

E_ que. n~o póde ser citado pelos 
actos JUnsdlccionaes , que exercita. D. 
14. Outubro 1754-

E que só podia levar rubricas dos 
Rendeiros, e não á custa dJ Fazenda do 
Senado. Resol. 1.8. Novembro 17 5' 4· 

I 67. Senado de Lisboa. P'rovidencias 
sobre os abusos introduzidos no seu des
pacho. Avis. 8, Julho 1755· 

168. --:- (e mais Camaras) não pó
de dar licença a estrangeiros para vender 
P.elas ruas comestiveis, nem quinquilha
nas , ou fazeada alguma. A. 1 9· No
vembro I7)7• 

Commissarios nomeados para assistir 
ao se.u despacho. D. 17, Maio 1763. 
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For~o extinctos. D. 19. Setembro 
1764. 

Mandou-se consultar o estado de 
suas rendas, dividas, etc. D. 19. Maio 
1763. . 

Os seus Vereadores sao triennaes , 
e escolhidos nos DesernbargadoF€s da 
Supplica~ão. A. 2.. Janeiro 1765. 

Mandárão-se ob5ervar n'administra
çâo das suas rendas as Leis da criação 
do- Eratio 22. Dezembro 1761., assim 
pelo gue pertellce ã criaç1lõ dos nov<5s 
Officiaes, c0mo ao methodo d'arrecada
ção dos· juro~, ás ·enrradas, e sahidas do 
rhesouro , á fórtna do pagamento dos ot
denados, juros, e despezas j das dividas, 
etc. A. 11. Julho r765. 

Foi tesritordo á posse dos terreiloS 
da Marinl1a , como Donatario delles. A. 
9• Julho 1767. 

Nomeação de primeiros Escritura
rios para a sua Contadoria. D. 19.1Ylaio 
1770. 

C'omo foi regulado, e otd:c:mr d0s 
assentos dos Miniscros na Mesa•.· C. R. 
I 3· Novembro 1773·. 

SE 
ta á Hnnilia Real.. Avis. 23. Maio 
'1.779• 

I 70. Senado de Lisboa. Providencias 
sobre o pagamento de suas dividas pas
sivas. D. )· ~gost<il· 1779· 

Dos s~hs d~spachos, f!rn c:,tsos ·eco._ 
nomicos , não se podem fermar lides fõ.~o 
renses, nem conhecer por aggravo. D. 
9· Mar~o 1792. . 

O seu Presid~nte te'rh ff!itáftiêDte éle 
Senhor. A vis. 1).3· }a.Fleiro 179$• 

Foi declarada a devida subordina
çâ delle ao Desetr1liãrgõ do PaÇ{>'> ~e~ 
sol. u. ]!!inho J8âj1 . 

I7I· .ft1uldo da Gaindra (la rJieMâe ild 
-Gôa mandou-se conservar ne 1,1~ó d&s pri
vilegias, de que até . agora usava, em 
~~aílto SUâi Magésta'de pelá ]urlra das 
Confirmaç6es Geraes nâó tonilit R.eso}u:.. 
ção sobre elles : ordenando a fórma, com 
<que se devet'f:l fãzer àS eteiç'@'€~ dé Presi
d€tlte, Ve:teadõtes', e màis Officiaes d~ 
.mesma Carnara. A. I). Janeiro I774•. 

I 
1 

' I72· Senhor se não deve denominai 
Criacão da ]tJIJI.IIta cde administraçao, pessoa alguma , quando nella se fallar 

e arre'€ad~ção de· sua Fazenda. A. 23, 1 • €m al!ltci>s publi~~s. A. 3 .. N@~etil'liJro I)97· 
Dezembro 1773. (Vid. P;?Jvu.-17. Novem!Jro I13P•). 

Os lugares de Vereadores delle forâo 
novamenne· decla.rados. vitahC'ios , esco
lpendo-se .para eJSSe fim quatro Mi:nisrros 
Aggravistas da Supplicação, o1a dos que 
costumao ser pro v íd0s para Tribunaes. 
D. 8. Ag0s!io· r77·8. 

Aos Officiaes ·da Secretaria delle 
nrniHdárâo-se accrescentàr mais 72cb rs. 
de· ordemrdo. Resol~ 4~ Sere·r.n.b'~o 1778. 

Tem assento (os qua.rro V ere:rdores 
delle) , e voto na Junta da Fazenda. O. 
29. Outubro ~778. 

16-g. S~nado de Lisboá'. () Presidente 
deUe, on na. sua falta o Vereador mais 
velho , pega na vara do PaUio immedia·-

(Declarou-se ser contra a lei das cor
tezias este' tYattiméh'to,. pr1stô no alto 
das peti{õts' , coino eMigia o Gover~adot 
da Bahia~ C.. R. 9· Março 1713.) 

173· -- das c_?sns, cujos rendimen
tos estao sequestrados 1 não póde despe
dir e inqu~lin<!, por~J.Ile não_ t(}m o uso 
dell.as.· D. 8. Novembr.o · 1708; 

174· -~ este tratamento mandou-se 
dar ao Senhor D. João, filho do Senhor 
Infarltre D. Francisco. O. r9 Maio 17)0. 

(Vid. D. 30. JunhrJ i7 4~ , é' Resril. 
30. Abril I754·) 

175'· - O Soberano em· comrnum 

• 
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·beneficio e utilidade pública pôde re
gular ~ ~ c:oarctar o arbitrio , que cada 
um tem sobre os seus bens. C. L. 9· Se
tembro 1769. §. 13 • 

176. Senhor. Cadaum tem arbítrio nas 
causas , de que he s~nhor , para di~p~r 
dellas, como lhe parecer. A. 16í Janel- · 
ro 1773·' §. 4• 

177; -- este tratamento compete 
ao Presidente do Senado da Camara de 
Lisboa. A. 1-3. Janeiro I79)· 

!178. Senhoria mandou-se dar aosVe
dores da Fazenda , Regedor da Suppli
cação , e Gover?ador do Porto , aos Pre
sidentes dos Tnbunaes, e aos Commen
dadores Móres das Ordens Militare·s. A. 
7· Agosto 1602. 

Mandou-se -dar ao Barão <i' Alvito. 
A. 1.8. Outubro 1609• 

Mandou-se dar ao Príncipe de Arra
cão, D. Martinho. A n. Janeiro 1646. 

E ao Chanceller da Relação, por 
estar nessa posse. Ass. 4· Novembro 
J.66o. 

Qgaes são as pessoas , ·que a tem , 
e a quem se deve dar de palavra , e por 
escrito. L. 29. Janeiro 1739· 

Tem os Ministros e Ressoas do Con
sellJO de Sua M·agestade. E os Sargentos 
Móres de Bara.Jha. A. I)· Janeiro 1759· 

E o Administrador Episcopal de 
Moçambique. A. 4· Setembro 17)9. 

Tem o D. Ahbade Geral da Con
gregação de S. Bernardo , e o seu Su bsti
tuto, A. 20. Junho 1764. 

179· -- .tem o Cabido da Collegia
da da Senhora da Oliveira de Guimarães. 
A. 20. Setembro 1768. §. )• 

As Donas, Açafatas, e Moças da 
Çamara. A. 17. Maio 1777. , 

Tem os Governadores interinos das 
provincias, e~ quanto dura o seu gover
no. A. 2. Ma10 1782. : 

E os Moços da Camara. A. z;. 
Abril 1804. 

E a Carnara do Porto. A. 13. Maio 
r8o4. 

K o Vice Reitor d~ Universidade. 
A. r;. Janeiro 181 1. 

E os Chancelleres das duas Rela
ções, AA. 12, Janeiro 1811. 

l 

Tem os Conegos da Basilica , e 
a Companhia do Alto Douro. AA. zs. 
Agosto 180). 

E os da Capella Real do Rio de 
Janeiro. A. 21. Dezembro r8o8. 

E a Camara de Macáo, e a do Ric:> 
de Janeiro. D. 6. Fevereiro 1818. 

I8o. Senhorio. A razão delle não apro
veita , para os Donatarios se apoderarem 
d0s @aldios do Concelho. Provis. 26. 
Novembro 1766. 

I 8 r. -- deve abonar ao Emphyteu
ta a Decima , que elle pagou do foro. Re
sol. 12. Junho 1770. n." 23. 

:r81. Sentenças se extrahem dos autos 
para se executarem. F{}r. 15~ Outubro 
l)87. Ca·p. 107. 

(Vid. A. 3· Outubro r665.) 

<183. -- proferidas n'alfandega so
bre fazendas descaminhadas passão pela 
Chancellaria dos Contos. For. r;. Outu
bro r-;87. Cap. 107. 

184. -- das dividas da alfandega 
lançao-se em receita ao Executor della. 
E os ·despachos finaes do Provedor da 
Alfandega , como se executao. For. 15• 
Omubro 1587. Cap. I 18. 
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1 85'. Sentenças interlocutorias, que sâo 
clependencia das difinitivas , hão de ter 
ta11tos votos, como houve nas difinitivas. 
<A., 10. Maio 16o8. 

(Vid. Ass. z. Agosto 1639.) 

Sendo dadas por Acordao , nem o 
Regedor, nem ·O Governador do Porto , 
ou Presidente de outros Tribunaes ·podem 
conhecer de sua validade. C. R. zo. Ou
tubro 1614. 

As do Brazil appelladas tem um an
no para não se executarem. C. R. 3• De
zembro 1614. 

1 E 6. -- da Relaç~o do Porto. Foi 
prohibido annullarem-se, ou conhecer-se 
dellas no Desembargo do Paço, sem ex
pressa ordem d'ElRei. ·c. R. 3· Dezem
bro 1614. 

187. -- das Rebçóes. A sua exe
cuçao não p6de .ser suspensa pelo Rege-' 
dor da Supplicação, ou Govereador da 
Casa do Porto. C. R. 20. Outubro 1614· 

Sendo dadas pm: algum Juiz, foi 
prohibido sobreestar na sua execucão, e 
conhecer-se de nullidades, sem ;er pe
lo meio ordinario. C. R. 20. Outubro 
I614. 

188. -- a favor da Corôa. Man
dou-se, que em todos os Tribunaes hou
vesse urn livro , em que ellas se registas
sern. C. R. 14. Dezembro r6r). 

E que fossem lançadas tambem na 
Torre do Tombo. C. R. 7· Agosto 162r. 

189. -- dadas por culpa de trazer 
pist9letes , não se executao , sem se dar 
conta a Sua Magestade, e resposta delle 
para o fazer. O. 18. Novembro I 642. 

E qual he a razâo. D. 8. Outubro 
1648.-

As de coimas mandárâo-se tomar 
aos Rendeiros, em pagamento. A. r8. 
De?-embro' r 642. 

Tom. 1/. 

E na o se podem embargar, mas só~ 
mente appellar dellas. C. R. )· Janeiro 
1647., e Ptovis. 17. Abril 1740. 

Aquellas, em que os reos sao con
denados em degredo, não se podem dar, 
nem passar pela Chancellaria , em quan
to não se registar o degredo no livro dos 
.degradados. · A. 16. Março I 6)2. 

. 
Não se passao aos . degradados , sem 

certidão de que os degredos ficâo tegis
tado~ nos livros dos degradados. D. 19. 
Julho 1658. 

As que forem sobre pagamento de 
Novos direitos no Reino , executao-se 
passados dous annos , nao mostrando os 
condenados melhora me mo, ou que não 
são culpados Jla móra. Regim. 1 r. Abril 
1661. §§. 86., e 87. 

Sendo àlcan~adas contra poderosos, 
as devem fàzer executar os Provedores , 
e Corregedores. A. r. Outubro I 6 69. 

I 90. Sentenças dos feitos despachados 
por tençóes. Os }tlizes vencidos rtão as
signão nellas ; nao sendo por conferencia. 
A.ss. 23. Agosto 1670. 

As da Relação do Porto se hão de 
vencer por tres votos , assim como se 
vencem as da Casa da Supplicação. D. 
14. Outubro I 679· 

Sendo dadas na presença do Gover
nador da Relação do Porto , não se po
dem revogar , sem a sua assistenci:t. C. 
R. :z.6. Outubro 1684. 

As dos Corregedores do Crime, ·e 
do Civel de Lisboa devem expedir-se em 
seu nome, e não no d'ElRei. Ass. 7· 
Julho 1694· 

19 r. , Sentença dada contra a fórma da 
lei he conveniente, que não se execute , 
e porque. A. I). Setembro 1696. 

192. Sentenças do Conselho ?a Fa
zenda. Mandou-se, que se admma re
vista dellas. Resol. 1 r • .M.ar~o 1698. 

40 
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, 19 ~. Sentença de morte., cuja ~;ecu
,~~o ElRei mandar -suspender , aao . :se , 
execurará sem novo. ayiso. D. u • .M'êilrç.o 
1706• 

I94· Sentenças de morte em. caso~, 
de que se deve dar conta a E!Ret, n~o 
se executarão, sem o Relator dar ·a dtta 
conta , com os .fundamentos da mesma 
seotenca e conf~rmidade · qe V.{)tQS, D. 
. . ' 
I 6. Maio 171-J. 

I95'· -- A sua execução póde re
quere.r-se em qualquer Juizo, e ~orno. 
..,A. 2 3·· Abril 172 ~· 

' Sendo a!cancadas em Ol!ltrOS Juizos , 
sobre dependenci;s pertencentes ao Juizo 
de India e Mina, são nullas. A. 3· Agos-
to 1729. 

, A que passou .em julgado de.ve dar
se á exe.cução, a pesar de sobre ei!a qual
·q uer Tribunal consultar a S. Magestade. 
D. 17· Agosto 1729. 

As .que f-orem akanç.adas em outro 
Jtlizo, sobre d~pendencia.s perten~entes á 
Conservatoria da .Moeda, são nullas. A. 
22. Maio 17 33· 

Sendo proterida1i por Jmiz i·x-,c<:Jmpe
teate, são null.Fl~· A. 22. Maio I7B· 

r 96. SenteHça, ainda dedaratoria, he 
desnecessaria para se julgar perdida para 
a RÇ!al Fazenda, qualquer porção de ou
ro , ou pedras precio§as , que víere.!Jl. do 
Brazil, e Ma~anhão contra a fónna da · 
lei · porque pelo mesm~ facto se pérdem. 
A: 28. Fevereiro 173 6~ 

O mesmo no caso do D. 2 7. Se
tembro 175'5'-

O mesmo no ca~o clo .A vis, I~. Se
te!Dmo 1756. 

O mesmo no caso do A. I4· No
vembro 1757. §. 9· 

O mesmo no caso do A. 4· A gosto 
1773'• §. I. 

SE 
I97• Sentenças da Junta· des·Tres Es: 

t~dos, so~re a es ... cusa do encargo de ter 
egoa .de hst.a , naQ ,se .exe,çutao , sem s~ 
corroborarem com nOVC\S provas. D. l~ 
Julho 1736. · 

19S. -- do Juizo do Civel da ci. 
dade embargao-se nos autos , quando a 
sen~en~a he .appellavel ern um , e outro 
efferto ; . e na Chancellaria , quando só n() 

devolutivo. Ass. IJ· Agosto 1737. 

199· -- alcançadas et;n outro Juizo 
que ~ão for ~ d~s propriedades, sobr~ 
matena de eddic10s , e servidões, são 
nullas. A. 16. Outubro 17 45. 

' 
zoo. -- que se extt:_ahem do pro~ 

cesso nas causas cíveis, que se tratao or~ 
dinariameme , devem levar transcritos 0~ 
artigos de replica, e treplica. Ass. 12. 

Maio J75b. 
'I ' 

-Aquel~ em que o reo cons.enÚo; e 
~e acha executada em parte , · não · pó de 
reformar-se nessa parte. Ass. 28. Setem~ 
bro l'J5 1. 

Ná~ se çonsente. nella, só porque 
se depo$ItQu a quant1.a ,. em que se- foi.. 
condenado. Ass. 28. Setembro 175.1_. ~ 

A sua expediçao e execução nao se 
suspende cpm pr~texto de erro de custas; 
e, .havendo qt;Jestôes sobre elle, reserva-se 
a d~ci~~o dellas para depois de acabar ~ 
execuçao da sentença , quantQ ao pri.nçi- ..; 
pal. A. , 18~ Outt~bro 17)2; · 

2or. Se.ntença. Extrahida dos autos 
he consen(lr nella por acto positivo. Ass: 
IO. Junho I7P· 

. . O ~~e co?sente nella p~r actos PO:õ 
satJyos , ;Jla o pode em bar gala depois. A~s 
Io. Junho 1752. • 

Na prompta execuçao della c~nsist 
em grande parte a utilidade pública. Ae 
18. Outubro I7P• · • 

Não se tira , no ca~o de Iiquidaçad 
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feita por certidoes, artigos, testemunhas 
on arbitras, mas passa-se mandado. Ass. 
!2.·4 'Março 1753· 

202. Sentença, que se liquida, não se 
altera, reforma, ou interpreta Ass. 24. 
Março 17 5'3. . . 

Foi prohibido ingerilas nos precato
rios para levantar dinheiro do deposito 
público. D. 20. Maio (75'4· 

203. SentenÇas de descaminhos, pàssa
àas em julgado, carregao-se em receita ao 
Juiz Executor. A. 20. Março 1756. §. 5· 

Dos embargos oppostos a ellas per
tence conhecer aos Juizes, que as derâo. 
A. 9· Junho 1756. §. 1~ 

204. -- difinitivas não póde havet 
duas na mesma causa. Ass, 23. Maio 
17)8. 

A do pro€esso de policia não póde 
embargar-se, senão uma vez , e em vinte 

. e quatro horas. A. 25. Junho 1760. §. 5• 

20). Sentença condenatoria dos con
trabandistas. Nella se declara que, não 
estando paga a condenação em seis me.:. 
zes, serão os reos degradados a arbí
trio do Juiz competente. A. 15. Outubro 
1760. §. ;. 

206. Sentenças proferid8s nas execu
ções Reaes intimão-se em 24. horas , e 
embargao-se em cinco dias. C. L. z:z.. 
Dezembro 1761. Tit. 3· §. 7· 

zo7. Sentença de absolvi~ão dê divida 
se passa aos devedores da Real Fazenda·, 
que pagão tudo, ou pela parte , gue paJ 
gâo. C. L. 22, Dezembro 1761. Tit. 3• 
§. 10. 

208. -- de preceito, ou fundada 
e~ confissão da parte ' não dá preferen.
C!a á Fazenda Real; e só a que .se obtém 

S. E 
com pleno conhecimento de causa. c. L 
2Z·• Dezembro 176i'. Tit. 3· §. 14. 

1.09. Sentenças dadas nos Conselhos 
de Guerra devem levar copiadas , 'sem ai.:. 
teras:âo, as palavras do Regimento. -
E não se executao, mas mspendern-se; 
guando se vir, que os .crimes são dignos 
da Real benignidade. A. 15. Julho 1763 ~ 

2IO. Sentença. Da aurhoridade, e res
peito della depertde a paz pública do 
Reino. Provis. 10. Março 17.64. . 

A que se dá contra a Lei, e Direitd 
expresso, be nulla, e de nenhurn vigor. 
AA. II. Junho 176;., eu. Junho 1766. , 
CC. LL. 3· Novembro 1768. §. 3·, e 
I). Dezembro 1774. §. 1.. 

A do Juizo d'Indiá e Mina, con
firmada pela Mesa da Conscieneia, nãó 
se suspende, senão com despácho da 
mesma Mesa; e por via de regra execu
ta-se com direito salvo aos terceiros, pá
ra o deduzirem em auto sepafado. A. 27. 
Julho 176). §. 7· 

ii I • Sentenças dos Conselhos de Guet_. . 
ra regintentaes , cortio devem ser feitas 
impreterivelmente. A. 4· Setembrb 176). 
§. 6. . 

i I :z.. Sen t~nças , proferidas por fálSá 
causa , e por falsa informação , e contra 
Direito expresso, nunca consri1u~m cou
sa julgada , nem tem execu~ão. A. 2 r. 
Junho, e D. 10. Outubro 1766., C. L. 
9· Setembro 1769. §. 5·, e A. z6. No .. 
vembro 1774· 

1.13. Sentença nulla não presta impe
dimento algmn , nem produz elfeito. C. 
L. I)· Dezembro 1774· §. l. 

214. Sentença da divida he necessaria 
para se' proceder a embargo, ou penhora 
nos assentamentos tenras, ou quaesquer 

' l' h"' desembargos de pessoas, que os ten ao 
mo Erario. A. 17. Agosto r;7 68. 

40 * 
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Senm0 dpda contt:a €J111tra, qüe pas- , - zn. Senten~as. aJcan.çad'as entre euttQS~ 
'.>ou em j:uÍgad~ ,_. h:e_, nulla ,. ,e de n~n:h!,l>m . · lüigantes., não fazem cm1~a julgad~ con-

. vigor. _ As que. nao co~tem n?lhdade, tra terceiros ausentes , a excepçao de 
ou injustiça notona, pas~ao em _Julgado, : qu~ndo se trata do esta~o das pessoas, e 
e aã.o se mett.em en;1 disputa. C. L.r 3· , · das causas. A. 24. Janeiro 1771. 
N§lvernbro li768. ' 

As. de apostasia não se podem pro
' var com testemunhas de ouvida, tradi

Segura<'> as pess0as, gue as alca-nçao. . ção, ou fama, e só por documentos. A. 
C. L. 3•· Nov,embro 176g., e Regim. . 2r4- Janeiro I77l· §. 1. 

dos Desembarg~dores do Paço. §. 31. 

2 I 5'. Se1'ltenças dá das contra Direito 
expresso, s.ó são as g.u.e se dão contra 
as leis partias. C. L. 3· Novembro r768. 

§. 3· 

As criruinaes nãe tem rev:ista. C. L. 
3· Novembro 1768 .. §. 4· 

I , . 

,As de habilitaça0 a favor de gnaf..; 
. quer pessoa fazem causa julgada em toda 
a parte, e nunca se podem disputar mais. 
A. 24. J anciro I 77 I. §. 3· o 

2 2 3· -- de inhabilidade· podem-se 
reformar, ajuntando outras de habilita
ção, a favor das quaes se deve sempre 
'julgar como mais favoraveis, mais con

,' formes á: presumpção de Direito , e mais 
2:16. -- crimidlaes não se p,odem lpr?ficuas á utilidade pública. A. 24 Ja

·sus-p.>ender, e muito menos reforrmar- por · i l'leJrG 1771. §. 4 .. 
91.mos meros , que nâo seja o de embar-

. 'gOs per~nte o· Juiz, qt~e a~ deu , ou· de 
aprellação per~mte c:> st~pêrior. C. R. 30. 
Setembro 1769. 

:2.17· SentenÇa contra qualguer pes
S0a, ~ue tivér fazendas nas. n~rras da R.a~
I)ha; , como se executa. Provis. Jl· ]ianel
ro I7JO. 

224. -- dos culpados nas leis da 
, Compal'lhia da-s vinhas do Alto Douro 
não se publicao·, sem se fazerem paten

. tes a ShJa Magestade pela Secretaria dos. 
1Negocios do Reino. A. 16. Novembro 
' IJ7I. §. 7• 

(Ma-nddráo-!e executar logo .Úm nta. 
.ro./emnidade. A. 4· .llg(}sto 1776. §. 6.) 

I :1 
218. -- que julgou nullo o testa- · 

tnento, nâG se exec1:1ta , sem S€ liquidar, , 2 %.) o Sentença. Um dos meios leg~ti
e porque. Ass. 5· Abril 1770. 'mos de a executar he o nobre officio do 

'juiz. 'D. u. Julho 1772. 

1 I 9 Sentenças,, pref~ridas sem C€!~1-
trad_itor 1eg1timo, não produzem e.ffi'eho 
inaltera vel. Ass. 20. Dezembro J??O• 

210. -- nafl podem I'esistir ás de
terminaçóes legaes. Ass. 20. Dezembre 
1770· 

·. :z2,J. -- s<Dbre clausulas de annexa
ç_ôes de terç~s a Morgaçlos , que mão 
esravâo Gumprid~s ao tempo da L. 3· 
Agosto 1770. , não devem ser executa
das. Ass. zo. Dezembro 1770. 

2 26. Sentenças da }unta dos fóros, e 
censos do Reino do Algarve, são escri-

0 tas nos ~titulas.' .,., quando tem papel bran
co, e nao se tira~ do processo , mas dão

: se á parte os o-riginaes,. A. 4• Agosto 
1773· §. 4· 

227 .. Sentença de preceito, e não con• 

1 

denatorta ha na~ confissões judiciaes. A. 
. r 3· Novembro 1773. 

Das proferidas em causas crimes " 
aindaque s~jão civilmem~ intentadas, nã~ 
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se <leve ·pagar dizima, quer as penas se-
.,.~ . . . 
JaO cnme~ , c1 ve1s , cot'poraes, ou pecu .. 
niarias. A. 13. No.\lernbro 1773. 

As 'de preceito, havidas por confis
sâ-o do devedor commum, não dão pre
ferencia no concursq de credores, ainda 
prov-ada a divida aliunde. C. L. 20. Ju
nho I774· §. 4,. 

Sendo h a vidas em 'juizo contencio
so , com plena discussão de causa , e dis
puta da verdade dão preferencia no con
curso de credores. C. L. 20. Junho 1774. 
§·4+ 

(Vicl. A. I)· M(lio 1776. §. 3·) 

, Conforme a Direi to, h e indi vidua 
por sua natureza. C. L. , 5. Dezembro 
1 774· 

:2.28. Sentenças proferidas no Consis
torio da cidade do Porto contra Cleri
gos, por culpas remettidas dos Tribu-. 
naes t ou Ministros seculares , não se ex
ecqtão , s~m se participar a EIRei. C. 
R. 4· Ma1o I7J5· 

229. Sentença, que julgou á Corôa o 
Morgado, ou capella , não se executa 
antt:s de registada na Torre do Tombo, 
e no Juizo das Capellas. A. 23. Maio 
1775· §. + 

230. Sentenças de preceito, que se 
obtem pelas letras de cambio , ou de ris
co , tem a mesma validade das de juizo 
contencioso. A. I). Maio 1776. §. 2. 

As de preceito, fundadas em escri· 
tura pública, ou em escrito particular, 
ficão igualadas ás sentencas contenciosas. 
A. 15. Maio 1776. §. 3. 

Nunca devem prevalecer contra a 
literal inteiligencia das doações. A. I 3. 
Fevereiro 1778. 

23 r. -- interlocutorias da Superin
tendencia dos' contrabandos, do Juizo dos 
fallidos, e da Conservatoria dos privile
giados devem ser despachadas em Rela-

ção, como as "finaes. - Excepção destà 
regra. Ass. 18. Julho 177~L 

A segunda extr-ahe-se , perdida a 
primeira. A. z6. Janeiro 1780. 

23 2. Sentenças se extra hem dos autos 
das justificações no juizo das habilita
ções ultramarinas. A. 26. Janeiro. 1780. 

:13 3· -- das justificações ultramari~ 
_nas. Por ellas se requer o pagamento 'aon
de compete, ficando averbadas nos autos, 
por não se tirarem segundas. A. 1.6. Ja
neiro r78o. 

234. Sentença declaratoria he necessa., 
ria, ainda guando a lei diz : por esse 
mesmo feito. A 20• Julho 1780. 

(Vid. CC. LL. 25. Maio ·r773· §. 6., 
e I 5. Dezembro 177 4· 

E para se impôr a pena 20 conjurre, 
que não faz inventario. Mas não he p~e
ciso , gue seja proferida na v ida do pai , 
ou mâi, e basta que conteste a causa por 
ser ac~ão penal. Ass. 20. Julho 1780. 

235'· -- dos reos dos tiros, dados 
nb Sr. Rei D. ']oJé, foi concedida re
vista sobre ellà. A .. 9· Outu!Dro 1780. 

Não se considera proferida , em 
quanto nao se acha assignada por todos 
os Juizes. Ass. I. Março 1783. 

z36. Sentenças definitivas, antes de as~ 
signadas, podem ser revogadas pelos J ui
zes, que as derão, ainda as despachadas 
por conferencia em Relaçao. Assemt. 1. 

Março 1783., e 21. Julho I797· 

As de absolvicâo de coudelaria de
vem ser appelladas "ex officio, e não sus
pendem senão por tres mezes, passados 
os quaes, e, não sendo confirmadas, de
ve-se proceder. Provis. 3 I. Maio 1783. 

Sendo sobre a licença dos pais, e 
consentimento para os matrimonios, co
mo devem proferir-se. C. L. 6. Outubro 
1784. §. 5• 
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237• Sentença nulla não se póde re
vogar, senao por meio de embargos. D. 
19. Novembro 1784. 

238. Sentenças podem emendar-se, an
tes de se- publicarem. Avis. 7· Janeiro 
í787. . 

As dos Superibtendentes das Coude
larias devem ser dadas por Assessor le
trado. Ord. 6. Agosto 1787. 

Sendo proferida com incompetencia 
notoria l1e nulla. D. 10. Setembro 1788. , 
e A. 23. Novembro 18o8. §. 4 

As que forem embargadas por erro 
de contas ds Fazenda, pertence ao Can
se! h o o conhecer dellas , e como. A. I 7. 
Dezembro 1790. §. 6. 

Não se diz propriamente tal, a que 
póde ser ainda revogada pelos meios Je
gaes. Ass. 2· Dezembro 1791. 

Qyaes sao as que Iivrâo do paga
mento da Dizima. A. 1-4- Mar~o 1792. 

239. Centença de morte, proferida no 
Conselho de Guerra da Marinha, n~o 
se executa , sem subir á Real Presen~a. 
A. 26. Outubro I796. Tit. 3· §. 8. 

Em quanto não se escrevem , e assi
gnão , não tem o Juiz ultimado o seu of
ficio de Julgador: e, quando ellas se em· 
bargão, não são Juizes certos os substi
tutos, que as proferírão na ausencia dos 
Juizes de Commissão : e, ainda que elles 
votem por tençóes, quando assim he ex
presso, assignão as sentenças, como se 
fossem de conferencia. Ass. 21. Julho 
1797· 

'2-40· Sentença de cumprimento de-tes
tamento he averbada á margem do seu 
registo. E o Escrivão leva quarenta reis 
de averbação. Provis. 18. Janeiro 1798. 

241. Sentenças das Relaçóes do Bra
zil, sobre qui! se interpõe aggravo ordi.;. 
nario, ficão suspensas por dous annos, 

contados do dia da saída dos primeiros 
.navios do Rio de Janeiro, e da cidade 
da Bahia. A. ;. Dezembro 18or. 

242; Sentença do Conselho de disd_.. 
plina, ou da Justiça, por qualquer cri
me são publicadas á Ordem. Orden. 9· 
Abril 18o). Tit. 8. 

"43· Sentenças dos Juizes da C&rte e 
cidade do Rio de Janeiro sem excepçâo 
de algum , pas~âo todas pela Chancella
§i.a, 

1 
~orno em Lisboa. A. 9· Julho I 8 zo. 

. . Fica em segredo, em guanto nao 
se publíca. Ass. 26. Março I 8II. 

Não he neces~aria para declarar des
naturalizado, o que sáe do Reino sem 
passaporte. Portar. 10. Outubro I 8 II. 

244· -- ou decisões dos Julgadores 
todas sao embargaveis' não havendo lei' 
que o prohiba. Ass. I 6. Junho I 8 u. , e 
A. 6. Dezembro I 8q. 

(Vid. Ass. 27. Nrruemht·o 169r.) 

. 245'· Sentinellas avançadas nos quar_. 
te1s. Suas obrigações. Avis. 2.2. Abril 
1796. 

2..q:6. Sequestras dos bens dos gue es
tavão em Castella, não se estendêrão aos 
gue lá se achavâo a requerer ao tempo 
d' Acclamaçao. D. 17. Dezembro . r64o. 

Mandou-se proceder a elles nos bens 
de rai.z, possuidos pelas Communidades, 
sem llcen~a Regia. CC. RR. 30. Janei
ro, e 19. Março 1693· 

247. Seguestro na fazenda dos mora.; 
dores não podem mandar fazer por si os 
Governadores, sem authoridade de justi
ça. L. 29. Agosto 1720. 

Deve requerelo ao Provedor a Ca..; 
rnara nos bens do Recebedor das Sizas 
defunto. Regirn. 'f· Junho I7P· §. 5'· 
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-. (Def!Ois d.aC. L. 21.. Dezembro r76r., 
que foz p:ri11J4ti"Va dru Correged'Orer a 
-arrecaday-ão , c :remeslla das Sizas da:r 
corllarca.r, a ei/CJ he que pertence.) 

248. Sequestro nos bens dos fallidos, 
ou suspeitos de credito, não se suspende, 
e he feito em pessoa pelo Juiz Executor 
d' A1fandega, de que elles são Assignan
tes, e devedores. A. ;~,o. Março 1756. §. 6. 
~ ( .Vid. For. I 5. Outubro I 587. Cap. 
li+) 

Nos bens descaminhados deve-se 
mandar fazer primeiro , do que tudo. A. 
14.Novembro 17'57· §. 1. 

Mandou-se fazer uru embargo , ou 
sequestro geral nos bens dos J esuitas. 'C, 
R. I 9• ~an~iro .I?'i9· 

• Z49· ---. quando se deva fazer nos 
bens dos fallidos. A. 17 . .Maio I759· 

• ... . Faz .. ~e nos bens dos Corregedores 
de comarca, que não remettem ao Thc:
soureiro Mór o dinheiro das Sisas. C. 
L · Z'l. Dezembro 1761. Tit. z. §. ·18. . - . 

• Mandou-se fazer nos heas cdos vas
sallos de Hespanha, e Fralil~a .. Pmv~s . .2.. 

Junho 1762. , 
J • 

. 
2)0 •. -- e vendz. cl:os vinhos ap-pre

)Jendidos faz o Conservador d-a ·Compa
nhia d' Agricultura , e repar,te m€tad€l pe
la Companhia , e metade pefo denun
ciante em segredo. E só se procede' a el
le,. •dej!X(i>is· de q;oal:ifi!eada a ·denl!llncia pela 
ap.pme.libemsâo. A •. 16 •. Janeir.o 1176&. ~· 5'· 

Quem~ ·e. COJ.lilO o deve farzer, noc; 
livro.s de fóra do Reino, que entrao nelle 
por mar, ou por terra. L. 5. Abril 1768. 
§ .. ( 1;0.,, 

J' • 

?.)I. -- se faz nos bens clos Al1- . 
mo.xarifes, e Thesoureiros da Fazenda 
l\€al ,. que: mo· dão contas. D. 6. Março 
I 7 \69-; 

A 'elle se mandou. .P'tàaelll-er nos b(mS1 

t:ics cotpos dé· mae mort4 , adqul'rMos 
sem licença Regi·a ; mehos tias capella~ 
instituídas llntes de 164'0. Previs. 26. Ju~ 
hho 1769. 

(Ficou .sJ ·sub.ristindo e'rli o r bens diz..t 
C01zj'r11rias , que nifo flJrern Casas de 
Misericor(lia, ou Horpitaes. Provis. 21-• 

Agosto 176~. i'v!.etto.r nás d() Jant~ssimo 
Sacra'lnl?1UO• Provi.r •. r'j. :llgo:Jtõ 1J7I.) 

~)2. Seqtlestro se fâz na louça, Vi...: 
nhos , adegas, e mais lhstrunientos dos 
culpados 11RS leis da Companhia d' Agti~ 
cultura. A. 16. ~overnbro r77 1. §. 6. 

Os feitos aos reos de contrabandos 
forão mandados levantar , e declarados 
nullos no caso do D. 7· Dêze!nbro 177 4· 

:i.)j. Sequestras, que 9€ faiem p€las 
penas do Subsidio Literario, pertence a 
terça parte ao Escrivão, que trabalhou 
no arro.lamento. Edit. 18• Agosto 1788. 
§. 9· 

Não se pó de fazer nas A polices do 
emprestimo Real. A. 13. Ma.tço 1797• 
§. 5'· 

Nos bens dos devedores d-a Fa.zeada 
Real pôde mandar fazer o Era rio ' ~-e os 
Tribun:aes dellá., é cmmo. Á. tz. Junho 
. r8oo. §. 5· 

Nas capellas , e bens da Cor~a no 
Uitramar, se mamda fazér' para a' effectiva 
iJ:Jcorpo ra~âo deltles·; e ,. vindo.:se· a elles 
conil embargos', são rli!'met:ridó~, sem sus-

, pensão, ao Juizo ?as ~apellas d:at (Ç0~êa: 
1 da Casa da Supphcaçáo. A. 14. Jane1ro 

t8o7. §~. 2., e 7· 

1:5 4· -- dás ] untas PróV'i ' i-\!lnáes; ou 
Geraes, nos bens dos Rendeiros , C~lln
memdador~~ , e (;]hl<l€SC\}uer preprietarios 
para auxíliar a Restaura~ãb do Reino, 
farão mandados levantar. Portar. 'i. Ou
r-ubro 1 8o8. 

Os feitós nos bens d'O& Ft-ãnc(!zes fa
rão manda'dos leva.n'tat~· pul~ oó~l amizàd~, 
e cmrresponden.cix cn'Uiit! E;lReJ , e· Lu1z 
XVIII. Portar. 9~ N·ov~n'ib.ro I8I·6. · 
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Cf,or D. ~8. Ahril r8o9. tinha-se no· 
meado JtiÍZ Administrador pari el!es, 
e..;par a os ultimar; e por Resol. 2 I. Ju
nho se numdou , que nas dependencias 
delles fosse ouvido o Fiscal da Junta 
dor Tres EJtados, e se dessem recur
sor para o Juizo do-s Feitor. Por Avis. 
4• Junho t8ro. se ·ordenou, que este 
pusmo Fiual assistisse no Juizo dos 
Feitos á decisão dos ditos recursos.) 

~5'5'. Serventes do Pareador das pipas 
do vinho do Douro não poàem augmen
tar o preço diario do -costume, ou dei
xar de fazer o que elle manda. A. zo, 
Dezembro 177 3· §. 6. 

. 1.)6. S'érventia.r de officios. Mandá
rao-se consultar por mais de seis rnezes. 
C. R. 7· Julho r613 . 

-2)7· -- de officio nao póde o Re
gedor prover por mais de dous mezes. 
Reso1. 24. Junho 1633. 

.Varias providencias sobre e!Ias. Pro
vis. Reg. 2.3. Agosto r668 . , e D. 17. 
Abril 1748. 
· {Vid. D. 22. Maio 1706.) 

-Foi prohibido provêlas nos parentes 
dos Alrnoxarifes 1 C}Ue acabao para dar 
contas. D. 12. Março 1677. 

E mandou-se dar vista no Conselho 
da Fazenda ao Procurador deHa, da con
cessão de quaesquer serventias. D. I 2. 

Mar~o r677. 

Nâo podem provêr os Ministros, 
além do tempo determinado na Ordena
ção ; e sómente tendo os proprietarios 
legitimo impedimento. A. 8. Agosto 
1753· . 

(Vid. A. 23• Novembro I6II., e D. 
I I. ·Ab11i/ 1701 ) 

258. Serventias dos officios de Fazen
da devem-se propôr especialrne~te nas 
pessoas contempladas nos §§. IO· , e I i. 
da C. L. 30. ~gosto 1770., e não em 
outras. D. 1. Abril I79I· 

Z5'9· Serventuário n.ao deve pagar 
mais da terça parte da lotação dos Offi .. 
cios. Ass. 27. Abril16o8., e A. 13. Ju~ 
nho I7)I. §. r8. 

(Vid. D. 29. 'Julho 1642.) 

26o. Serventuarios nao podem provêr.:: 
se nos officios mais , do que por uma só 
vez, por impedimento dos proprietarios; 
e 1 durando este, hão de recorrer ao Des
ernhargo do Paço. A. 23. Novembro 
I 611. 

(Vid. A. 9· Setembro 1647.) 

26r. Serventuario nao póde ser Juia; 
nas c:1.usas , em que o Pi:oprietario he 
suspeito. Ass. 29. Setembro 1617· 

262. -- só tem obrigaçao de pagar 
a terça parte ao proprietarío , quando le
gitimamente está ·impedido de servir. D. 
29. Julho 1642. 

(Vid. · D. 16. Setemhro 1642.; .e L; 
22. Junho 1667-) 

Não póde ser admittido , sem con..:. 
star do provirnentC?, C}Ue fica registado no 
livro do Desémbargo do Paço. A. 1 4· 
Fevereiro :1648. 

He perpetuo para o officio ; e he 
corno um proprietario alternativo para 
servir nos impedimentos deste. D. r 6. 
Maio 165o. 

(Vid. D. 16. Fevereiro 1662.) 

Os ~ue fizerem avença com os pro
prietarios dos officios , para lhes darem 
mais da terça parte da renda ddles, que 
pena tem. L. :22. Junho 1667. 

z,63: -- . ~ma vez posto, não se po~ 
dera mar, senao por culpa judicialmen
te provada , ou incapacidade notaria. L~ 
22.. Junho I 667. 

O Ministro serventuario conhece das 
commis~ô~s. feitas ao seu proprietario , 
sendo dmg1das ao lugar, e não á pessoa., 
Ass. 5· Julho 1674. 
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. 264. Serventuarios dos of.ficios , que 1 
tem proprietarios impedidos; vencem as 
propinas odinarias, e como. - E quaes 
não v.encem os proprietarios. D. 20. Ju
nho 1687. 

26). Serventuarío, pedindo proroga
ção de mais tempo, deve declarar o im
pedimento do proprierarib. D. 3: No
vembro 1 69 6. 

Não póde continuar a servir , 3Ca

hado o provimento, aliás he perrnirtido 
denunciar delle. A. 8. Agosto 1753· 

· O do Procurador da Corôa não per
de a serventia , por ir o proprietario um 
di~ á Relação, apesar da regra geral em 
contrario. D. 13. Janeiro I 698. 

O do officio da Junta dos Tres 
Estados vence duas panes do ordenado , 
e o proprietario uma. A. 13. Julho 1751. 
§. J8. 

Tendo proprietari0 vence duas par
tes, e elleuma. A. 23.Março 17)4· 
Cap. Jo; §. 6. 

O de officio vago vence a quinta 
parte do ordenado, e os emolumentos. 
A. 23. Março ' I754· Cap. To. §. 8. 

Os proprietarios veneem doas par
tes dos ren·dimentos dos çfficios; e nada 
mais podem levar das partes. Regiml 29. 
Dezembro I7Y3· Cap. 4'6. ~· 4· 

266. Serventuarias· itúeri'nos d·e· Mi
nistros, qua·esq.uer qúe forem , vencem 
as assignaturas, esponulas, e emolumen
tos, que as partes pa·gao. A., e Regirn. 
29. Dezemhlro 17)3· Ca•p; 4·6.- ~· 6. 

267 ~ dos offi.cios d'a' Rehtçâo 
vencem duas partes do ordenado delles. 
A~, e Regim. 4· Fevereiro I75)• Cap. 
2. §. ;. 

Os dos officios d.o Desembargo do 
Paço vencem duas partes do offic:io, gue 
servem. A., e Reg. 4, Fevereiro I7S5·· 
·Cap. 3· §. 2, · 

Tom. 11. 

SE 
. . Direito, que teni á quinta pa~te do 

ordenado dos proprietai:los~ Avis; 7· 
Abril 1762. . 

(Vid. D~ 3 ~ Outubro 1791~) 

. 268. Serventuarios feitos n.a lndia nao 
sg_o attehdídos ' não se residindo lá oito 

. annos. A. 23. Fevereiro 160). 

. (Tinha-se declarado por /1. I r. Novem
bro :r6o4., que estes não se d~spac.ha.ssem, 
senáo na.occasiiio, que para láfossem os 
Pite-Reis~) 

c 

1.69. Serviço de 700'/J cruzados foi 
feito á Cor6a pelos Christãos novos; to.: 
mando-se os lançadores debaixo da Real 
Protecçâo. Provis. Reg. 23. Abril I6os. 

,. 
Nenhui:n Christão. novo foi isento 

de o pagar. A. 21; Junho 16o;. 
(Vid. A. 27. Dezembro t6o6.) 

. i7o . .:__,_ por quem devem ser re
gistados. A. 2. Dezembro 16o6. 

2;ip. Serviços feitos no Ultramar, é 
armadas.. Por quem se passão as certid6es 
delles. A. 24. Julho 1 6o9 . 

.E como se passão estas certidóes·. 
A. 2t1 . Janeiro 161 r. 

Fqi prohibido mencionar nas con':' 
sultas' , para lll'le-r:cés deiies , os' que sá 
constassem pnt testemunhas:, e não por 
certidões. C. R. z5. Julho 161)' 

, E . regulada a economia das consul-
tas· delles. C. R. 16. Julho 16.26.· 

(OrdentJ.u-se, que se renunâa·ssem an
tes nas filhas, com obrigação de casarem 
com Portuguezes nascidor 11este Reino. C. 
R. I4J. Fevereiro 162'6.) 

27i Serviço e meio para a vinda 
d'ElReí como foi rep:mido. C. R. :2.9. 

· Março I 610. · 
. (Vid. Provir:r. :2.2. Maio t6u., e I>· 

Novembro 1612.) 
41 



( 3~2'2 ) 
SE 

273· Serviços. Determinou-se; GJUe o 
Procurad®r @a Corôa por menos occupa~ 
do que o da Fazenda apurasse os pílpeis 
delies. C. R. I 6. ] ul h o I 6z 6. 

Nomeárão-se depois · quatro Mi
nistros para este exame , em lugár do 
Procurador da Corôa. C. R. 6. Novem ... 
bro 1626. 

274• Serviço voluntario do Reino para 
a restauracão do Brazil , corno se offere.:. 
cêo, e la~çou. C. R. 17. Junho 1635· 

E outro para outra guerra. C. R. 
3 r. Dezembro I 639· 

27)· _.!.- offerecido para defeza d~ 
ReiEo como se regulou a sua arrecada
ção. O. 6. Março 1 64 I. 

276. Servi~os. Sendo ~ais os d~ Reino, 
'requerem-se pela Secretana do Remo; e, 
sendo mais os da India , pelo Conselho 
Ultramarino. Res.ol. If. Maio I6)I. 

Os 'cque erão feitos na Decima man
·uárâo-se consultar pela Junta dos Tres 
Estados-. Resoi. 12•· Julho I 6) I. 

Foi permittido ·consultarem-se passa· 
dos trinta annós. D. 12. Agosto Il.)). 

'277· --- Foi pro'hibido na India 
renundalos a M i'ser1córGlias, ou Com

·~U•JÜdades. Res0Ll. If·· Março I'6@I., e 
)· Abril I 662. 

Os ·serviços feiras na Arrilheria fo
rão igualados a0s da Cav.alla.ria, e Infan
teria para o despacho , e accrescenta
tnento ·de quem es fa·~ :A. I I. Màrço 
'1664. 

Foi -prehibido requerer o traspasse 
de mercês de T enças, ou Commendas, 
em quem não tenha serviços para os re
querer. ~D. 1.8. Dezem'bro I 676. 

-.2j8. - como se despachão' e sao 
attendidos com diversas mercês em pro- l 

p1i>rçâo da itnportanciâ deli~s. Regim. , 
e ::fa.ri{ 9· Jameiro 1i671. 

'l79· Serviços já renunciados. Foi pro
hibido allegalos , ainda por mod0 de 
razões. D. 26. Fevereiro 1678. 

z8o. -- foi prohibido reqlierdos 
com certidões , e só com originaes. A. 
IO. Març:o 1690 . 

Para fôro de Fidalgo não se despa
chao pela Mordomia M ór , sem serem 
apurados pelo Fiscal , como nas Mercês. 
D. 14. Maio I 692. . · . 

As certidões devem ser passadas no 
tempo do Regimento. O. 6, Setembro 
1700. 

Em que pessoas. se podem renun .. 
ciar, geralmente fallando. D. I 3· Agosto. 
1706. 

(Declarou-se, que as renuncias de ser
v.iço.r, .feita.r entre tran.rversaes, só te
rão vigor , jaze11do-se até ao gráo de !Jri
mos coirmãos. D. !3· Agosto 1706.) 

28 r. -~ feitos á Corôa não se podem 
requerer, passados trinta annos, salvo por 
beneficio_ de restituição.- E só podem ser 
clecretados os qu€ forem feitas na :guerra, 
Embaixadas , Enviaturas , Secretarias , 
Letras, Tribunaes, e serviço do Paço, e 
não se admittem os de serventia, ou pro
priedade de officio de carta , nem aos 
Officiaes de Ordeilança, salvo _sendo fei
tos rna guerra. D. q. Agosto i706. 

(Declarou-se, que e1"lioexceptu·adas as 
Ordenanças dalf Conqu#stas. Resol- 23. 
Março 1707.- E os Mi.rsionarios , e 
navegaçáo da- India. Resol. 24. Marfo 
Ij'oj.) 

2 8 2. -- quaes foi prohibido ao 
Concelho Ultramarino consultar.' D. 6. 
Abril I7Il. 

há~ de premiar-se ·com 
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pt.Qporção, ·e igua-ldade. A. .r. Agosto 
!7)2· §. 8 .. 

Os Príncipes honrao, e accrescentao 
os vassallos, quando estes lhes fa.zem bons 
servi~os. L. 3· Agosto IJJO. §.16, 

Forão abolidas todas as acçóes de 
os pedir, em tempo de paz, pelos Offi
ciaes até ao posto de Capitão inclusive; 
, ..1 d ..1 d' . a excepçao as acçoes tstmctas, 01.1 ser-
viços relevantes. A. 16. Dezembro 1790 • 

. §§. 15., e 16. 

:184. Serviço público ninguem póde 
deixar voluntariamente ; porém he ne
cessario reqt:~erer a baix:a , ou demissão 
pelo Tribunal competente. A. 12. Agosto 
1793· 

285. Serviços feitos na restaüração do 
Reino, do pode.r do governo Francez, 
forão mandados attender nos Tribunaes, 
Pt'eferindo os que os tivessem feito. A vis. 
l). Setembro 1810. 

286. J'ervidifer 1.:1rbanas em Lisboa. 

SE 
corpos de mão morta , que nao querem 
aforar casaes J e rerritorios incultos. C. 
L. 4• Julho 1768. §. I 1. 

28 9. Sesmarias da Bahia como se con
cedem. E podem embargar-se de tercei• 
ro. A. 3· Março I770. §. 7· 

Forâo concedidas aos povos adja
centes á terra de Tavira, como Dona
tarios da Corôa.. L. I 3• Março I7J:l. 

Constituem uma parte consideravel 
dos Dominios do Brazil, e farão dadas 
com a condição essencialissima ·de se cul· 
tivarem. A. 5• Janeiro I78). _ ' 

Por lei antiga , promulgada para 
bem, e adiantamento d'agricultura, e in
corporada na Ordenação, ela v ao-se de ter
ras incultas , sem outro encargo, além 
do Dizimo. D. IO. Julho 1792. 

290. -- como se concedem no UI~ 
tramar , em que circunstancias , por 
quem, etc. A. 5· Outubro I79'i• 

(Suspensa pelo D. 10. Dezembro 1796.) 

Às causas sobre e!las pertencem aoJuizo Na concessão deltas devem 
das Propriedades. A. 26. Outubro I745· · vidas as Camaras do districto. 

Outubro 1795· § I)· 

ser ou-
A. 'i· 

Ficárão pertencendo aos Inspectores 
dos bairros, que nellas procedem sum
mariamente. D. I 5'. Novembro I 787. 

287. Sesmarias. Na concessão dellas 
a pessoas particulares reserva-se sempre 
o prejuízo de terceiro. A. r. Abril I 68o. 
§. 40., e L. 6. Junho I7'i'J• 

Não se reputão bens da Corôa , ain
daque se achem lançada$ nos "livros . dos 
proprios. Provis. 5· Dezembro 1653. 

I 

:188. -- do Brazil~ Providencias so- l 
bre ellas. CC. RR. 16. Março I68z., z7. 
Dezembro 1695., 7· Dezembro 1697. , I 
l.j.Novembro 1698., 2q.}aneiro 1699• , , 
2 7 · Janeiro 17 r r. e Proviss. 20. Agosto 
I ' -;-

727•, e 28, Março I743• 

A da!a dellas tem lugar nos bens dQs 
,? 

""-ak~ 7 

~al he o Escrivão, a quem per· 
tence escrever nas causas dellas. A. 8. 
Abril 1807. §. z. 

-, , ) 

I <: 

291· -- Mandái:âo.-se conc~cler nas 
Capitanías .do Estado do ·B.raz1l pelos 
Governadores, e Capirães Generaes , sen
do confirmadas depois pelo Desembargo 
do Paço , ficando as carras de concessão, 
e confirmação dependentes da Real~ as-

, signatura. D. z2. Junho 1808. 

I 1.91. -- do Brazil. Não' se passa 
carta dellas pela Mesa do Desembargo 
do Paço , sem medição , e demarcação 
judicial, feita com citação dos confron
rantes, havendo sentença, que .!?asse em 
julgado. A.1.5.Janeiro r8o9. ~·r. 

A quem se requerem as medições _, 
r. ' 
4 1 * 
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!- '~@1t!O ~~ fcf2iero. - Offieiti~s ·emfjregà"' :- ltm. quAma. s€ nãq ltálna -PtJ~ dã 
dé's ·ne.!laH• _. I)e~1ar:r~~s ., -e' ~app~ J causa comprada, póde-se dll-~, ou ·lf'&:iet 
etc. §. 1,, e segr ·~~ 1 a outro pelo cus~o, sem paga~ sisa. §. 1 3• 

Concedêrâo-se no Brazil aos estran- O st'lé!t> d@vC- pagalá , quanât> ng 
geitos ahi t~i~"t1tés .. -D .. · ~5 .- Novetábro acto dê GOmpra naê se cleGr-aro~ ·ã sé~'io .. 
1-8ê8· ' · d?de. §. I 4· 

r I 
• • l. • 

i9J• Nro!flilatle dM proaMi-rnentos 
cBhifie ~ ffefjuenêta ôõsd~hc-ms, AA, 194 

Outiilirô 1754 ·, e_t6. Nov~rnhfô 1771, 

~94.' ~~~itlisrtdi, DéVêitl !r€1' rratadêls 
cotnó Sêisrrl-àtit'oo , e p@rturbãdores do 
socego , bs que préi~"ti~em ptmütbát' G 

Santo Officio na inspecção priv;ativa deste 
Éltf-rne. C I.J.- h· Junlí€> 'l'J69~ §. 1.. 

Toda§ oo que cõttlettel:ii este cri· 
1ft~ ,-são !re1fHti.iseticotdiá condenados pé
lo Santo· O.fficie em fit!na dé 'morte na
tu'ral, de infamia , e de confiscação de 
bens para _o Fisco , e Carnara Real. A. 
·r v. }anhU -t-769,. ~' J•- · r 

r 

- ' N$- comptas' d'Uilt&mâõ do~ fttH9s 
n~o àpâtihadõs d~Vé-se a sisá ·no afifig , 
e lugnt 5 êtn qoo s~ €ntrn(a{t '~. í j. . 

297· Sisa nas arrematacóes dos bens 
de raiz paga-se pelo arr~f!Jatante, gue 
desêbnf-!i atbetàd~ p~rten~énf(! ão -ve-nde
dor âo -~reço dá á~r@tfiarâ~~o. Regim~ 
27. Setembro 1476. Cap. ;. §. i. 

Sendo a compra desfeita por sen
tença, que julgue não valer por direito , 
não se paga. Cap.· 6. 

Mas sendo vendiâós bens por sén• 
ténçâ' que álguêm houve . c-ontra ôuttém, 
é égra for revogadá ; e tornados -as bens a 
quem farão tomados; o eondehado paga 
sisa. §. r. 

'-9·~· Sirgiiéi-1-o. Ao ~u o.ffiéio .}'értert-
ce sómen'te vender. chapéos; e no seu arrua- Os herdeirõs- nâõ pâgao das tornas 
J:i1enre- dõ . Rõciô .• Os -ê'agLdl'i'a sâo ex- ·em acte de partilhas. §. ). 
·ceptüados pÜ!Jla. a V@n clã dás ptes1~hà& t;lds ·I ' • ' ·' 

chapéos. A. 22 • .Maio IJ'79• Nao se paga das compras, ou trocas 

~96. 8tsa pagâ-"S€ dé tildé g q~1€ sê 

êompra ou troca ; á excep~ag ~ piG 
' .. d cosido, ouro, ou prata, e pagao-se ous 

soldos á Hbra. - Eêlos ernprestirnos de 
-g€:n&f'@S. ~g~· :t·€lih.lreiro. -E dos.átfen
'dáílfenh~lf ã dfF1hei'.r€l. Am. ;},7• Semmbrô· 
·1.<!<76: C:ãp. l<'o §. i. € seg. 

-
w Si~ -dite!tã Ire dS de.z um, Ca p. 2, 

&r ..j ~ -' . . 
'3 :S C• \ 

• I 

' 

dàs tdtisas dã Corôa. Cap. 11. §. 3· -
Netn pela Faienda , netn pelas partes. 
Regim .. éonfirm. por L. r6.Janeiro !674. 
Cap. 18. 

~98 . . ·:-- _ rlã veHd~ necessàtia pág'á 
todo o comprador. Reg1rn. 1.7. ~etembrô 
1476. Cap. 1 L §. ); 

_. ~ _se~~ór da eoYSà ne ô quê paga a 
s1sa, àmda~ue à--eõmpra tenbà sidõ feità 
por seu prG>eutadór , mordomo , ou criá~o 
do. Cap. 29. §§. 1. e 2.. 

" ·-Co~é ~prÓ<tess~fd_ -os feitos dás si. 
s'a§. Cãp. } 'h §,- ~~, e Ülp; 35'· ~· z. 

( ·-

Deve-se manifestar , ou escrever no 
lugar, em gue se achao os bens , e em ' 
nes~ias , t-QU oim, sendG em re:rras G"l1âas, 
e·_tlfdtras-'d€ v!llas r€ Jugates , é0ru ,P€fi'â 
dtc s~ ragar âobraôã. Ü!p. 4- §§. i. e 2-> 

Fágándo-sé- em frnfDs ã 'dividà de 
·- ~ - Fócie-se rnárüfesrar a todo Q t@i:Iipô, I ser~Íf-GS., jornáes; ó~ enipreifadas justas 
e pagar-se., êffi qHariw não htmv~r, éit'à- a dmhe1ro, deve-se' s!Sà. E o mesmo de 
~ão, _ou protesto da parte, do Re.t:cleiro, : quaesquer divid~s paga~ deste rnodo 
Glf- rlv -~-ttceee<lbi'.- §. u. . 1 Gãp •. 3·;.' . · 
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~ . iDéve-se dá venda feita ·cum h con... I -go). Sisas ~as fa~ndas; f4"Ue não sao 
-Ut9i1o ·cde se d€Sfa.zer, pa~amrdo o dev:em0r d'e sello , iruportrádas por· liEà·r , f0PaO 

~r.n. certo t~~po. Mas nao da. verrda cort•· 
1 

applicadas· para as A~maldàs •da tiualrda· 
dr~lonal, de1x-àhdo de se ~rlii€ar ·u:on• ' Costa. C. R. 18. Abnl 1619. 
dição. Càp. 40. §. 1. · 

· .A das mercad~ia~ he oti:ginatmente 
Os rendeiros na o as podem deman- I I da Fazenàa Rea-l' e a ella pertenc&. E ·o-os 

:d-ar, s~não em seis mez€s depuis de fin- ' assucares, como se mandou cobrar nas 
·do o coflrtato. Cap. 42. §. 3· · 1 alfandegas d0 notte. A. ii:~.Jullhó :r6x9. 

299. Sisa, ~out-ros direitos 'Iíaa pagao 
a caça, e aves, que vem de fóra do 
!Reíao vender à Lisboa• Regim~ 17. Ou
tubro I)I6. Capa 222, 

·306 Sisa não se paga dos bens con
fistactQ'S ~ q1le se vendem. R-egilí'h. Io. 
Julho r6~o. C:ap. n~ 

, · No câbeçao della nada se póde dis· 
Nem as mercadorias e eouscas} ·que · , pôr, ou mandar pagar, sem licença R e~ 

se venderem, ou comprarem. nestes Rei- gia. A. 2.·. D€zemibro x6.z6. 
·oo, ou fóra delles para E IRei-. Cap. ·2 2 3~ 

A do pão na o se paga ; e foi trocada 
pela imposição do vinho. Escrit. I 5. De
zernbro I )22. 

A das mercadorias~ que vão i Al• 
fahdéga, como se paga. Fbr. 15'· Outu• 
bro 1587, Cap. 4'·• 

300. -- na AJfaodega x1âo se paga 
dàs rnerGadoriãs, gwe se mandâ'G> de pre
sente) e dos frutos; ql:le cada uln perce
.be na sua faz~nda , e cCJm~ For. J.5. 

· Ourubro I587. Cap. u6. 

. 301. Sisas. Mandou.-.se, que o Escri
váo âellas l'evasStg sómente seis reis pelo 
pagamento das pánes. L. :13. Abr·il I 6os.· 

302. Sisa não pagao os, berts do Con• 
celho p€lá Terça Real. Provis. R. I). 
Outubro I 6o8. 

Foi pt·dfuibido aos Ouvidcíres e Mi
nistros des Donatarios o fazer os lanp
pJenws· dellas. Pn>vis. II. F~veteiuo 1616. 

303~ Sisas. Providenci~s soÇre a sua 
t~b~afiÇa em Lisboáí A. 1:9. Noyémbro 
Hh8. 

304. _ __;!;, sonegadas. Providencias so .. 
bte €lias, A. 1'0. · Abhl 1 6 I 9• 

Foi prohibido á R€lãtao , tornar 
G:onheclmento das êaUsas do augmento dà 
qua~ta parte dQ cabeção. C. R. 6. Se .. 
tembro 1637. · 

F'Clli declaradá a ~tessá!fao do . .augtnen• 
to d·a guarra pa.rte dé seu câbe~o. Prov. 
27 •. Fevereiro 164r-. 

Não se póde accrescentar o encabe..; 
çamento dellas. E cobrando-as os Offi
ciaes dellas com excesso, e vex:a~âo dos 
Povos ~ devem ser autuados pelos Corre- . 
gedores, que perguntao por isio nas cor
reições. A. 26. Abril u>47• 

301. Sisas dobrátâo-se ,por QGtls aãMs, 
sem excepçâo de privilegiados 1 pãtà aiú ... 
da do dote da Rainha da Grãã-Bfl:!tani~à. 
C. R. 19. Julho r66r . . 

Mandou-se arrecadar ·es~J dob-t0 pé" 
los Provedores para a gue}'tà. D. ·íiJ.. Fé
vereiro r 662 • 

.. 
E contim1ar por rn~.iíl élous ' '~nrí·o&. 

.c~ R. 16. Novetrlbro 1663. l 

E Q meio dobro. C, R.. ~~. ]áneím 
i66+ 

(Vid. C. R. 8. Mar'fo t666.). . 
. ( Declat'Vtl-se , que íiâfJ .r.e de1itil. Sua 
da venda de umas ca!(J!I tomadas para 
o povo, por serem para E/Rei, que a 
não deve como Rei, e cabeça do Povo, 
R:esoi. a.:z.. J!mho r6661) 
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308-. Sisas. Mandão-se :castigar os de
veclóres dellas , morosos em pagar. 4. 
4· julho. x666. · 

Não dand~ o Recebedor dellas fian
ça a contento :da Camara , pó de eJ4a ele-
ger outro. A. I. Outubro 1667., -

Providencias sobre ·o seu lançamen
to. Provis. R. z). Setembro I 684. 

- ' 

·309. --. O Regimento do seu en-
cabecaménro foi confirmado 1pPJ L. 16. 
J anelro I 67 4· 

310. Sisa dobrada pagão os compr~
dores, que são achados sem a pagar no 
lugar, em. qúe comprárâb, próvando o 
rendeiro ·com duas testemunhas. Regim, 
confirm. peJa L. I6.Janeiro I674· Cap. 5· 

As certidões das alfandegas, por oh
.Ge -se-embarc~o par_a fóra as fazendàs, que 
a -n~ó. deveJ.11, .a.~presemão-se -em anno e 
dia, com pena de se pag~r. Cap. 10. 

(Vid. A. 4• Julho 1789.) 

.j r 1. Sisas dos ·bens de raiz nau se ar
-remarão. - Qllanro se paga da compra 
delles. - ·Fieou subsistindo o cGstume , 
aonde o havia, de pagar só meia .. - Não 
se póde fazer concerto sobre ella, nem 
os Tabelliâes escrituras, sem certidão do 
Juiz , com pena de nullidade. Regim. 
confirm. pela L. I 6. J aneíro -I 67 4· C a pp. 
16. até ~o. 

. CoJ:ono se faz a repartição ; e o lan-
çamento deJJas. Regim. conftrm. ·pela L. 
I 6. Janeiro I 674· Capp. 22. até 28. 

Os eleitos para Repartidorcs dellas 
não podem ser escusos. Tira-se devassa, 
e por quem , quando ha suborno. Como 
se procede com os aggravados nas repar
tiç(Ses passadas. Como se faz a repartição 
por cada pessoa , e pelos rendeiros de 
rendas sabidas , e do:o Ecclesiasricos. Re
gim. con/irm. pela L. r6. Janeiro 1674. 
Capp. 29. até 43· 

3 I z.. --' Donde sáem as .despesas 

SI 
dos lançamentos , e livros. Qgem os 
traslada. Acabada a repartição , nada se 
deve innovar. Como se procede com os 
aggravados. Salarios dos Officiaes da Re
parri.ça~. Regim. confirm . . pela L. 16. 
janerro 167 4· Capp. 45. ate 5'3· 

Em que' tempo deve ser feito o lan
çamento della. - Quando o Juiz o não 
faz, suppre o Corregedor, ou Provedor 
a sua falta. Regim. conftrm. pela L. I 6. 
Janeiro I 67 4· Capp. 54• , e 55. · 

S:rlarÍos dos Escrivães dos Ianca
menros; como se guardao os papeis d~l
las. - Salario do Escrivão .das Sisas. -
Como se procede COJill os que fallecetn 
ou se ausentao depois de feitas as repar~ 
tições. R e gim. ·crmfirm. pela L. I 6. J a
neiro 1674. Capp. 57· até 63. 

3 I 3· Sisas. Penas dos que dizem inju
rias aos Repartidores. - Como se elegem 
os Recebedores.- Como , e em que tem
po ·se ptocede contra os reveis. - J uris- · 
dicção dos Juizes dos lugares cabeças de 
ramos. R e gim. conftrm. pela L. I 6. J a-: 
neiro 1674· Cap. 64. e seg. 

(Farão dada-s Instrucçõe.r aos MlniJ
·tros del/as, queforão fazer os lançamen
tos pelar comarcas. A. I3. Ab1·iJ 1684.) 

3 I 4· Sisa de frutos certos das rendas 
Ecclesiasticas paga-se só ametade, e tam
bem <le fr·uros mcerros arrendados do pri
meiro de Agasto em diante, e nos ar
rendamentos de frutos incertos, feitos an
tes do mez de Agosto, procede-se por 
árbitros. A. 3· Novembro 1688. 

(Vid . .A. u. Outubro 1688.) 

3 I). Sisas. Dos sobejos dellas mandá
rãe-se fazer as despesas do recebimento da 
Rainha da Grãa Bretanha. Provis. 1.0. 

. Novembro 1 69 2. 

Mandár~o-se pagar dobradas. CC. 
RR. ij. Outubro 1706., ê 8. Janeiro 
1708. 

3 I 6. ---- perdidas escreve nellas o ,, 
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Escrivão da Pmvedoria. Prov.is. 7· Abril 
1707. _,... E não, o dos Contos. Prov.is. ' 
14- Julho 1707. 

(Jlid. , em contrario, Provis. 30; Ja
neiro 175'4·) 

. Do dobro dellas farão isentos os 
Suecos ·, como os mais Estrangeiros. 
Provis~ R. 10. Fevereiro 1708. 

317. -- dobradas mandárão-se con
tinuar. CC. RR. 2)· Janeiro 1709., 2). 
Janeiro 1710., 2. Janeiro 171 i. , 8. Ja
neii·~ 17r2., 12, Jan~ir~ 1713·, e q. 
J aneuo I 714. , e · Prov1s. 2. Março , e C. 
R. 20ê Novembro 1714. 

Do dobro dellas farão isentos os 
pescadores d'Esgueira. A. 23. Março 
1709· 

O rendeiro dellas deve assignar os 
termos das arremataç6es dos moveis. D. 
23; Abril i709. 

Mandárão-se continuar dobradas por 
um anno. D. 7ó Fevereiro l710. 

Mandárâo-se continuar dobradas. C; 
R. 8. Janeiro .1712. 

E por outro anno. C. R. n. Janei
ro 1713. 

E por our.ro. C, R. 13. J a n.eire 17 J 4· 

3 i 8. ·dobradas m·aildárâo.::se ~ori-
tinua.r por outr·o anno. C. R, 20. No
vembro 1714. 

E cobrar o dobro sem separação 
da singela. D. 7• Fevereiro 1715. 

. E para. ,sempre, com os quatro e ' 
me10 por cento, findo o anno do novo 
Usual. C. R. 25. Novembw, e D. 16. 
Dezembro 17 I). 

SI 
3 í9. Sisa singda he qa imsp.ecção do 

Conseth6 da FazeBda' e (!). dobtlO. erá da 
adrnínischaçáo da Junta dos Tves EstaT 
dos. Provis. 23. Outubro 1736. 

. Foi prohibido ás Carnai'às ga&tar do 
cofre dellas' ou empenhar-se nus. feste
jos das Pessoas Reaes. Avis i7. Novem
bro 1736. 

(Forio declarados isentos del/a, de 
port!tgem; e de quaesquer tributfJf os 
Assentistas dos mantimentos do Exer
cito. D. 2 r~ Outubro 17 41.) 

3 20 1 -- na o se deve das ,fazendas 
alfàndegadas, por se pagar n'alfandega; 
Proviss. 30. i e 31. Agosro i74Í. 

Nem dos contratos Reaes~ Prqvjss; 
'2. Maio 1709., e i r. Abril t7 ~8. 

(Deciarou-ú, qúe a devân os Caste
lhanos , que vem ao Reino ve11der fazem
das depois de despachadas nos pó1·toi sêc
cos. Provis. 1.2. Dezembro 1730.) 

rh. Sisas das to marcas do Reino ; 
corno ' e. por quem são administradas ' e 
arrecadadas. Regim. 5. J tinh0 i 752-· 

Os Almoxarifes , e Executores del
las rlas comarcas farão extinctos . Regim. 
'f-. Junho 1752· §. 3· · 

Cada anno se elege . iia cabeça dd 
comarca · um Recebedor Geral , para a 
receber dos particulares. Regim~ f· Ju.; 
nho 1752• §. 4i 

3 u .. ___._ quando se rern-~ttem das 
comarcas pdo correio , se lhe na de pa
gar um por cento do p-ansporte de'llas; 
A. 3.0. Março I7:S"3·, que declara oRe
gim. 5· 'Jtmho 1752. 

Os Juiz~s dellas , que havia em · 313. Sisa dos escravos , vindos das 
Lisboa desde o a,r;mo de .,1 5 65. , fora o . costas d' Afríca, onde se mandou pa:gar 
extinctes por Prowisão 3• Janeir0 If76., ;· em Lisboa. Resol. 7· Dczemhro 1753· 
pas~amdo ,afua juásd~eçã6 para' ps A-Imo-- ' 1 

xanfes. A. 10. Setembro "1715. ·' (Revog. a Reso!. rr;. tOutubro l7)I.) 
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314. Sisas perdidas n~ co~na~ca ~·e 
Coimbra forâo doadas a M1sencord1a 
della, para ~riação dos Expostos. Pro
vis. 30. Janerro 175 4· 

A aa madeira paga-se a dinheiro. 
Instr. conjzrm. por D . .z.Janeiro 17)6. §. 8. 

(Declarárão-se li'Ures de/la as p1·oprie
dade.r compradas para a_s obras das 
Aguas li'Ures. D. :2.5. Abril 1757.) 

A do azeite, que se compra para fó
ra, como se paga. Provis. 8. Novembro 
1761. 

A singela h e dos cabeçóes, e· o do
:bro h e para pagamento ~as tropas. C. L. 
22. Dezembro 1761. Tlt. 2. §. 9· · 

31). -- constituem uma porção do 
Real Patrimonio. C. L. 22. Dezembro 
17 6 I. Tit. 2. §. I 5. 

3 26. -- sao arrecadadas pelos Cor
reo-edores nas -comarcas, e não pelos Pro
vedores. C. L. 22. Dezembro 1761. Tit. 
2. §. 15· 

_ (Vid. Avis. 20. Novemb1-o 1763., que 
·declarou pertencer-lhes tambem o lança
mento dellas.) 

Os Vereadores respondem pela omis
são , e commissão dos Recebedores das 
villas, por elles eleitos. C. L. 22. De
zembro -176r. Tit. 2. §. 16. 

·3 17. -- singelas. A sua conta h e 
diiferente, e separada da dobrada , por 
ter applicação diversa. C. L. 22. De
zembro 1761. Tit. 2: §. 19. 

(Declarou-se, que pela L.u. Dezemhro 
·176r. nada se innovou sobre a competenci'a 
dos Ministros, quefazião oi lançamen
tos das Sisas. A'UiJ'. 22. Outubro 1762.) 

·32~t -- O Regimentb d'os artigos 
dellas ·foi em parte revogado -pel-o Regi
mento das carregaç:ôes. Condí.~ . 7· de 
n. Març:ó 176;. 

SI 
3 29. · Sisa dos bens de ra1z. Provi~ 

dencias sobre os que dez annos antes 
tinhão deixado de a pagar. A. 4· Julho 
1766. 

3 30. Sisa das Ians só se paga aonde 
ellas se vendem. A. 7· Novembro 1766. 
§. 2. 

_!orâo isentas de Sisa respectiva ás 
porçoes, com que se concorre para as 
r 6~ arrobas dos fardamentos da Tropa. 
A. 4· Setembro 1769. §. 8., que revogou 
tambem o 2.

0 

do A. I I. AgoJto I759· 

(As sonegadas, ou perdid,zs mandárão
se arrematar na comarca de Coimbra, 
Guarda, e Thomar. E para a sua arreca
dação se mandou, que precedessem Edi
taes em c aJa cidade 

7 
e vit!a, 1JOS quae$ 

se decla1'ass~, que todos os deved&res de 
Sisas por compras, trocas, ou esc ambos 
a.r viessem manifestar, e pagar, debaixo 
da pena do dobro, e qrte não 'Vindo entiio, 
serião demandàdos hreve, e summm·ia
mente, com() nas caruas defor_ra , absol
do, ou condenado o réo segundo a próva, 
que se jize1·, podendo embargar, ou ap
pellar em dez dias, segurando o Juizo~ e 
recebendo-lhe appellação no devolutivo. 
D. 8. Agosto ·1767.) · 

33 r. -- singela, ou dobrada não 
se paga das vendas dos bens da Colle
giada da Senhora da Oliveira c.d~ Guima
rães. A. 1.0~ Setembro 1768. §. 4· 

' 
(Mandou-Je, que nas Escrituras de 

dote 1 doação, ou nomeacão de -tJrazo em 
• ' J." ' que os accetta1ztes dão grandes quantias 

de dinheiro, fosse inse,·to o despacho do 
Contador da Fazenda da cidade do Port(J 
(aonde c~n~tava haver aquelle abuso) , em 
que dectdtsse, s-e ella se devia, ou não. 
Provis. '8. Julho 177~.) 

(P9r Provis. 9· Maio 1774. fiz-se 
esta disposição geral a todo o Reino, man
dando-se , que o Presidente do la111camem0 
declárasse, se se de'Uia, ou não,· a Sisa 
e que o Corregedor e»• Correição declaras~ 
'fe nullas,_as _Escrituras, em que isso fal
taue, cast1gando os Tabellilies.) 
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3 3 2. Sisas. Do cabeção dellas se man
dou tirar a collecta, que se pagava para 
os Mestres de ler , e escrever , solfa , 
ou grarnrnatica. C. L. ro. Novembro 
1772. §. r. 

~anto se paga para ella na cidade 
do Porto do vinho do consumo, ou que 
sáe para o Reino. A. ro. Novembro 
1772. §. 3· 

333· -- não pagao por entrada, ou 
saída o grão, legumes, farinha, louça, 
cal , tijolo, lenha, madeira , mós, etc. 
C. L. 4· Fevereiro I773· §. I. 

(Declarou-se, que pagão, e são obri
gados ao manifesto na Mesa das C4rnes 
os lavradores do termo de Lisboa, que 
cortarem, e venderem a talho os seus 
proprios gados. D. 19. Junho 1773-) 

( Vid. Provis. 9· · MarfO I71')• §. 5·, 
e Portar. I I. Ju11ho r8r4.) . 1 

334· -- casuaes dos vinhos, gue 
se vendem em grosso nos armazens da 
cidade do Porto , e seu termo , como , 
e a quem se pagão. A. r6. Dezembro 
1773· §. 3• 

Determinou-se, que não se pagas
sem das adjudicações, que em Lisboa 
se fazem ao dono de um terreno, em 
compensação de outro, que se lhe tirou. 
Avis. 17· Nov.embro 1774. 

( Approvou-se o coJ·tume de se não pa
gar Sisa nas portas da cidade de Lis
hoa , pelos lavradores . e seareiros da 
sua visinha_nça, ~os ~vos, e queUos das 
suas proprtas crtaçoes , extendendo-se 
aos moradores do termo, e do de Cintra

2 

e Bel/as. D. 2). Novm1hro 1775.) 

335· Sisa da Marçaria o que he, e 
como se entende. Providencias que se 

d/... ' man arao dar na alfandega do Porto so-
bre a sua arrecada~ão , e applica~ao do 
seu producto , fazendo-se a mesma arre
cadação pelos Officiaes della , e decla
rando-s~ o abuso, com que a Camara 
da refenda cidade havia feito entrar este 

Tom. 11. 

SI 
i ramo nos que antecedenternente contrata"' 

ra. A. 26. Novembro 177 4· 

3 3 6. Sisa dos moveis arrematados , e 
adjudicados se paga ao Contratador, e 
elies não se entregao sem isso. D. 17. 
Dezembro 177 4· 

337. - - na o paga o Hospital Real 
das Caldas da Rainha dos bens de raiz , 
e causas, que compra para seus gastos. 
A. 20. Abril 1775· §. 5· 

338. -- dos bens, que se tirão pe• 
las unióes , ou encravaçóes , paga-se só
mente do pre~o das avaiia~ões, por ser 
aquelle) de que se deve' e nao dos ac
crescimos, GU excessos, "om que os com
pradores são gravados. D. 2.3. Junho 1775"". 

.Não a pagao as. tomas compensati
vas dos dinhei~·os, nas partilhas. ·A. 14• 
Dezembro 1775 · §. 9· 

339· --por doze an!].OS foi perdoa• 
da aos que comprassem · predios arruina
dos , ou t~rrenos para teedificar casas em 
Alcobaça, D. 22. Maio 1776. 

340. Sisas. Se os Recebedores quize
rem encarregar-se de fazer as remessas 
dellas por sua •conta, e risco, do cofre 
da cabeça da comarGa para. o Erario, 
quando os Correios não se aprompcarem 
com fianças e os Corregedores não qui
zerem ficar 'responsaveis por ella , não 
se lhes porá embaraço. D. 14. Janeiro 
1778. 

( Declarárão-se isentas de/la as arre
matações, feitas para pagamento das 
fábricas, administradas por .conta da 
Real Fa~enda. ReJo!. 26. Agosto 1780.) 

Não he comprehendicla na isenção 
geral dos direitos > quando não ~e ~ecla
ra, por ser um direito mais privileg~do, 
e cuja isenção prejudica a terceiro , 
qual he o povo. P.rovis. 23· Dezembro 
1778· ' 

(Pid. D. 19. Mt~io 1788.) 
42 



( 330 ) 
SI SI 

341. Sisa do pei~e, que ve~de, paga 
'O Senado, porque mng'uem he Isento del
la sem mostrar privilegio, que elle não 
te~. D. 19. Maio 1788. 

341. -- das bestas. Providencias , 
que se derão sobre ella. Edit. zo De
zembro 1788., Portar. 10. Julho 1789., 
e Edit. 29. Agosto 1791. 

343· -- dos vinhos de Lisboa em
barcados para fóra do Reino. Aquelle, 
que a pagou, tem dous annos para apre
sentar a certidão. A. 4· Julho 1789. 

O dobro della nas comarcas de San-' 
tarem , Lei ria , A lcobaça , Coimbra , 
A veiro, e Porto foi app licado para as, 
obras das estradas, e outras, de que tra
ta o A. 28. Março I791. §. 3· 

Concedeu-se poc dez annos o dobro 
della na corbarca de Beja ,. para as obras 
-da Sé, e Pala~io Episcopal. D. r;. Maio 
1790· 

344· -- nao pagao os cbapeos de 
Bragã, ou de quaesquer fábricas d'Entre 
Douro e M.inho. A. ;. julho I793· 

345'· -- he a contribuição mais an
tiga , mais legitima , mais suave , e a 
mais. lbuvavel, que pagão os vassaUos 
por seu importante objecro : e foi esta
belecida constitucional e ·legalmente. A. 
:2-4. Outubro 1796. 

346. --. O privilegio de a não pa
gar foi exrincto , e a pagão hoje todos 
os vassallos dos Tres Estados, Ecclesias
tico , Nobreza , e Povo , -das compras e 
vendas ., que celebrarem , n3o e.xcepruan
do os da mais alta jerarchia. A.: 24. Ou~ 
tubro .J 796. . . ' 

( D.eürmitJou-se 1 qJte u addicio11as se 
no lrmcamNJ.to das Sisas uma quantia 
propor'Cional ao nugmenr-o, que resultava 
peúz abolição 4-a.r isenções de/la no A. 
2-4. {)utrthro 179tí., remettendo-se ao 
Er11rio a mesma quantia. Avis. 19. 
MarfO 18oo.) 

(Por A. 8. J•lho 1800 se drclarou, 
que· na ext~1'Jt~:~o dos priv:frgios da}:isa, 
dos Ecclesrastrcos se comprr hrnde à dos 
arrenllamentós bavmdo-se ptJr deroga
do o Cap. 43· do R~gimento dos Enca
beçamentos.) 

. Os sobejos della não se podem ap
phcar. C bem como o ele fintas, ou quaes- · 
quer,..1mpostos) para festejos , ou outros 
casos semelhantes, sem authoridade de 
Sua Magestade, que a nád costuma in
terpor, sem audieocia dos povos a quem 
pertencem. Avis. 2. Julho 1797: 

(Pid. Avis. ::r.. Julho 1793.) 

347• Sisa da venda dos bens vagos 
das Commendas se mandou pagar. D . .2.0. 

Agosto 1798. 

Determinou-se porém depois, que 
a nao pagassem os bens da Corôa alie
naveis, que se mandárao vender, ou fos
sem incorporados, ou proprios . ou con
fiscados, ou de capei las, ou foros, ou 
jugadas. D., e A vis. x6. Mars:o, e Edit. 
4· Abril 1799· 

Mandou-se ultimamente, que nâo 
pagassem os compradores dos bens das 
Commendas, e da Corôa. A viss. z._, .e 
5 Abril I799· 

Os sobejos deUas mandárao-se re
rnetter ao Erario , ainda achando-se ap
plicados parJ obras. Ord. 12. Maio r8oo, 

· 34~L -- A sua cobrança pertence 
aos Corregedores, ainda de Donatarios, 
por serem rodos igualados em jurisdicção. 
A. n. junho r8oo. §. 7· 

( Revog1d. pela Provis. 12. Maia 
1802. , que mandou obser1.Jar o D. 6. Ju
lho I 7 96. , segundo o qual deve continuar 
no estado antigo.) 

349· -- nâo se paga dos navios · 
. ~ ) 

que se tornao a comprar, ou resgatar 
d_os ap.pre:adores, p~los proprios senha
nos. Prov1s. 2 7 ~ J ane1ro 1 8o r. 

.J 

350· --- não pagão. <lS Iãas consumi-



SI 
( 331 ) 

SI 
clas, e manufaeturadas nas fábricas do ·- tos, e suspensão dos Tabelliães. §§ ;.~ 
Reino. D. 27. Fevereiro, e Provis. ;. 6; ; 7: , .e 8. · 
Abril r8o2. · · 

3)I. Sisas. Diligencias, que se má~.: 
dárâo fàzer sobre ellas, indagando-se , 
se os lan~arn_entos erâo feitos na fórrná 
do Regimento., e em proporção da ri
queza das terras·, se algumas os t~i:n ddl 
brados, ou são isentas da Sisa do cabe.:: 
_ção , correntes, ou compras, e Oll titu
las, por que são isentas: examinando a 
alteração, que tiverão no tempo do Sr. 
D. Pedro Il., a importancia dellas nos 
vinte annos a traz, e se ha sobejos. A vis. 
1 3·. Abril 1 8o2. 

' 

3P· Sisa, que a Camara do Porto 
cobrava , de quatro pot cento, foi redu
zida a dez, sendo o augrüento pára a 
Fazenda Real. D. IJ . Fevereiro I 8o i. 

( Vid. Regim. z. Junho I 703. Cnp. 
89., e A. 26~ Nóvembro 1774.) 

Mandá-rao-se suspender as applica
ç:ões dos sobejos dellas, ordenadas pelo 
Desembargo do Pa~o. D. _10. Maio I 803. 

353· .- ·- . Pelos sobejos della, ott pe
las rendas dos Concelhos da propria ter
ra, se pagão os exemplares impressos · das 
Leis, Alvarás, Ordens circulares, Edi
taes 1 e outros Diplomas, e papeis~ que 
a elles se remettem para se publicarem, 
sendo cobrados pelos Corregedores em 
correição, e sopprindo pelos sobejos de 
umas terras o que faltar na's o.urras . . E <f 
'lllern he remettido o producto. Inscruc~. 
I 6. Abril I 8o6. 

3 )5'. Sisa dos escravos ladinos corno 
se paga no Br:uil , e Domínios Ultra
marinos. A. 3· Junhõ 1809. §. l. 

' . (Dec!aroil-:;e, :qúe Of ren~~lrós dàGt
sa de B1·agam;a não são uento.r de/lit. 
Resol. II Julho t8 ro.) 

356. -- (mela) se perdôoú aos azei
tes· da terra 1 que entrassem en;J Lisboa 
por .tempo de quatro · mezes. ,Portar. 9~ 
Janeiro 1811. 

3 5.7. -- dos gados nao· pagao as 
pessoas de Lisboa , e termo , que se titi
lisão das crias, e do leite, que .conso
mem, ou vendem. Resoll. 24. Outubro 
1814, e n. Dezembro i8r;.> em Eair. 
19. Agosro r8r6; 

(Pid. D. 19. Jimho .I713·) 

35'8. Sob·ColleJtores. Foi .prohibido 
~legê!os no Reino. C. R. I 6. Novembro' 
I6II. 

. . 
35'9· Sobejos do direito senhorial dos 

quintos em Minas ~eraes, como se dis..: 
põem delles. A~ 3· Dezembro 1750. Cap. 
lo §. 2, 

, 36o. Sobre-iojâS' para ~end'er a reta-
lho, são prohibidas a t<;>dos os mercado
res, e com que penas. Estar. con.firm pe
lo A. 16. Dezembro 17'J7· Cap. 2. §. 3· 

35 4• -- das. comptas' ' e vendas dos 
bens de raiz rio Brazil , e Dominios UI- -, · 
tramarinos, paga-se de dez por cento, 36r. So~igo pz.íhltc.o deve._P'reva:l~cer a 
sem ~ue. b~ja privilegio, ou isençao desta qualquer outra contemplaçao particular. 
€Ontnbui~ao. A. 3· ]unho 18G>9~ §. I A. 2). Jnnho 1766. §. 5· 

Nomeaçacr dos Reeebedores·, e The._ Na o o pó de háver ,. sem que os M!..1 
soureiros para ellas. _ Ministros, que nistros, e Officiaes públicos tenhão. li-
fazem a arrecadaçao. §§. 3., e 4- herdade no exercício dos seus respecuvos 

ministerios , porque della depende o livre 
Remessa pata o Erario. -:-Compra . exercíciO' da suprema jurisdicçãe. A. l4' 

·dos escravo~. """:"- ,Nullid:tde dos cotH·ra-. _Outubro 1764. · §§. r., e 6. 

42 * 



( 332 ) 
so S'O 

3 62. Sociedade 'civil , e à frequenc~a 
de cornmunicação conduzem para s~ ~(!J
xarem os costumes barbarosJ L. 6. Junho 
17))· 

. _A -felicidade ~.spii'itttal , e ten:ipJOrai 
della, e união c!1riscãa clepem:le da h~r
monia entre o Sacerdocio, e o lmpwo. 
Provds, JS •. Janeiro í765. 

.. -
363. -~ metcantil ninguern póde fa

zer, abrindo loja em seu nome, sem del
la -re€eBer ao menos ametade d-o l1:1cro. 
A. 15', Novembro 1760. 

364. -- pôde estabelecer-se , pata 
continuar depois da morte de algum so
óo, enrre GS .que ficão fiO caso cio A. 1'7· . 
Junhg 1766. §.- I. 

3 6,- ......... ......:.. n;Jerctll'ltH não pó~ e haver 
entre negociantes dt:: Lisboa , sem s~r~m· 
matriculados na Junta do Commerc10, 
ingerindo-se nas EsQrituras dó contrato 
as competentes certidões, e com pena 
cle suspensão aos- Tabelliâes.· C. L. 30. 
Ag0sro 1770. 

366 .. ---- dos TheatrbS'. Seu estabe
lecimento, arranjo, e Estatutos confirm. 
por A.. I7~Julh(:) IJ7l.·-, e Ponar. J·Fe-· 
vereiro 18 n. 

367. --- mercantif r e cornmen:io· 
Jlao póde subsistir sem boa· fé.· AA. r6. 
Novembro lJJI.·, e .6.- Setembro lí90• 

3 6S. Sotiedade Eeonomiea dos bons 
Compatrifuas ,. amigos do Bem Público 
foi estabelecida: em Ponte de Lima. Seus 
Estatutosc(m.firm.· por A -5.Ja1.1eiro 17&o. 

369. S'oc.ieda<fíes das Fesc<Jrias, e SaJi .. 
nas insulares.: Seu· estaheleGimento. A. 20. 

Novembro 1:792. 

370 . .....,._ Real Maritirna , Militar,.· 
e Geogra.fi~a=. Sua cria~âo, Regulamen-
to , etc. A. 30 .. J u~nho 1798.. ' 

371. SrJciedade TJJbuctirma f'oi appro
vada., e como. A. vis. j r. Julho r8o1. 

(Forão prohibidas todas as Sociedades 
Secretas, com quaesquer nome~ de Or
dens, ou Auociaçáes, e debaixo de gra
'lles penas , que serão imprutas pelos 
Juizes pela fórma , e proce.fS() para os 
crimes de Lesa lvfagestade; sem embar
go ,de qualquer privilegifJ, 'flÍ1zda itJcor
pora-do em Direita: não havendfJ neste 
ca.fo seg_uro,jiança, homenagem, ou fieis 
carcere~ras; e proa:dendo-re a devaça 
especial com apprehensão, e perguntan-

. do-.fe n/J .geral. A, 30. i\(Jarfo 1818.) 

372. Socios nos contratos Re·aes não 
poderri ser mais de quatro nos grandes, 
e dous até tres nos mais p~quenus. A. 
·26. Novembro 1677.· 

(O me.rmo foi determinaáo para tJ 

Brazil. A. 11.. Setembro I]G6.) 
<l 

373• Sacio do deiicro reputct-se tado 
o que concorre para elle-, e he castigado
com a mesma pena do principal delin
quente no caso do A. 3· De.:ernbro 1750~ 
Cap. 7· 

( Vid AA. 5· 'Janeiro 17))·, e !3': 
Maio 1803. 

Sendo interessados nos contratos 
Reaes, os presentes, e futurGs , ficao 
obrigados in sotidum ; e são sempre os 
fiadores legaes, posto que não assignem 
os contratos. L 2z. Dezembro· 176 r. Tü. 
2.· §. 31. 

57 4· ~i'ocios farão responsaveis pelas 
1 

C?ntraven~óes praticadas pdos mais so
CIOS no caso do A. 18. Ju.nho 1:787. §.·5. 

315' ~ $oc:io '· caixa de qualquer socie
dade do Bra:z.il, con.tinúa na. administra
~ão , por ~o~re do so.cio , para paga

. m§.ento· das diVIdas. A. I 7· Junho 1766. 
l.· 

. O do· dehcto he p€rdoado , denun-
'ilando, e provando os. ~rnplices no ca
so da L. z8. Agosto 1.767 . • §. 10~ , 
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· 376. Sôdomiftts sendo· reiàxaclos" pelo
Sa l'lto Offlcio , as J usri~as · ~~ulares· pto
cedem êonrr:a dles pel'as Sehnmças dm 
Inguisidores, sem se fazer remessai dos~ 
autos. A. I 8'. Janei1'0 I 614 

( Declarou-u a pena deste crime. é. 
R. I o. No'Ver11brrJ r6z+) 

. . Se_f<:Jrern ~oldados, ~ nao gorzao do· 
pnvíleg1ó do foro , por ser e:tcepruado 
este delicto.Regim. r.Junho 1678. §.13. 

377· Sola, atanado, e bezerros de fci..: 
ra do Reino foi prohibido o seu: uso: E}. 
7· Ma·io r68o. ,. e A vis. 2.6. JunhG 1'739·· 

I 

(}oi e11carregada a Junta· do Cor~r- · 
nurdo de fazer observar com exttctirfão 
lute D. Estat. confirm. por 11. 16. ];)e. 
zembro 1756. Cap. 17. §. 8.) 

(Vid. D. 8. Abril 175!f.) 

Foi coniirmad'o o contrato detla· no 
Br1tzil. A. 6. Maorqo l144· . 

3_78. Solas achadas na affan'cfegà" sem· 
marca' e na casa da lndia' as devé arre
cadar aJunta dó Cornmercio, e d·istribuir 
na fórrna mandada. Estat. conjiwm. pelo 
A .. r6. Dezembro t7S6. C::ap. rt. §.·· r.6.-

j'7'9· -- e atanacfós, fabriaados fcira 
do Reino , n·a<Y podem-- despachar--se na 
atfandega. D. 8. Abri-l 17"58. 

badó · de eada· semana. A. 1. F~vereiro· 
1'7)8. 

· Declarou:.S'e a razao, pór qti~ não
podéru· ser penhoradas' e gozao do be
neficio do corkurso, e dos outros privi
legias. A. 1 6~ .M'<lrço· r77 5. 

3"8'2; s 'oidadas dos· IV.Ú.ri.wheitt;,sc é dJ .. 
reiros· h~! a primeira causa ,_ que se tira 
do producto das fa zentlas. A:vis. :1r3. Ou
rulMo, e D. 14.- Agosto· I/13· 

·: 3-~3. -- dbs homens d'o m~r pbdem· 
ser. demandadas peraate o 'Silperi.n'renden-· 
re Gerai das alfand~gas: A. 16.· Dez11m.-· 
bto 17'7 4-' §. f. 

(lfoje perante or S~peri1rtendentes doj' 
Tabaeo:f, t .IJJfandegar respedt'VIts.) 

: 3'84'. ----l dbs·M:anriheiros-, e h0rftens· 
do mar r'ti:pll'rão-s€! alimént0s, mas per.: 
dem esta 'l_llalidâ~e, morrós elles·, e pag. 
sando aos· herde1ros. D.· 1 3-· Dezembro· 
1J~b-.-

Na o as véhcem· ós eh'geitados , se
. nao dus doze a.nnos de idade em diante:· 
,_A.· l~'· ]llneiro Ii75'•-§ .. 4·~ 

3g·,·. -- dos- Pilotos, e l1ornens de 
mar da n'av.egação da Así'à , que acceitão· 
letras, e conúahetn dividas, não gbzao' 
do pri-v-ilegio , de nao S€rem penhor-adas·, · 

' , ete. -D. I;·3· Oei:embro r;8. 2:~ · 
j8o. SrJ!d'adas- dos Marin J.re-iroS' rtão · 

se <;:omprehendem Fias penhoras feiras em 
navios, ou fretes. A. I5··· Abril 1757· 

Preferem nos bens dos fallidos a 
quaesquer dividas, para serem pagas do 
mome m~ior' . _sendo os navio~· proprios 
de vassaHos· Pormg.uezes.- A. w: ]1:1nho 
1717· . 

( Vid. A. 13:-. No'Vmibro 1756. §. :2.--z:) 

38r. -- dos Marin'heiros nâó po
dem ser embargadas. E aos destinados· 
para o preparo d~s náos se pagão, co~ 
pre(Qrencia a todas as <despesas,, lllO' saJb:.. . 

386. SolíJadôs para a'lnSia ~andárao-· 
se fazer, um por cada· freguez1a. C. R. 
I. Setembro rtio8. 

3 87. ~ de ~: D1ogo. Ma·n.d~rã~-se 
guardar nesre Remo (i)S seus pnv'llegws.• 
C.· R. · :13·· M ai~ 1 6u • 

388'. __,_ CjUJndd forem· penliorad-~s 
em. seus· bens 1 por man~ado dos· ... Capl~ · 
cães das· (tompanhias·, nao po-de{ao O$' 

Al&:a·ides, ou. Meirinbos 1evall méfiS' qu@. 
. ' 
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hlelo testao de cada penhora. A. '-9 ~ 
Maio x6i6: 

(Declarou-se, que não seriifo obriga
dos ' · sc~vir por mais de seis mmos. D.. 
i Jãneiro 16)2.) 

(Determinou-se, que os do Braiil i'e
jão Officiaes de guerra, e justiça. C. 
R. 2 . Novembro 1633.) · 

i89. soid'~ciüs, qi1~ àssentâo práçà em 
diversas partes • . Providencias a este res::. 
peito. Provis. I 7· Feye:eiro 1640. 

. {Conct;dt;u-.re ao-r Capit!i~s, Offic(aÚ, 
e. sol.dalclos das Guardas. trazerem ar-
11taS : e mrmdou-se-lhes dar. pou.r,adt~s ' e. 
viveres pelo estgdo da terra. E decla
roP-.re , que os soldados não podem ser 
presos. por dividas, ie.m, cumpr,a-se dqs 
Capitãú, e que sáo livres da~ . exeCÚ
fóes as armas, c~vallos, e vestrd~s._ E 
tlevem ser re;netttdoJ aos seus Caprtaes, 
nos caJos. crimes; para elles os senten~ 
cearem. L. 3• Fevereiro 1642:) · 

390. -- sómente gozâo do privile- · 
g1o do foro nas causas crimes, que co
me,tte!e~ .depois de alistados , e nao nas 
outr~s, netn nas. cíveis: A. I4: Junho 1~41.. 

( Vid. o R.egim. 21. Dezembro 1~98. 
§ 2 3., que exccptuava as causai civeii 
n(JJcidas de contratos, etc.) ' 

Os A tixiliares gozao do priviÍegio 
do estanque do .Tabaco' e dos s'oldados 
pagos; A. 24: Novembro 1645'· 

3 9 r. -- Não podem pôr~sê l10rirens : 
ás portas dos_ que fogem de Sf?ldados, 
ou de ir . com as levàs. D. 1.6 • . Aori1 
16p., e Regim 1. junho r678. §. 19. 

Os que tirarem presos do poder da 
}usti'çá; ou impedirem .as prisóes, ou lhe 
resistirem 1 n~o uo~ão do privil'~giq' mi
li_tar. A· 2j. Sete

0

rnhro I 6r5:' e A vis. :n. 
Abril 1737. 

· ,.· Os que andarem f6ra· ,das fronteiras, 
devem ·OS. Ministros fazêlos recolher a 
e! las. D. 28 .. Agosto i 65 8. 

I 

392. Soldados não gozao do privile~ 
gio 9o for'?, no caso de serem appre-" 
hendidos com armas defezas. Ass. 29. ja
neiro 1 66o. · 

3931 -- que estiverem em casa de 
~eus pais, ou p!.lrêntes CO!Jl .licença , aca.:. 
bada ella , devem os Ministros fazêlos 
r:c~lher ~s praças , e 'presos , se tivererÍl 
vmdo sem li~ença. D, 3<?• Janeiro I 664. 

.. Podem ser presos , ainda pelos fur
tos pequenos, por qualquer Ministro de 
Justiça, por lhes nao valer neste caso o 
privilegiQ. D. 3f· Julho 1664 . 

(Vid. n~. 2'). Janeito I66o.) 

·. · 394· -- reformados por occasiâo 
da paz mandárão-se preferir nás inercês . 
dos Officios a outros quaesquer preten
dentes. D. I 6. Março I 668. 

Os da Avmada não podem ter me
nos _ de dezeseis' .nem mais ~e quàrenta 
annos. Regim 17. ' Março 1674. Cap. 
r t. §. 7· 

Não gozaó do privilegio do foro 
nos crimes, que corrietrêrão ántes cl€ 
alistados. Hegim._ i ~ Junho ! 678. §. 26. 

395'· n~o gozao do prlviiegio 
clo· foro nos crimes , gue comettem , es
tando a.usentes sem licença , . depois de te
rem baix;t no se~ aise·nro. Regim. I. Ju-
nho 1678. §. 27; · · 

E naquellas oausas cíveis, que tive
rem nascimento de . contratos som elles 
celebrados, depois de alistados , ou sobre 
bens moveis do seu uso, vencimento de 
soldos , alugueres de C?asas , ou omras 
causas semelhantes. §. 30. 

~ 

Tambem gozâo do mesmo privile
gio do foro, ainda contra viuvas, orfâos . 
e pessoas rniseraveis. §. 29.· ; 

396. - nao gozão do privilegio 
do foro nos crimes de Lesa Magestade 
rebellião ,. sodomia, moeda fa lsa assas~ 
sÜÜ@ , for~as de mulheres , reslsr~ncia 
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ás Jus:iças, desafios, sacrilegio·s., furtos 
de rnats de marco de prata, ou feitos em 
lugar ermo com violencia, e de levarem 
dinheiro nas conducções por escusarem 
soldados. §. 3 r. 

~e~do. a~hados pelos Ministros em 
suas JUrtsGhcçoes, lhes far~o mostrar as 
licenças; e., achando-as acabadas, darãr0 
mnt\'1 aos Governadores das Arma:;. §. 43· 

Mandou-se ao Reitot da Univetsi~ 
dade, que reconduz.issc: os a.u~entes. C. 
R. 3· Abril 170). 

Foi-lhes prohihido jurar nas devas
sas de correi~ão, sem ordem do seu com• 
mandante. C. R. 2.6. Junho 17"3· 

399· Soldados, que vão pará ~ India, 
como se póde consultar as renuncias das 
mer{:ês, que se lhes fazem ; e como se 
habilitão~ D. "7· Mar~? 1732! 

Os que pedirem folhas corridas, se
r~o obrigados a declarar nas petições os 
lugares, e praças , em que servírão; e 
sem isso se lhes não despachão. Regim. 
I. Junho 1678. §. 44· 

1 
• 400. -:-- não gozao do privilegio do 

foro nas cau~as <:!.e re.sist~l.lcia. A vis. 22. 

Abril I737· 
397· Soldados pobres, que se livra

rem pela Misericordia , tendo parte , que 
os accuse, ha de pagar a mesma parre o 
custo dos a.utos d'appella~ão, que for pa
ra o Conselho de Guerra. §· 4-6. 

' 
Os Alvar~s de escusa delles registão- · 

se, aindaque tenhao passado seis rnezes. 
ResoL l). Outubro r685. 

(Foi prohibid.() admittir requerimentQs 
para est4r escu.-as, sem elles terem deJ!, 
annos de serviço. C. R. 2i. 'Junho ~6~f6_.) 

( Prohibio-se dar baixa aos .f()ldodos 
dQentes. ou velhos ; mondando-se-lhn 
conservar o soldo, para n -1o mendiga
rem. C. R. I o. 'Janeiro r 689.) 

(.l/os imporsihilitados fJ.a guerra crm
cedeu-.re o soldo_, e ao r qae .re imrwsrihi-, 
litfQ na .fJaz mPÍo soldo Reso! ~ 1. Ja
netrQ 1699. em Provis. 9· Julho 1703.) 

Mand lrHo-se levantar tre~entos na 
co~a;ca de Coiffibra , e Esgueira, pelo 
Re.~tor .da Univer;sicla.d~. C. .R. 2., Abril ' 
1·69'3. 

39.8. Soldado, que he ac·ha!ilo a ven
der, -ou âescamin'har tabaco, ou se pro
var ~ que o vendeu , perde todos os se1:1s 
serv1ç?s , e he degradado para Angola 
por em co annos: e os Officiaes de Guer
r-a 1lao ol:>rigados a prendêlos; e, não o 
fa.zend!:) ., ·li]:Ue rpenas tem.1 .A. ,,. •• Janeiro 
l~V'· 

(Pelo Regulam. conjirmadfJ por A. 21. 
Fevereiro 18 t6. Art. 30 se revogo.~~ esta 
I Legislaclfo, deurminando-se em regra, 
que o /oro Militar pertetJ.cer4 a todos 
QS i1zdividuos, que pr:e.rerJt.ement,e o go• 
ZâQ pelo.r L~is eJtabe/ecrrllllf j e sdmentt 
serão exupruados Ds crimes de Lesa 
ll1agestode de primúra ca!Jeça , {lca'l
do a.rsim ente».Ji.Jg o Alv. 21. Outlflbro 
1763., e stm 'JJigQr as excepções po :te
riormeme feitas. Decklrou-Je tambem, 
que os Ali.· 20. /)ezernbro 1784. , e JO, 

Agono 1790. ficá;tio um effeito na par
te , que or-denprJ que os pai.ronos, que 
resiJtiren-1 ao.r Ofjician das Ordenatt
rar, ou da Trqpa 4" L ;nha nos suas 
diligencia.r, sejáo j ulgados em ' onse}hQ,S 
tk guerra , por..qtt" e .. t t s crime .r fi'cdriío 
pPrtettundo ao foro civil-criminal, quan• 
da os culpad-os ;p.ert..e.ncem a . e/le.) 

40r. -- :não são obrigados a con• 
fessar-se com os Parochos pela desobriga 
da Ql!aresma , porque os C apellães são os 
seus Par0chos. Avis. 24. Mar~o 1741. 

402.. ___:._ e Cape:llâes dos Regimen
tos estao sujeitos á .v isita do Ordinario. 
Avis. 24. Mar~o 1741. 

403. -- Auociliares, e pagos estão 
isentos de servir:-em ,cargos civís da Re
publiC,a, iJiJ.vol-u.nti;l'rjamençe. D. 1i.:Z. ,Ma,r-
~o I751• 



( 336 ) 
so 

Podem ser · chamados dos guarteis 
'Pelos Officicres de J ustica para irem j u
rar, ou a qualquer outr; diligencia , sem 
pedir licen~a a quem governa a praça. 
D. 21. Outubro I75I· 

(Vid. Regim. I. Junho 1678. §§. 37·, 
t 45'·) J 

404. -- Auxiliares, e Ordenanças , 
que rodàrem com os Officiaes pagos , 
podem usar de galão d'ouro, ou prata. 
Avis. 4• Julho I754· 

405. -- que assenrão praça volun
tariamente , terrdo servido dez annos em 
alguma Capitanía do Brazil, se lhes d.á 
baixa em qualquer tempo, que o pedt
rem. Provis. 25. Novembro 1758. 

Os que dão baixa, devem tingir as 
fardas em vinte, ou trinta dias, e para 
que. A. zo._ Outubro 1763. -

406. Soldados d' Artilheria o que de
vem justificar para serem admittidos aos 
lJOStos do seu Regimento, de Sargento 
Supra para cima. A. 9· Abril 1762. 

Como , e em que tempo serão pa
gos de seus soldos. L. 9· Julho 1763. 
§§. 6., 13., -14., r6., e r8. 

· ·os delinquentes presos , ou trans
portados, como, e quanto vencem de sol
do. A. 9· Julho 1763. §§. I r.,, ·e 12. 

Como se lhes faz o pagamento do 
seu prêt. L 9· Julhó 1763. 

407. - Qyem os aconselha para a 
deserção , incorre na pena do Regula
mento, ainda que não seja militar ; e he 
julgado pelo Conselho de Guerra Regi
mental. A. 1 5'. Julho r763-· 

408. --- ou qualquer Officiai Mili
tar pqdem prender qualquer pessoa, ain
da não sendo militar, quando for acha
da em fragante delicto. A. li. Outubro 
1763. §• 6. 

so 
. Est3ndo preso , e sendo preciso ser 
p~rguma.d~, co'mg testemunha , pelos Mi
nrstros CIVIs, ser-lhes-há remertido,, e c0m 
que segurança, e quem fica a elle obri
gado. §. 9· 

. Em causa civel não tem privilegio 
algum, e sómenté na jurisdicdo civel 
podem ser demandados. A . 2.1 .·Outubro 
1763. §; u. 
' 

De que di~tricto se devem fazer pa~ 
ra todos os regimentos do Reino. A. ~+ 
Fevereiro 1764. in ftn. 

Não podem trazer armas em Lis
boa , ou em Belern. - Pena dos que 
resistem á Justiça. Edit. I 7. Fevereiro 
1764. 

Como s~rao licenciados , para não 
se reputarem desertores. A. 6. Setembro 
176). §. I, 

409. Soldados , que sem passaporte 
ou depois de findo o tempo delle, fore~ 
achados em algum lugar, os prenderão 
as Justi~as d<is referidos lugares. A. 6. 
Setembro 176). §. 3• 

Como tem seu uniforme, fardamen
to, etc. DD. 22. Abril, e 30. Maio 
1761. 

(O que Je amplia aos Auxiliares, e 
Ordenanfas. D. 6. Agosto 176r.) 

(Os ultimas R~gulamentos , que se fi
z~rão a este t:espeito, alterarão as a1t
tzga_s disposipões, e arranjamentos, que 
havta, estabelecendo de um modo fixo 
tudo quanto pertence a uniformes, e far
damentos.) 

Como p0dern , e devem ser presos 
pelos Magistrados civís. Resol. 17. Ja
neiro 17ML 

410. -- não podem ser castigados 
com penas vis , sem primeiramente se
rem degradados do uniforme , e honras 
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m11itares . ..,_,_E iem que casos nâ·o devem · 
ser sentenciados rpelos Juizes úvís. C. R. 
2.3. Fevereiro 1771:' · · ' · 

Devem sustentar as. leis fiel , e hon
radamente. A. i:4\ F€vereiro 1772. 

Tem indispensaveis obrigaÇóes de 
auxiliar os Magistrados , e Officiaes de 
Justiça, e Fazenda, empregado~ na con
servaçao da paz p{ublica, e na arrecada-

. ção dos· Direites do Primúpe• A. ~+ Fe
vereiro 177'2. 

4 H. Soldad0s de' tropa paga, que se 
· acharem fóra dos. qt.iarteis iem união de 
tres, ou d'ahi pa'ra cimft , com armas 
brancas , ou de fogo , públicas ou oc
cultas , · serão .privados do· foro' militar, 
e sujeitos ás penas da L. de 24; de Ou
tubro 1764. pelas resistencias, que co
metterem. A. 14. Fevereiro 1772. §§. 
I. 1 e 2. · ' · · 

·' 'Não' poolem ser presos pelas Justi, 
ças civís pelos crimes , que comettêrâo 
em paisanos , á excepção de serem de le
sa Magestade Divina, ou humana , ou 
Çe contrabando; mas os · Juizes .devem 
deprecar os chefes·, para os. mandar pren
der, competindo aos mesmos Jui~es · o 
livramento ,, e ficando _presos entretanto 
os reos nas prisôes militares. A vis. 3 r. 
Maio 1777. ·. 

412. -- nao devem servir por mais 
de dez annos, sendo voluntarios ; acaba
dos dles, se lhes dá baixa ; mas; deser
tando, desconta-se-lhes. r o tempo, que 
tem servido antes, além dos mais casti
gos. D. z;. Agosto J779· 

Limitado a seis annos pelo A. I 4· 
Janeiro 1791. 

' (J7id. _A, 73· Fe7)ereiro 1197· §.r., 
e D. ~'3· Mato I2o8., que dá novo Re
gulamento para o Brazil.) 

1 413· -- que morrêrlio no R-oussil
on , e n~ guerra. Pre~io , que se man

·Jdou ~ar as suas viuvas , e filhas. D. lO. 
a_ne1ro 1794• 

Tom. li. 

so 
· '4I4· Soldados alistados nos exer~iros. 

Forão SUS]Denso.s os seus processos , e de
mandas. D. 17. Novembro 1796. 

- 4Í). -- que ·asserltâo praça volun
tariamente , servem só . por seis annos , 
depois se lhes dá baixa com resal va : e , 
sendo peôes, ficao dispensados da inha
bílidade para as l10nras, e cargos. A. 1.3. 
Fevereiro 1797~ .§. I. 

4·1 6. -- e Officraes do Exercito do 
Reino não podem passar a ultramar ; e , 
quando são precisos, corno se procede ; 
e não podem. voltar, senão em Cotoneis. 
D. 16. Setembro -1799• 

' 417; -- da Brigada. A quem per
tence o dar-lhe baixa~ Portar. 12. Agosto 
r8óo. 

Os que se alistárão , e servirão na 
g.tie'rra cle I 8o J. ; fora o pre'ferid0s , elles 
e suas_ fa~ilias na distribuição dos bal
dios dos ·Concelhos. C. R. , e D. )· Ju
lho · 18or. 

:{i'oi-lhés per.mittido o poderem co~ 
mer carne todos os dias. Brev. 8. Agosto 
1801. 

· Varias providencias sobre a sua dis
ciplina~ Ord. 4· Mar~o 1802. 

418. -- e Officiaes inferiores , que 
resistem ás Justiças, ou lhes tirf!rem pre
sos, que penas tem •. A. 16. Novembro 
1801. §. I.ó 

419. -- de Lisboa, e Estremadura, 
que forem achados em Lisboa, Belern, 
ou seus suburbios com armas brancas , 
ou de fogo , nao indo em acçao do Real 
Serviço, que penas tem. A. 26. Novem-
bro z8o1. §. 2. ' 

Não podem usar . de outro unifor
me, além do que lhes he provido pelo 
Arsenal. Avis. II. Marco t8oz. 

J 

Qs da Brigada Real da Mariaha, 
43 
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· ·p.pe~§>s s~:des Offidaes ·de ]ustiç~, são re
menidos para ·o 'Casrello. A VIS. '-5. Se
·ternbro 1805· 

_ .. p.o. --. nobres , em l1:1.gar dos Cà
d~te~, h a na Marinha. A. Ia. Setembro 
i80?! 

42 i:. voluilta·rio$ ma·adárao,se 
servir pdr ql:latro annos. D. ~ 9· Novem
:bro 1 8o8. 

0$ que tiv~Fáo baixa ·d~sde o anne 
·dB t80!·, f&>.Pâo ·mandado~ n6uni.v aqs 
·$~\:1~ !i)CJrpo.s , Ç(i~ . pena de ·dcs~tqres. U 
·lI. Nevenibro 18q8.. 

~pl1!. -:-;--.- ·qu.e ~Jssen't<assem pra.ça vo
}-ijtUatiatpente , foi-lhes premetfido, que 
serviria o só quatro mezes. D. 7. Alirii 
i809· . 

( E rui~ O:fjié(JU• I-nft1'i(lJW , ·e solãa.-
4º1' dtt Mi.lieiflX, tj·ue as,.senta..r-.sem pPafll 
iz~ Diui.J..ãq, · q11.e -mar.cba"'a pa~rt~ P~r ... 
nambuco., permittio-se dar baixtl.,, atXZ.
·hrida a expedição. A. ID. Abril r:S17.) 

(JRJ. D. 28 . .Akril 1'8~8~) 

I 

. 423. Solda. ' dos criàdos dos Ca_pi.tães, 
c. Officiaes cle Jus:riga, e· F~enda da In
dia. Providea§ias soo.re e~ie. RPov.4s. R. t I , 

~7· Março 1617. · 
(Vid. A. ·6, Março I 625.) 

4:Z.4· -r--=-- da gent~ de, ·g.IJI,err.a .. Tpdas 
as mercês , em que elle se excecljà , pa~ 

· gárão meia a'nnata. A. :12.. Setembro r631. 

P.resçreveu-se 0 methodo- de s~ pa
,gwíl.tu o.s atra'lados ~ sem se retardarem 
o~. ~u.~ se for.e:m veru:endo... A. 2) L Ag®S
tQ 164~· 

. Man.dou..se rl~r um mez de ..sc>id.o 

.aos soldaoos , que morrem .no serviço , 
para se despender •em. suf&ag1os p.ela sua 
alma. C. R. II. Abril 1643· 

(O m~-sm:o s.e manJou igUJZimente pra. 
· ·ticar em outra occasião; e.rtabelecendo

!'e em regra para o futuro. A1lis. 3. Se-
·tem.bro 1735'·) · 

E aos EstrangeiFos um mez par9 se 
p.a~arem s~as diviâas , e dous para se 
deixarem as mulheres ou filhos neste 
Reino. C. R. r. Setembro 1663. 

-
Mandou-se pagar todo o soldo ven-

~JdQ a~ h~rcleiros d~ militar fallecidD no 
serv·iço •. A. · 17. Outubro 1679. 

Augmento, que S€ lhe tez. Ordeuaç. 
Irf-.. N0'lembro I7CJ7 • · 

4"5'· Soldo. Qge incapacidades se de
vem reputar attendiveis, para os milita· 
res. Q Yeru:erem a ·pesar dellas. R.ese>l. 13. 
Agosw ·17ro. r-

426 .. SÓldQs, e salarios d:evides no tem. 
pn <d,a- guerFa. Manqou-se proceder a de .. 
~assa ·cQnt~a os que os 11eêebiâo , com re .. 
bate. D: I_I. Julho 1716. 

Fórma , com que se mandou pagar 
á Tropa. Resol. F Julho, ·e C. R. 14. 
~gosto I735· 

4.4;7. ~~ de patente. Mandou-~e, qi!Je 
se vencesse_ sám~nte, quando hou~e·SS!il 
e~erc'iúo. Resol. 2.-n. Julho 173$'. 

42.8,. -r- da trqpa como se mandou 
pagar no Braz i!. A. 13. Setembrq I:7 4-8. 

429. Sokdo elos . Satrgentos Supra do 
hmner-õ, e de gr.anadei:Pos_, qual 'he. Re~ 

Mandárão-·se dat de soldo ao GG>-r · sol-. 1-0. Fevereir<t> I/"49· 
vernador das Armas do Alem-Tejo 500 
etii~dos por mez. A. 13• Serembrõ 1642. E dos Cirurgiões Móres dos Regi-

nll~nf!(g_ D, 9• Dezemboo I 7 65. • 
E qll.anto am Temante fieneml _de 

Cavallaria, e Mestre de Campo Gene
ral! d<D Exe:.llcito .. _ A. :g._ Setembro. 1641. 

. E dos Ajud~liiEes de Cirurgi'Õ'es. D. 
3· Janeiro 1766. · . . . 
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:E dos Ajudantes d'Infanteria~ D.jll' ·recebêlo em todas as que forem súbindo. 

9· Dezembro 176). A vis. 8. Janeiro 1766. 

. · E dos Picadores dqs Regimentos de 
Cavallaria da Côrte. D. n. ]unho q66. 

(Mandou-se, que . aos Militares não 
s.e de~contaJSe, mais, que a terça par
u, amda ·quando elles maior consigna
ção tivessem permittido a séUs -cffedore.r. 
Resol. em Desp. u. Outubro 1749.) . 

430. ·soldo da:s tropas, em quanto não 
es-tao nos quarteis, he pago por Officiaes 
da Vedoria , que as acom,panhao. C. R. 
:z:6. Agosto I 762. ) . 

431. -- de todo o Exercito, como 
se -lhes paga pelos Thesoureiros Geraes, 
e seus Commiss:uios, Assistent-es, e Fieis 
Pagadores. A. 9· Julho 1763·· 

O dos culpados a trabalhos de forti
fi.caçóes por annos, suspende-se. A. 9· 
Julho 1763. §. rr. · 

( Declarou-!e·, qu_e.não se devia pa
gar aos Ojjictaes mrltti:wes, em quanto 
eJtão presos por -cau:ras crim-es · mas 
que'· sendo rutituidos aos feus postos, 
fe Jhes .pagassem todo! or vencidos , 
.rendo lh•1·es p· or sentencas. Avis. u. J'tz-

• J 

netro 1775.) 
/ 

43 2 •• ,..._ dos que sao presos pelos 
Coro!le1s por tempo menos de hum mez, 
como se paga , e _ sua applica~âo. A. 9• 
Julho 1763. §·. Ii. 

...... •' -. 
433• --- 'do Exercito. Mandou-se 

ha~er sempre hurna porção de dinheiro 
adiantado nos cofres, para o s;eu paga
, mento com prohibi~ão de se distrahir. 
D. 30. Jull~o i763~ 

434• Soldos militares não se podem 
penhorar, nem os outros mais bem de
clàrados no A. 21. Outubro 1763. §. r3. 

. '435'· .Soldo dobrad(). Os Officiaes, que 
0 tem na primeira patente, .coptinuâo a. 

·'-. 

'Não vencem os Militares , cque estão 
com licen~a. Avis. 17. Novembro I773· 

Corre desde a data da int-ervenção 
da patente ·na Thesouraria Gera'l. Resol. 
16. ·Fevereiro 178·1. · 

Paga-se aos Officiaes presos por cul
pa-s leves, que ·não . exi.gem Conselho dt; 
Guerra, e ·recebem só ametade, em quan'
to se processao as ·culpas; e, mostrando
se livres, dá-se-lhes tudo; e dá-se-lhes 
a metade, sendo condenados em prisão de 
menos <le doos annos. A. 23. A1hri-l 17.90. 
§§. I~, 2.. , e 3· 

43 6. --"'-- ·cansignaçâo , ·que se fez 
de um dia delle em ·cada. rnez, e de cada 
Official da Primeira Pia na , Além• Tejo , 
Minha , e Exercito , para se pagar ame-

. tade ás viuvas, filhas , ·ou irmâas dos 
que morrêrã~. A'vis., e Plab. 1.6. Agos.: 
tó 1790., A vis. 19. Março ·J79F· 

( J7id. Avi:rs. 26. Janeiro, e 28. Se
tembro 1792.., e 19. Froereiro 1793., ·e 
D. 20. ']tmeiro 1794·) 

437· -- dos Officia-es do Exercito 
foi augmentado por urna nov-a tarifa, que 
para este fim se estabeleceu. Forão exce• 
ptuados os Officiaes Estrangeiros , que 
vi-erem servir com soldo dobrado, que 
nesse caso ·sempre se -contará pela ta·rifa 
antiga : os aggregados, e graduados: o~ 
da Primeira Plana da Côrte. - E . f01 
prohibido. fazer requerimento algum para 
qualquer augmento. A. I 6. Dezembro 
1790· 

(Declar011-se por A. n. Março 1792., 
que os Ajudantes d~Ordem do Govérno· 
da'Cô;te, e provincias venceuem os mes
mos sol,dos , que neste .11. se concedem 
aos Officiaes effectivos do Exercito.) 

(Pela Resol. 29. Dezemhro - I8oi . .sé 
de€/arou, tjUe estas disposiçõu fosse~ 
transcendentes aos Officiaes ... da Tropa . 
. paga dos Dominios Ultramartnqs.) 
. -- ( Vid. A.-: 17. lJezm,zht;o t8oz. §. 3-} 

~ª * 
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438. Soldo da nova_ tarifa recebe~ ~s 
Officiaes da Companhia de· gmna'rle1ros ., , 
corno os d'Infanteria. D. 17. Dezembro . 
l il9i?•; e A. 2i-. Agosto 1793· · · ' 

, 43'9; .......;_...· -( rneiD) foi (;o~e-clUlo âe . 
gratifita~-m aos -so1~ados , -Gab'G>s , etcr._, ' 
que forão ao Rousslllon. , D. ;z,5. Mar~0 
~794· 

. · (Mandmt-'S~ pagar soldo, des-d-e 'o itira 
d-a bttixa, aBs Ofjiáo:es inje1~ior:es, -e sol
dados, q~ue a. o:b<trem. D. 2~ •. Jrdho f79+) 

O do-Corpo fixo dQ RreiM ·do Al
gar-ve, 1q·uil he, Plan. I. Julho I7~§· §• '5'· 

~ T 
... . ( .J. 

.440, -- de vanta-gen;, como 11_0 te:n
põ da guerra,., foi conced1do ao Exercito 
çmxi.Jiar, ·gue foi á Hespanha. D. 17• De
zembw 17~). 

. ' 
Com0 ·se pa·ga o dos Officiaes infe- · 

Prores ·e soldados da Marinl1a . .Instrucç. ' . 
u. Novembm ri.797· §. 2.'0•, -e seg. 

_ - O -dos 'Oficiaes inferióres., .e solda
-dos da Compa·nhia d' Artilheria a :cavallo 
~qua-l he. D. 20. ·Fevereiro 1799· . ., 

, 441.. _..:_"<los ·Qflkiaes ·êa Ma.rin'ha, 
"Tememtes , =e Ca.pi,tães foi ·aqgmentado~ 
D. 11'4- .Novembro I 802, 

. ;( EYtando 'em 'ter.1'a, we ·amctade 'í1if
·1i~ênte. -.Res.()'l. 3· Janeiro 1801.) 

., -4z:.!t .. ~ dos Uffic:iaes in'feriomrs, e 
· s0~a-a·d0s _do .Exercito • ..Nova regulação 
delles. Portar. 14. "Üutri.bro 18o8: . . 

. . _:-Gratifi:êaÇâo ile doze -por·ce'ntó aos 
lOf.líiçiaes do Exer.oito , ·e 'GtJarda ·da Po-

1 
-lici,a. :-- ·Gasos, 'erm <lJUe ·não ·,se :'recebe ... 

1 

D. '~"'l· De-ze;rtbro :i8o9. . , ' 
'• . ;.1 

so 
· ercito · postetjor:m~nt~ ' á sua regulação. · 

Porr. 30 .. Abril r 8r41 ·., 

Foi di:dárado áns Maiores de alau-
~ o . 

mas pr~~as. Resol. 2-9. Fevereito 1816,· 

'E ·-e:x:rendidD ·:1os Ajudantes das pra
'Ç"à~s ti' Abrántes, Mana o, Peniche, Ge·:. 
rumenba, ·e Forte de Ià Lippe. Portar. 
·3·I·· ;I.Uaitl -·.J8:i1. 

1
( Vat·i'tu providmcias a este respeito 

de soldos, e sua abonacão. Portar. 12. 
Jrmho 1.8 1 ~ .) • · 

--'4~·3· Solem~Úades, ' qt~e fáltão nosau
'tos dcspach~(dos já em Relãçáo , nao se 

··-podem ·supp_tir. Ass. 20. Março r6o6 . 

· . 444· Scilemnidade, cuja falta annulla 
o aGto , ne da substancia ,do mesmo acto • 
. Ass. s. Abril I no. 

44)· · SoNicitador do Tombo de San· 
·tarérn. Sua criaç:ao , e ordenado. Re_gim. 
24- Julho 1.704. Cap. 6. 

446. -- da Justiça deve VISita-r as 
cadeias no· .I .'0 dia .de cada mez. A. 3 r. 
Março -1742. §. ; . ., e Regim. 7· Junho 
J-60). §. u. 

'O das execuções . d'alfandega tem 
qualro por cento do que por ellas fizer 
cobr-ar. A. , ·e Regim. 19. Dezembro 
'-17)3. Cap. 2. §. 2~. . · · 

·u ·da .Janta do :comrnercio deve :re
querer , perante o ·Conservador devassa 
sobre as · acçóes , e bens dos h~mens de 
neg0éi? fallidos. -A. 30. Maio i7)rj. ·. , 

( • l . 

: · ~r:.. "-.- ~Fis~a1 nada próva -de mo
do ord1-nano. D. ·I+ ~-ulho 1759• · · ' 

· 448;. -·. - · das eespesas âa Relação do 
Fo_rto . .Seu ordenado. Ass. 7· Julho 1787.-

· O dos,. reformados com· ·praça ·nas ·· 
~élltlJ!l:!!ti'lüw <dos Veteranos, corpo se pa- · 
ga. J;!ortt. ·L • ., -e ;1.7. ,Abril· 18<12:., ·e -jO. 

Abr-il i&l-.4. ·. · 449· -- geral da Decima. Sua cria-
, . ' : ç'áo, ô~pj:gaç0es clo se1:1 efficio, etc; 'Edit, 
~ ~é!.s p~~~as . aGcresc~ntadas.'.ao Eoc-- . I. Abr1~ :'17'99· · · · ·: ·· 

; · ·)' 
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E da ~cutoria . dos Novos Direi
tos. D, 28. Janeiro 18oo. 

4)o. Sombreireiros não podem vender 
senão chapeos fabricados nas suas oillci
nas. A. 21. Maio 1773· 

45'1 .~ . .Sortes. Renovem-se a prohibi:çâo 
dellas, que fazia a lei do Reino. O. 16. 
Outubro 16p. 

(J?id. D. 17. Outubro 1684.) 

45'"· -- Reaes de Tenças vitalícias. 
Seu estabelecimento. A. 30. Março 170:1· 

Seu Regulamento. Edit. 28. Julho 
1703· 

. Prêferencia decidida por ellas · rio 
caso do A. 3· Dezembro 175'0. Cap. -z. 
§. 8. 

As :casas deUas f.ora'O concedidas .ao 
Ernpresa"rio do Theatro .de S. Carlos. 
Provis. 6. Maio 1803. 

E a urna nova sociedade de Thea
tro. Portar. 3• Fevereiro 1812. 

45'3· Subalterno! são .despachados sem 
se designar companhia, pertencendo aos 
Coroneis o empregalos no que mais con

. vier. Portar. 28. Dezembro 18 II. 

45 4· Subemphyteutas dos prasos da 
Universidade são obrigados, quando os 
V'endem 7 a ap.Fesenta·I' ao Escrivão , ou 
Tabellião juntamente com a certidã:o de 
Sisa , o Al-vará de licençá ,-expedido pe
la Junta da .Fazenda , e o conhecimento 

)em fórrna original do pagamento do lau
dem;io ., -com pena de nullidade , devolu-
s:ao, e commisso. A. 1.0. Agosto 1774• 
§. - 2. 

.455'· Suborno nas eleições. Providencias 
para o evitar. A. 15. Julho I77)· §. 22. 

·' rP..rova-se .. pela natureza dos factos ' 
·t),·li~ O aC0mpanhâo; C. ,z3• Março 1771.. 

SlJ 
4)6. Subrogado 1~epresenta a 'pessoa , 

e faz as vezes daquelle, em cujo lugar se 
subroga. D. 14. Julho I7)9· 

('Iinha..,se declarado pelo Ass. 6. Ju
lho 1655'•, que elle goza dos mesmos pri
vilegias , e representa a mesma pessoa ; 
mas náo nat preeminencias de vota-r, 
ngm nos nzais actot, e.m que. se tenha 
respeito á pessoa, e niio ao ojfiâo.) 

45'7· Subsidio para o soccorro da In
dia. ,CC. RR. 17. Fevereiro I 627., e 2. 

Mar~o r63o. 

E para o soccorro do Brazil foi 
mandado apromptar pelas Carnaras do 
Reino, C. R. 28. Maio 163I. 

E da· Asia, e America. C. R. z6. 
Setembro I_?33· 

E do Bra.zil. Proyis. 17. Junho 1635'• 
. . 

E para o soccorro de Pernan:.huco. 
C. R. )• Junho 1634. 

E para a guerra da Liga f-oi pedido 
aos Ministros do Desembargo do Paço. 
D. 20. Maio 1 6p. 

45S . ...!-- para desalojar o inimigo 
das fronteiras foi pedido ás Camaras. C. 
R. 12. Dezembro 1657. 

45'9· -- para a fortificaçao de Lis
boa se pedio aos Desembargadores do Pa· 
ço, gue concorressem para elle. DO. 5'. , 
e 7· Outubro z66o. 

O do Real d' A gua devem pag.ar os 
lavradores do termo .l\la çidade. de LisbGa 
dos seus proprios vinhos, vendiqos nas 
suas. casas. A.. II~ Junho 1765'.. ·· 

(Vid. Resol. 1.. Janei~o 1771.) 
·., I 

. . 
460. Su/;sidio Literuio . .Sua j.gs~itui~ 

ção, e regulamento de sua an;~ca0a~âo. 
A .. ro. Novembro 177z. 

F€li: :criada uma Junta para S!ila ' ar-
recada~ãro , e ·o0bl!ansa· Ih.. · - · 
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Paga-se para elle no Reino, Ilha 
-dos Açores,. e Madeira um r~al em cada 
canada de vinho, qüatro - re1s em <:ada 
uma 'd'sgua ardente, ,e cento e sessenta 
rels por cada pipa de ·vimagre.: n~Ameri
ca ~ e· Africa :um real ,em cada .arratel de 
carne, -que se cortar nos açougues·; e·nel
_bs, ·e na Asia dez reis em cada -canada 
d"agua ·ardente,. cla ter-rà. 1b, §• .2. : · 

(Vid. A_. 7• Jr1lho 1787.) · ., . ·. 

He pago por entrada em grosso·; e 
por pipas - d.e -~int:, ·e_- ~eis àl~ua~s: ,_ e a 
p~me .pela arrobaçao ~estabelecifla _para os 
mais impostos. §. 3• ·' . .. 

(Vid . ./1. I) .. Fe'lJe1·eiro I773·) 

~ :; -~ Lh;boá ~ ··e1 nas . comarcas, ·quem 
faz esta arreeadação . . §. ·-4., e seg. 

_ E no Porto • . §. 3·, e s~g. 
t -

461. Subsidio Literario. "Providencias 
s~bre a S\la ârrecadaçâo na-cidade dó Por
to: A. r5. Fevereiro I773· 

~instrucçóes pa~a 1'egular a ~sua ptbm
pta arrecada~ão no Reino. A. 4 Setem-
bro "~77:3: · 

'{Pelo -A. ·16. Dezemb_ro I-773·· se. de
rão mais providencias para a-sua arre
cadação nas terras, e-fábricas do dis
tl"ic-to · é~f --Compánhia de Douro.) ·· 

- . . 
.Não se p~ga -da agua ardente? ·e vi

nagre exrrahido do vinho, que já pagou. 
- .E de vinho verde no rs. por pipa. 
__._De vinagre ·, e agua ·ardente, que não 
l!~~ e!l{trah~da .. de ·vin-ho, ·.pJiga-:Se. A. 7· 
Julho t787. §~ -~.. · -

. 
Nos Doininios Ultramarinos paga

se, como já es-tá ordenado n'a L. 10. No
vembro "I77Z· §~. 3:·, e '4-

E sem in.novaçao alguma, ~· . 2. 

Como se fazem os manifestos délle, 
e com que penas. §§. 5'·, 6 .. e 7·, e 
fFisfmcç-. confirm. pór -A. ·7 • ..Julho ·1.787. 
Tit~ I. §. l· e ·seg;· 

·· 462;- - .- MethodG ·de fazer· ·em Lis
boa à sua an:ê.cadação; - Escri;ura~âo 

-dos livros, eto. Instrucç. confirm. por 
A. 7· Julho I787. Tic. I. §. r. e seg. ~ 

Nas cidades ,- e vi11as do Reino per-· 
te·nce o fazer o arrolamento aos Juizes 
de Fór-a, ·e Ordinarios em livros rubri
cados pelos Cor:regeG!ores das comarcas 
respectivas. - E o arrolamento faz-se 
até ao fim de Novembro, dando revista 
ás adegas:; e l1e 'Q E-scrivão· das Sisas o 
que .. escz:e-ve nelle. Tit. 2. §. ::.. 

São .~X:cepmadas as adegas -dos colG
nos emphyteutas da Collegiada da Se
nhdra da Oliveira de Guimarães. Ib. 

1E as c·êrcas dos frades., sendo mu..: 
radas. fb., e· Edit. 18. Agosto I788J. r. 

463. Subsidio Literario. Qyando os 
vinhos ·são transportados sem guia , co
bra•se o subsidio dos ·conductores. Edir. 
18. Agosto I78.8. §. 6. 

E tcorno se passao ·estas guias pelo 
Estttivão -das Sisas. lb. §. 7· 

Como se rernettem os mappas, e (} 
dinheiro ao Provedor ·da Coma-rca. Ih. 
§·§. 8., e 9• 

Com,o l1e .arrecadado peJo Provedor 
da comarca. Ttt. 3· §.'I., 'e seg. 

464. __,_ Freou pertencendo a sua · 
administração , e arr~cadação á M~sa da 
Com missão Geral. C. L. :2 I. Junho I 787: 
§. !8. 

Como se fàz à sua artecad:lçâo nas 
terras da Companhia do Alto Douro , 
I~has a?jacentes, e Ca·pitanías Ulrrama
rrnas. Instrucç. 7· Julho 1787". Tit. 4· 

·E nas Capitanías d'·ultrama:r. Tit. 4•' 
§. 7· . . 

r O conhecimento das a·ppetlaçóes so
bre as tomadias delle pertence ao Con
selho da Fazenda. Resol. 7· Setembro e 
Ed.it. 8. Outubro 180). , 

J 

- 465' • -- na comarca de Cóimbra 
faz-se a sua arrecada~ao á. ordem -d~ 
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Reitor da Unàw~r,sidade, para se empre-11 deHe nas CoJH']Uistas, mandando ... se .te
g;ar ;,nos •prün~i.rp.s estudDs. A,. [7. ].a1mei~ , me.rter as sobra·s pa.!ía o Era-rio .. C. R. 23. 
ro 1791. Agono I8o,-. · 

466. Su.bEí<ii:c> Litemrio. "F<!l~ criaao o 
Fiscal de5ta R~r.tiçãp . . Resol. n. ]u
n110 179 ~· 

Providencias sobre a sua admirtistra- ' 
çao , e at'recadaçâo , em roMsequencia 
d'aboliçâ.e~ da Mesa da Comm-issão Ge
ral. D. 10. Janeiro 17-95. 

D'elle se mandou conservar uma por
çãe, para m pagam€rntO , e censerv.a~ão 
da _BihlK>theca Pública ~a Côrte. A. 29-: 
Fevereiro 179.6. §. 1. 

Foi mandado arrematar, e éom que 
condições., D. 5. Abril 18oo. 

467. ·.,.....,.,......... Aiada do vinho refugado. 
Foi a Companhia do Douto erncélrregaga 
de sua cobrança. Avis. 28. ]unho 18oo. 

· Ds rrecurSQs sobre as causas , e de
petlrlencias delle nã-o pertence-m a C!JllaeS
quer Tribt)Maes, ou Jui~os, mas ao Con
selho da Fazenda. Reso]. 1· Setembro 

" em Edit. 8. Outubro 18o5. 

468. -- As denuncias , que se pro .. 
hibírão pela Resol. 6. Maio 1802., farão 
~ómente as del:osas , e não as que fossem 
J u~a.ment~ ~das_ peran_te os Juizes dos pro
pnos terntonos. Prov1s. I I. Março 1803• 

. 469 •. - - Como se regulou a fórtna 
da:s s4as atrematàç.ões, e ·pagameQ.to dos 
contratos t e ord'e1o.ado dos Professores. 
D. 3!· Outubro 1 8o3. 

(Declarou.se, que pertence ao Conse
lho da Faz,e.,nda- o as.sentamento, e pro,.. 
ce.uo das- Folhas del/e , e nzai.r actoi da 
sua administração;. e' ao Real Erario 
quanto for de sua arrecadtZfão. D; F· 
Outubro 1803.) 

(Vid. Avi!. I ,eJ, Julho 180'4.) 

47o. --Foi \t!egulada a arre€ada:çao· 

( Decla'Jloú-.se ptda Pr(}'J)is. 28. Outu
bro I Bo6. , qt~e .as viártas das adegas 
para o arrolamento devem pe.sso.alme1:1Je 
.rer feitas pelos Juizes de Fóra, e Or
dinarios. E como se devem remetter as 
o.ertidifes aos Provedores, e por e,rte,r o 
mappa ao Er.ario.) 

·471· Suhsidâ.ó d.a agua ardente da ter
ra do n,io de Janeiro. Gi>ndiçóes , com 
que foi arrematado. 3; Agosto 1793· 

·472• ,SU'bsiclio no~o do. vinho do Dou
ro como se manda pagar, a quem , aon· 
de, e .éo~O· S€ exeeura, etc. A. 3 I. Maio 
1Soo, §. 8. , e seg. 

473· Sub1,tituto gezà cios mesmos pri
ví!egi'os ~9 subs[ituido. Ass •. 6.Julbo t6)5· 

' 
I -

.. 474~ ........ ~ .do ·Chanceiler só ha de e1:.,. 

er.citar o que lhe -pertence, e como Chan• 
celler, e nao come sub11tituto do Rege.j, 
dor. Ass. 29. Julho 1673. 

,, 

_ 47t· foueulio do R.,i!ino cleolaradá em 
D. Affonso VI. D. i. Setembro r683. 

476. -- dos fiihos do Rei, que suc
eede a seu irmao; Maadárao-se declarar, 
ou derogar as Córtes de Lamege a Se~t 
respeito, D. 17. Março 1 éí9.8; 

477. -- por consan~uinidade, a~
nidade ou affecto de alimzade se consl
clerou ~a L. 17; Agosw 1761. §. · 6. 

o s ... . r! 47 o. uccessees testamentanas· sao pos-
teriores invenções do Direrto das Gemes. 
C. L. 9· Setembro I7'69. 

A clos parentes mais proximo~ l1e 
conforme á razão na·tural , e aos drcta
mes Di-vinos;, .expressos em mm, e outro 
Test,amenlto. C. L. 9· Setembro 1769. · 
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479· Successâo ab intestato he em 
tudo co'nforme á ordem da natureza, e 
da caridade. C. L. 9· Setembro I 769. 

'Os que são mais proximos nó pa
rentesco,. são mais attendiveis nas sutces
sôes. C. L. 9· Setembro ·1769. 

480. Su'ccessão dos filhos ·nos Ófficios 
dos pais era desconhecida até ao anno de 
·1473• C. L. 2.3. ~ovembro 1770. 

A dos Governadores, ·e Tenentes 
Generaes d_o Brazil , corno re regula. A. 
I 2. Dezembro I 770. 

·48 r. -- Por efla se deférem as ·he· 
ranç~s 'pela razão natu-ral, pela cari?~de 
çhristãa , e pela boa ordem das familtas. 
A. 3'· Janeiro 1775· 

· 48 2. --:- legitima regula-se, a'tten
'dendo á proximidade · do g'ráo no tempb, 
em que se defere a herança, e não no 
tempo da morte do testador, cujo testa
mento foi annullado por disposição de 
lei. Ass. 20. Julhú 1780. 

483. -- dos vassallos Portuguezes 
em Sardenha , e -destes em Portu.ga·l, . co
ruo se regúla. Trat. conjirm. em 10. No., 
vembro 1787. 

484. Sujfragios por alma clos ;solda
dos. ·Mandm1-se entregar ao Capellão do 
Regimento utn mez de soldo vencido pa~ 
ra isso. C. R. 6. Fevereiro I698. 

485'. -- por alma dos defuntos foi 
prohibido obrigar os herdeiros a fazêlos, 
não o declarando os defuntos nos testa
mentos. Resol. 1 3· Fevereiro 17 IO. 

. (Revog . no D. 8. Maio I7I).) 
.( J7id. Provis. 20. Fev~reiro I710., e 

D. ~o. Julho 1790.) 

486. --r- e funeraes. Os emolumen
tos delles devem-se fazer ) por obrigação 
segunpo os ·usos, e _costumes das _Dioce-

ses, sendo justos~ e racionaveis. D. 8. 
Maio I7I)., e C. L. 25. Junho 1766. 
§§ . .5'·' e 9· 

487. Suissos ao serviço de Portugal. 
Condições, com que forao recebidos. 27. 
Junho 1762. 

·_488. Summaria, e verbalmente se pro
cede na arrecadação das dividas Reaes 
preteriras. D. I r. Outubro 1766. 

' 
489. -- e executivamente se cobrão 

as dividas da ·Companhia das carnes, co
mo as da Fazenda Rea'l. Condiç. 2). de 
12. Março 1794· 

490 . Srml1nariamente hão de ser sen
tencia~os aguelles , GUe forem achados 
com mascaras em occasião de festas. L. 
2.)·· A gosto I 68 9· 

• f l :.. 

· 491. --=- e sem ·sujeiçao a formalida
des -civís se -deve proceder nos c'rimes de 
resistencia. A. 24. Outubro I764. §. 6. 

491. -- se proéede na execu~ao das 
causas de ·seguro. Art. 17. d~ I I. Agos-
to 1791. 

, E nas causas de embargo de nova 
obra, e servidtb. D. I). Novembro 1787. 

493· Summario fazem os Superinten
dentes do Real d' Agua dos Administra
d-ores ; e· 01Iiciaes deU e , e como proce
dem. Regim. 23. ]aneim 1643. §. 9· 

- 494· -- de seis testemunhas faz o 
J~iz do lugar, em ·que .entrao os Ciganos 
contra a dererminaçaC~ do A. 24. Outu-
bro I647. . . 

Faz-se aos culpados no crime de de
safio. L. I 6. Junho 1668. 

E aos que atravessarem pâo para 
revender. D. 25. Janeiro r679• 
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E nos delictos capitaes, que se acha
.rem provados. D. r 3• Setefubm J 691. 

495'· Summario se manda fazer aos 
.que estiverem presos por vender carne 
fó(a dos a~ougues públicos. D.' 18. No
vembro r687. 

: . E aos lacaios , cocheiros , mochilas, 
e liteireiros, que forem comprehendidos 
rto crime de trazerem armas curtas, ôli 
bordões. L. 18. Novembro 1687. 

_ E aos réos , que fo1'em comprehen
didos no delicw de trazer faca de ponta, 
sovéla, ou pistola , ou o'urra arma curta , 
com que se possa fazer ferida penetran
te. L. 29, Março 1719, 

496. Summario~ de delictos capitaes 
se devem ·sentenciar em seis mezes. A. 
31. Março 17 4-2. §. 2. 

(Vid. Re.rol I 3. Setemhro 1691.) 

497· . Summario ex officio fazem os 
dous Corregedores do Crime da Côrte 
aos pais, amos, e mestres , que trarão 
deshumanamenre seus filhos, criados , ou 
aprendizesr São depois sentenciados em 
Relação , e com que penas. R~sol, 19. 
Julho 175r. 

498; -- de testemunhas faz o Con
_servador da fabrica de papel de Alemquer, 
quando alguem he infa'mado de mandar 
trapos para fóra do Reino. Condi~; 15. 
de 2. Agosto 1.802• 

· 499·. Superintendencia das obras das 
aguas _hvres foi exüncta. A. 18. Julho 

· I777w 

A cios pinhaes de Leiria foi extin
cta tambem; A. 17. Março 1790~ 

5Co. -- das obras pú-b-licas de Coi'm .. 
bra , , e Rio Mondego , a quem foi eo
l'tletttda. Avis. II. Agosto 1807. 

Tom. 11. 

)OI Superin~endente da criação ao! 
cava/los, ou da.r Coudelarias. Deve-se 
tirar devassa do seu procedimento todos 
os annos. A, 4- JQnho 165); 

. Mandou-se , que os Syndicantes dos 
Ministros tirassem delles residencia tam
bem. D. J 3· Abril r66o. 

;o2; -- quantos lia errl cada co
marca, e como se nomeão. Regim. 2 3· 
Dezembro I 692. §§. I., e z. 

Mandão pôr asnos de eàvallagem 
a(>nde houver grande numero de egoas j 

vendem os cavallos; que nao forem de 
marca, inform.ão-se, dâo na Junta conta 
dos cavallos , e egoas , que andao nas 
quintas dos fidalgos • . Regim1 23. Dezem
bro 1692. ~§ . 7·, 8., e 10., e Provis. 
I). Novembro 1770. 

5'03. -~ -determinao o numero de 
cavallos, e egoas, fazendo mostra erri , 
l:ugar, e dia certo; podem deprecar ás 
Justiças, gue c um prao os seus precato
rios, aliás fazem auto , que remettem á 
Junta dos Tres Estados. Regim. 23. De
zembro .1692. §§. u., e n., e Provis. 
15. Novembro 1770. 

Como se portãà . nas mostras . das 
egoas. - Visitão as pesspas, que tem 
cavallos , para vêr como os trarão, e 'no 
caso de omissão procedem a autos, casti
gando os culpados. Regim. 23; Dezem.o 
bro 1692. §§. r;., e 17. 

Dão parte, á Jurita, das egoas, que 
podem andar nas quintas das Religiões. i 
e informão~se com os Prelados a respei
to dos Clerigos. Regim. 2.3. Dezembro 
1692. §. 43• 

As propostas delles , isto he, erri 
que elles são eleitos , remettem-s~ ~os 
Generaes Governadores das provmctas 
respectivas. Provis. ,;9. Julho r78t. 

)04; Nao podem ser obrigados 
a outros caro-os: mandão fazer montarias, 
e em que t~mpo. - Nomeiâo poneiro , 
edepositario para ,as condena~óes; pag~o 
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dellas ·àos·caminheiros; e, quancto h ao ha, 
são pagos á custa dos Co·ncelhos, Re
. gim. :.13. Dezembro 1692. §§. 44•; 49•, 
)O., ) I •, e 52. 

Dâo cornmissân aos Juizes dos lu
gares para determinarem as dúvidas; 
mandâo para a Junta todos os annos as 
contas tomadas ao Depositaria , e dão 
·conta á mesma Junta do necessario. Re
gim. 23. Dezem'bro '1691.. §§. '53··, )4•, 
e 55· 

1o). Superintendentes da criação dos 
·caval!os. Os Provedores das comarcas ti
rão tesidencia delles, e de seus Officiaes, 
e como. Proviss. 6. Agosto 1766:, e 17._ 
Outubro 1768. 

(Vid. Provi.r. 17. Outubro 1774.) 

)o6. -- Não devem na mesma con
ta involver diversos objectos, mas dar 
de cada um ·conta separada ao Tribunal. 
Provis. 2. Setembro 1786. 

(He proposto pelaCamara da ca6eça da 
comarca presidindo o Corregedor, e remet
tendo-se a proposta ao Governador das 
Armas do districto , o qual a remet te ao 
Conselho dê Guerra, como se pratl~a com 
as eleições dos Capit-ãer .. lldóres. R..esol. 
1.7. Julho 177 r.) 

)07• - - não podem dar sente~ça 
senão com Assessor. Ord. 6. Agosto I787. 

Não podem levar emolumentos , ou 
·assignaturas. · Resoll. '25'. A gosto r 770. , 
e 28. Maio 1781. 

(Vid . .ResoJ. 30. Janeiro 1790.) 

Não são suspensos nas residencias, 
em quanto dellas não lhes resultar cHipa. 
'Ord . .5'· Novembro 1773· 

5o8. Superb1tendente da Contadoria 
Geral da Guerra tem jurisdicçâo para 
prender, e pedir autos. DO. 16., e 7,). 
Janeiro 166o. 

Usa do Regimento do Contador 
Mór. A. li• Mar~G r66~. 

509. Superintendente da Ca.ra da MGe.:. 
da do Porto foi nomeado o Chanceller dei~ 
la. C. R. 18. Junho 1688 . 

; ro. Superintendentes dos Tabacos fo~ 
rao criados cinco nas provincias ' p~ra 
executarem o Regim. 23. Junho1678. 

Podem entrar com alcada nas terras 
d·os Donatarios, por mai~ privileuiados 
que sepo , e mandar lá seus OtEciaes.· 
Regim. 23. Junho 1678. §. r. 

Dão conta , á Junta, dos Ministros 
que na o lhes dão ajuda' 'ou não cum~ 
pre!.TI :iieus precatorios. Ib. §. z. 

Pedem aos Ministros das comarcas 
os Officiaes, que lhes são precisos, e 
nomeão nas occasiôes de necessidade. 
quanto ganhâo , e como devem procede; 
nas diligencias , e tem aposentadoria, 
corno os mais Ministros, e por que tem
po. Ih. §. 5·, e seg. 

Julgao nos crimes corno os Conser
vadores , e nos civeis tem alçada dos 
Corregedores. Seus ordenados, e como 
se lhes pagão. lb. §.§. ro., e I 2. 

; I 1. -- não podem sair sem licen. 
ça; quando sáem, fica o Corregedor em 
seu lugar ; que tempo servem, e como 
dão residencia. Regim. 23 . Junho I 678. 
§§. 13. , e r4. 

Dão conta á Junta , se os Gover
nadores , e Cabos de Guerra não lhes 
a pro~1prâo os solda~os para diligencias. 
Entrao nos Conventos de frades , e Ca~ 
sas titu 'ares a dar busca. Ib. §§. r7. , 
I 8. , I 9• , e 20. 

Ti rã o devassa annnualmente nas cabe~ 
ças de comarca , fazem seqaesrros , e em~ 
·bargos, tomão qqerelas, trazem armas, 
etc., e corno. §§. 2L, 1,3,, 24., e 2). 

Tornao posse na primeira Camara 
da cabeça de comarca ; trazem vara, e 
podem condernnar até 2cD reis, sem ap
pellação, e aggravo, aos que desobede
cem. Regirn. 23.]unho 1678. §§. 27,, c 
3!. 
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Não podem mandar fazer penhoras 
por dividas do tabaco , em que não ha 
escripto, que excederem a 2c!) rs., sem 
preceder sentença ; podem prender por 
si , ou por precatarias os soldados delin
quentes, e suspender por tres mezes os 
Officiaes , por erros , .e como. Ib. § §. 32· , 
33·, e H· 

Dão conta á Junta, acabadas as de
vassas , e como procedem , sendo culpa
dos Ecclesiasticos , ou Religiosos. Ib. 
§.§. 35·' e 36. 

)12. Superintendentes dos Tabacos 
dão nos pórtos do mar as buscas aos na
vios Estrangeiros, e como. A. 6. Julho 
1747· . 

5I 3· -- A elles se remettem os 
presos , e tornadias deste genero , ainda 
sendo feitas pelo Conservador. Provis. 
23. Agosto 178r. 

Tem sempre devassa aberta contra 
os contrabandistas delle, e 'dáo conta de 
seis em seis mezes á Junta do resulta
do. A vis. 14. , e Provis. 10. Novembro 
1791., e 8. Janeiro ~799· 

Inspecciona os pesos dos Estanquei
ros. Proviss. 1+ Novembro, e 9· De
zembro I749· 

Forao subrogados em .lugar dos Ge
raes das alfandegas. - Seu ordenado, 
que só vencem , tirando a devassa annual 
a gue são obrigados. - Ordenado d~ 
seus Officiaes. A. 17. Julho 1795· §§. 
r., e 2.. 

Conhece por appellaçao, e aggravo 
d~~ sentenças dos Juizes de Fóra mais 
VI~mhos, quando julgão os erros dos Of
fictaes d'alfandega. §. 3· 

A elles sao remettidas todas as cul
pas de extravios, ou contrabandos, for
madas pelos Juizes de Fóra, ou seja por 
denuncia , ou nas devassas. §. 4· 

. Em correicão examinao as devassas 
t1

•1}das pelos Juizes de Fóra, e pronun
qao os réos, que elles deixárão de pro .. 

su 
num:iar ; e appellão as sentenças; que 
elles deixárao de appellar. §. 6. 

Examinao os livros das fianças, e to· 
da a arrecadação da Fazenda, erflendan
do aquillo, em que forem de acordo com 
o Juiz d'alfandega , e dando ·do mais 
conta pelo Conselho da Fazenda. ~· 8. 

5'!4• Superintendente do Tabaco. Tem. 
a sua residencia na alfandega principal. 
Conhec~ por appellação, e aggravo dos 
Officiaes d'alfandega culpados. A. 2.7. 
Julho 1795• §. 3· 

515. SupetitJtendeütes dos Tabacos. 
Qu~m o ficou sendo nas tres comarcas ; 
no Porto 1 Peníche, e Setubal. A. 27. 
Julho I795· §. 9· 

(Declarou-se; que o do Ttthaco, e al
fandega do Porto sentenceie em Relafão 
com .lldjuntós os autos tle descaminhos, e 
contrabandos, e. que a elle s.e remettlio to-' 
dos o.r autos, e livramentos das Superin
tendencias das tres provitzcias do Norte 
para os decidir brevpmente; ~ Annexou
se-lhe tambem a alja1zdega de Vil/a do 
Conde, e a comarca da Fâra.- Determi
nou-se , que as tomadias de fazendas 
sem se/lo, feitas pelos Officiaes das alfan
degas dos pórtos sêcco.s, ou do mar, fos
sem remettidas a el!es com os a11tos de ap
pellação: e o mesmo se praticasse com as 
de co12trabando. E que na sua ausencia 
possa delegar e'm quem lhe pttrecer. E qur? 
possa expedir ordens a~s Mi:zistros _de 
Justica ou Fazenda, at11da .fora dos dts
trictos dnnexrJS. D. 13. Setembro 1796.) 

5 I 6. -- não podem pro rogar os 
Provimentos, que rem poder de passar. 
Provis. ~6. Junho 1798. 

517. __ das tres comaréaS. Seu or
denado como Superintendentes das al
fandega~ , e de seus Officiaes , he na da 
Figueira 92d)987 para elle·: 19d>37Z 
para o Meinnho, e 9r/J299 rs. para o 
Escrivão- Na de Aveiro Z)çÜ466 rs. 
para elle: 5ib3o; para o Meirinho, e 
2</>.)46 para o Escrivão. - Na de Pe .. 
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nic-he i(/))47 rs. para ·elle: 3lo para o 
Meirinho., e I )5' p,;ua o EscriV;ão ;_ com
pletando-se assim para elle I 2ocf) rs. ; 
par-4 !3 · Meirinho zsrJ? rs .. , . e. p,pra o 
Escrivão ncj).rs. Prov1s. 28. Ma10 1801., 
e A. 27. luJho 17%· §. I. 

·518. Superintendente dóTabaco, eal
Jandega do Porto conhece privativamente 
de todas as c~ usas crimes ·, e civeis dbs 
privilegiados da Marinha, e transgressão 

· contr~ as mattas, e ·bosques. A. :z., Julho 
'1807, §. 7• 

519. Superintendente Geral das car
'ruagf!11S do Erúno. Foi dedaradã a suaJu
risdicção. D. I). AbFil I73)· 

5~0. Supe-;intendente da Ribeira do 
.Douro he quem tem jurisdicçao para man
dar cortar as madeiras necessarias para as 
fortificações , e reparo da anilheria. D. 
<r• Março 17):z.. 

Foi , extincto .; e a jurisdicçao econo
mica , e administração, que elle exerci
tava , passou para o Intenqente qa Ma
rinha. A. 2. Junho -1807. §. I. 

s-·n. Superintendentes.rlas fábricas dos 
pannos. Sua jurisdicção, e a de seu Juiz 
Cons~rvador, etc. A. u. Agosto I7)9· §. 1. 

):Z. 2, -- das tres comarcas tem ju
risd.k.çâo privati·va sobre as mesJ.l]as fábri
·cas, e tear~s, e execqs:ão do R.egimento 
·das ·taes fábricas, e mais ordens a seu 
respeito expedidas. A. 7. Novembro 17 6 6., 
que declara, e a·mplia o A. I I • .li gosto 
175'9·, e-o Regim. 7· 'Janeiro 1690. 

Tem um Meirinho , e Escrivão, 
'que servem com provimentos da Junta 
do Commercio. §. 'f. · 

Modo, pçrque faz as correições •. -
Por quem pergunta nas clevassas geraes. 
§. 7· 

STJ 

I ~23: Superinte~d~nte das fábri~as dos 
JamficJos da Cov1lhaa, etc. he ]u1z ·pri
vativo ci.vel, e criminal de , todas as pes-
soas , e causas a ellas tocantes. A. 4· 
Setembro 1769. §§. 11., e 13. 

P4· -- He oJuiz Conservadordas 
da Covilhãa, e Fundao, com appellação, 
e aggravo para o Juiz ·dos privilegiados. 
Condiç. 23. de 3• Junho 1788. 

)2). Superintendente das estradas de 
Alem-Téjo. Sua criação. D. 26. Setem
bro i 76r. 

Mandou~.se-lhe pagar 0 orden..adG 
pelo Erario. D. 12. Fevereiro 1763. 

5' 2 6, Superintendentes da Decirna do 
termo de Lisboa proc€dem a -revista ge ... 
ral dçs adeg!ls em Novembro para remet
ter á Mesa dos vinhos. A. 26. Outubro 
I76). §. I I. 

I 

P7. ---:..- da Dedma sao os Executores 
do Novo Imposto. A. 7· Março 1801. §. IÍ. 

p8. -.- das obras das Leziras -man
duu-sG! nomear pelo Conselho da Fazen~ 
da. A vis. 6. Setembro I 802. 

5'29· Superintendente dos foros, e ren
das das propriedades , e terras da Corôa 
no sitjo -da Ajuda. Sua criação. D. 8. 
Abril I'J79· 

· )30. Superintendentes Geraes das al
fa~def!,as_. farão criados dous , e com que 
JUn~dJCÇ:lO. He priv~tiva, e exclusiva, e 
para que. - Tem a mesma graduaçao de 
Corregedores. - Passao cartas de segu~ 
ro nos ca-sos, ér:n que se· devein passar. 
-Sua jurisdic~ão, ordepado, e Officia€s. 
Servem os Provedores no seg impedimen-
to. A. 26. Maio 1766. , 

Nas Ilhas da Madeira,, e dos Ar;ôe 
~Como rec~be, e processa qS denun- res servem os Provedores da Fazen"da. 

ciíJs, .§,. 8. · A. 2)· Setembro 1769. 
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. n I. Superintendentes Geraes da:s al- guardas ·extr.antJU'led'ari0JS p>ai'a :(')S navios ' 
f~ndegas. ·Podem deprecar quaesqu~~ Mi- · 1 p!HEJ·Ue per~enoe ~s Juizes das mes_mas 
n1stros para deNass.ar, Ol!l fazer dJthgen- · alfandegas U@JIDl.e.lr, q:1:1.ando são ·pre.cLsos. 
das ., mesmo fóra da sua jurisdiq:âo. A. Pr.ovis. 20. Nove.mbro 1773• 
Z). Fevereiro 1771. · 

A elles são remettidas todas as to
madias e apprehensôes, qne se· ,fizerem, 
.ou p>el0s Offic·iaes da alfande.ga ., ou por · 
.o~rms MinJstros~ e.asjbdgão sem appel<la
çao, nem aggravo·até s-e~ 1rs •. , e vencem 
diario de 2d) rs., em quanto formalisão 
as. culpas. A. 25. Fevereiro i7JI. 

( Declarou-.re por Provis. r o. Março . 
1773·, que quaesquer Offici.aes ficão .ru- , . 
jeitos á judsdicçiio do Superinfendente, · 
c.omo se foúem Officiaes proprios del/e.) · 

(Vid • .d. I 6. Dezembro 1774. §. '2..) · 

O SuperintendeBte das -a.Jfandegas 
do Sul deve delegar1 quando sáe, em Ba
chareL graduado 'da cape~a da com::~rca ; 
e o do N~rte, em Bacha'rel de gradua
ção da Relação tde> Porto. A. '-.5'• Feve- : 
reÍ!.Ilo ,1771. 

)3 2.. Superintendente .Geral clas a1fan
degas no Sul he o Juiz CoJlservador da 
Companhia Geral das Reaes Pescarias do 
Algarve. Instit. co;~firm. por A. r 5', Ja
neiro 1773·· GondiÇ. 4· · 

. ?3~· :;-- do SmJ. Para elle passou a 
JUnsdJcçao · do Provedor das alfandegas 
do Algarve , e do Superintendente do 
S:aol d<:> -mesmo .Reino. Provis. 21. Janei
r.o 1177 3 • §.. 9 ... 

Póde delegar em qualquer Juiz~ 
§. to. 

. Prop6em os Escrivães~ e Officiaes, 
e corno, §§. u. , ,e n~ · 

Seu ordenado, e em<:>lumer.tos. §. r 3· 

. Nelles recahio a jurisdicção dos ex-
tmctos Contadores das comarcas no caso 
do A. I .. JunbD 1787~ Cap. 5· 

' 5'34. Superintendente Ger::~l das alfan-
deg.as Ilâo tem au..rhoüdacle para nomear 

I 

)3 5'. Superintendentes das alfaodegas 
estão sujeitos ao StlperintendeJlte Geral 
dos Contrabandos, assim como ao Feitor 
Mór das do Reino. A. 20. Maio I774• 
§. 4· . 

Nâo devem levar salario dos liV"rtas, 
.que annuaJmente rulllrkarem, e encerra• 
re·rn para os Escrivães das Sisas, 0~ das 
c0marcas das terras, s.itas cl.entro <ilas ciN
co legoas da raia de Castella, tomal'.em 
as fianças, e passarem as guias. D. I 2. 

Dezembro 177 4· 

·Conhecem dos feitos civeis, •e cri
mes dos Officiaes d'alfandega. A. :r 6. 
Dezembro 1774· §. 6. 

E das .causas dos fretes , .aw-.ár·ias , 
oustas , e ~old.os , 1que peranllie · elles se 
d.ema•mdar.em, lilil3S .llil.âo das compras rde 
navios, ou roerca.cloúas. §. 7· 

536. -- passâo provimentos, como 
os Corregedores , e Provedores. A elles , 
e não ao Gera'! dos Contrabandos , se 
remettem es presos, e tomadias. Provis. 
w . Janeiro 17Sr. 

( Superirdendente Geral das tres pro
vincias da Norte. Porão reguladas as 
suas obrigações. D. 23. Fevereiro 178 i.) 

)'~7. Su.per.iotel!li!Lern:te Geral das adfa'I'l
de.g.;s do ,SuJ dle ]tl!Í,z .privati'fo para co
nhecer d.a:s ac~ões novas nas causas dos 
bens do Reguengo de Tavira. A. I. Ju
nho 1787. Cap. 19. 

Devem passar Guias, que acornpa
Hhe-m.1 ·as remessas clos clinh~ires p<Ira o 
Erario, declarand0 o q:u.e vai ~ro pa.pel, 
e meta·). Pro v ois. J;. J ~J~lho 17 99• 

5'3 8. Spperintendente Geral dos Co.n
trabtmdoJ,, Sua c.nação. ~ Usa de vara 
igual á .de que l!laão os dous Corregedo
res do Crime da Côrte , e he seu~pr~ 
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Desembargador -da Supplicaçao. - Co- · 
:nhece com jurisdicção excl?s!va de todas 
as fraudes ·cle fazendas pwhi!~Jdas por en
trada , ou por saída , e de · todos os des
'(:aminhos dos direitos, e das denuncias, 
-etc. A. 16. Dezembro I77L §. 1.. 

•E no Brazil. A. ~<4· Agosto 18o9. 

5.3 9· Superi.ntendente Geral dos Con
·rrabandos. He Relator nas causas dos 
contrabandos em Relação , e . Adjunto 
nas · dos fallidos, e pvivilegiados: ,e· mu
tuamente o Jui'L dos fallidos ' ;e ro Juiz 
dos privilegiados nas causas uns dos ou ... 
tros. A. 16. Dezembro •I77I. §. )• 

Aindague elle, ou algum dos ditos 
Juizes não seja Aggravisra ,, tem para 
estes casos 'Voto , e assento na M·esa dos 
Aggravos. §. 6. 

Foi subrogado aos Juizes dos ,,.Feitos 
da Corôa, e "Fazenda, ·aos ·quae'S perten
.cem por sua natun;:za os casos de contra• 
bandos, e descaminhos de direitos Reaes. 
D. 14. Fevereiro I77Z• §. 3· 

He Juiz da Sacca da moeda com a 
mes·ma jurisdit_ção, que ·este tinha, · ti
rando devassa das travessiás J extra vi os, 
e ,descaminhos do ouro em pó _, e dos 
diamantes, dando conta annualrnente ao 
Inspector do Real Erario ·como Presi
.dente da Junta da extracção dos diaman
tes. A. -I 3· ··Novembro 1.773· 

5:40. -- Pertence-lhe a jurisdicção 
·economica do emprego de Contador 9a 
·Fazenda da cidade de Lisboa para o-exer
citar com toda a dita Contadoria. L. 19. 1 

Janeiro '1776. §. 1. 

(Revogad. pelo Á. 9· Julho ;1794.) 
' 

· Pôde mandar os Officiaes ·de tGd~s 
as Estaçoes, e de todas as casas Fiscaes, · 
e todos lhe devem obeclecer , e ajudalo; 
mas ísto h e só no caso de móra, que 
contenha perigo; fóra disso deve pra
ticar as .urbanidades estcrhelecidas ·por 
direito com ·os Ministros de ·igual , ou 
superior graduação. _A. ~o. Maio· 177 4· 
§. I. -

Póde pedir a todas as Casas Fisc·aes do 
Reino, e Domiaíos as informações, que 
quizer. - Visita todas as Casas de des
pacho da Côrte' , á excepçao da alfande
ga do Assucar, Casa da lndia, e do Ta- · 
l>aco. § §. 2. , _e ;; 

Todos os Superintendentes, e Jui
zes das alfandegas do Reino lhe estão su
jeitos,' assim como os das Ilhas dos A~ô
res , America, e Asia. §: 4: 

Póde· obrigar os Feitores d~ qual
quer admin~stração ao exame, e busca 
?os descammhos. A. 20. Maio 177 4• 
9· :ro. 

Recebe de todas as alfandegas , e 
Casas do Oespa~::ho , nos primeiros dez 
dias do me~, as rela~oes dos que se fa
zem, e co~ que penas. §. 13. 

. '> 41. Superintendente Geral dos Con-
trabandos deve dar conta na J11nta do 

. Tabaco de todos os contrabandos delle', 
e de sabão, e com os autos formalisad'os, 
e igualmente das sentenças, que tiverem 
os reos. Reso[ 9· )unho 179"'· 

(Limitado, e de dar. pelo D. 1, AgostQ 
l794•) • I . / 

Compete-lhe conhecer dos descami
nhos de direitos das Sete Casas. A vis. 
14. Dezembro 1797 . 

(Vid. D. ·n.· Agosto 1794.) 

; 42. Superintendmte do S a.J do Reino 
do Algarve foi extincto, e passou a ju
risdicção para o Superintendente Geral 
das alfandegas do Sul. Proyis. 21. Janei~ 
ro 1773· §. 9· 

5'43· Superintendente dos Pinhau de 
Leiria. Sua. criação, jurisdicção, etc. 
A. II.- Janem> 1783. 

(Revog. pelo A. 17. MarJO 1790.) 

5 44· Superintendente da Ribeira d~ 
Ouro do Porto foi exrincto. D. 1.0. Agos
to 178). 

E o seu ordenado foi a}?plicado ao 
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Juiz d'alfandega da mesma êidade. D. 1 ·· 5'5'3· · Superintendentes dos sellos das 
.20. Agosto 178 )• manufacturas são os Magistrados terri

toriaes , ou os mais visinhos das terras , 

) 45'. Superintende11te Geraldas estra
das do Rei1zo. Sua criaG"ão j'urísdiccão 

3 ' ., ' .etc. D. II., e A. 28. Mar~o 1791. §. 13. 

5 46. Sttperintendente da construcção 
das fragatas do B1·azil em gue tempo foi 
criado. A. 5'· Outubro I79)• §. 10. 

5' 47· Superintendente Cera! dor vive
res do Exercito foi nomeado João Vida/ 
da Costa e Sousa: com que jurisdicçao; 
etc. C. R. 5'· Janeiro 1797. 

) 48. Superintendentes Geraes das .L"v.lu
nições de bôca. Sua criação, nomeação, 
e ordenado. D. J 3. Fevereiro r8oi. 
, (Vid. Resol. 6. Outubro 18or.) 

5 49· -- ha um em cada província; 
sendo um dos Ministros mais authorisa
dos della. Recebe, e deposita o dinhei
ro em cofre de tres chaves. - Fiscalisa 
as compras, e visita as Feitorias duas ve
zes no anno: tira devassa da conducta 
dos Feitores , remettendo os processos ao 
Juizo dos Feitos da Fazenda. A. 29. 
Agosto r8oi. §§. 6. , e 7· 

São consultados pela Junta das Mu
ni~óes de bôca. §. 10. 

5)0. Superintendent,e dos novos Di
reitos he o juiz privativo das execuções 

. delles. D. 27. Abril I799· 

(Vid. AA. 16. Setembro 167)·, e 13. 
'Julho 175!·) · 

))r. -- no Rio de Janeiro. Sua 
criação. A. 9· Maio I 8o8. 

5 p. SN-perintendentu do Novo Imposto. 
como devem fazer arrecadaçâo deste tri
buto, e o lançamento delle. Instrucç. 7· 
l\1.a,rço I8oz. 

em que eJies se erigírão. A• 30. Julho 
1801. §. 2• 

. ~5' 4· S'uspeições postas aos Vedores dá 
Fazenda. Conhecem deJlas osJuízes, em 
que as par~es se louvao. Regim. r7. Ou
tubro I) I6. Cap. 28 . . 

5'5'5'• ---:- posras àos Aimoxarifes. 
Conhece dellas o Contador das leziras, 
e paues , dando appellação, e aggra
V€l para a Fazenda. Pro~Vis. ~+ Janeiro 
I 54) • 

Sendo postas ao Juiz do Tombo 
de Santarem , não impedem , que elle 
continúe a conhecert tomando por Ad
junto ó]uiz de Fóra mais visinho. - E 
são remettidas ao Chariceller dà Suppli
<;:aÇao para as julgar; e ·as do Escrivão 
ao Juiz de F6~a, aonde forem intenta
das. Regim. I. Outubro 1586. Cap. 2r. 

;]6. -- O tempo ~os 45'· dias, e 
dos I). por via de restituição, não se 
póde proFogar, .aindaque a demora seja 
por culpa ·cio recusado. C. R. 25. Julho 
160). 

As do Regedor da Supplicaçâo, 
Presidente, e Governadores da Casa do 
Porto são julgadas pelo Chaneeller M6r. 
C. R. 13. Fevereiro z 6o6. 

. As cauções deJlas não se podem 
tirar de todo , mas modificat-se. Ass. 
15. Agosto I 6o6 . 

H7· --'- do Chanceller. Qgando () 
Desembargador imrnediato se der de 
suspeito, quem as julga. Ass. lo. Julho 
r6o6. 

);-8. -- quando se provarem, não 
se poderão dar outras testemunhas , alem 
das nomeadas nos artigos, aindaque o 
recusante jure, que lhe viera o de novo. 
Ass. l}• Agosto z6o6. 
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N~.o se podei? p6r a Minist~os , por 
-cal!lsa âo que ·praticarem nos Tnbunaes, 
por razão de seus Offit>ios. A. 30. Ju1ho 
lbiÍ__. 

Podem pôr-se contra os Desembar
gadores, que pradcão alguma causa fó
ra do negocio·:· ·mas, aates de se inten
tar.em , devem ser communicadas a Sua 
Magestade; e ''Sem sua licença · pão po
dem nella ser testemunhas ds .Ministros 
Collegas, que assistirão. C. R. zo. Ju
l·ho IÓII. 

5'5'9• Suspeições, que <DS delinquentes 
tiverem contra os Desemba•Fgadores, que 
houverem de ser JQizes , as hão de alJe:. 
gar no principio das razões fiJ?aes, no
meando logo as testemunhas_; @, passado 
este termo, não serão admittidos a inten
talas 

7 
nem por restituição. L. 6. Dezem· 

bro I 6n. §. 19., e C. R. 7· Abril 1614 

Sendo postas · ao Juiz d0 Fisco, · 
ou -sel;l Escri~ão, pertencem ao Cha-n
ceJ-ler da Rela~ao. C. R. n. Setembro 
1614. 

;6o. -- sendo notorias; ou havendo 
in·conveniente em se tratar dellas , pas· 
são logo os autos a outro Juiz. C. R. I I. 

Setembro 1614. 

Qyando forem postas a algum Des
embargador, ha de sentencialas o Chan
celler com Adjuntos , que lhe nomear 
o Desembargador dos Aggravos mais 
antigo, quando o Regedor lhos não po
.der nomear, por ser suspeito. Ass . u. 
Maio I6I). 

tença , · aindaque. sejão de nullidade, su..; 
bomo, ou outros semelhantes. Ass. 10.; 
Janeiro I 6 I 9• 

5'62. Suspeiçãn. Sendo posta ao Juiz 
do Fisco , q~1e for Desembargador da 
Supplicação , ha de conhecer della o 
Chanceller da Casa. E, não sendo Desem~ 
bargador , o Corregedor da cernarca. 

1 R e gim. I o. J ulh:o I 620. Cap. 42. · 
No primeiro caso depositao-se vinte 

cruzados, no segundo dez. Cap. 43· 

Sendo posta ao Escrivão , toma-se 
um Tf!bellião , ou outro Escrivao da 
terra. Cap. 44· 

-
'5'63. -- postas ao Regedor ao tem_. 

po do desembargo do feito , se hão de 
de~erminar pelos Desembargadores , que 
estJvererp no despacho. Ass. 20. Outu· 
bro, e C. H. 13. Dezembro 1613. 

Não s~ ·pc:>dião pôr ao Contador 
Mór, Eem aos Contadores , nem aos 
Provedores dos Contos. Regirn. 3· Se
tembro 1627. Cap. 124. 

Os dias nedlas se hão de contar de 
momento a momento. Ass. 14.Julho 1·633 ·· 

564. Suspeição nâo se póde pôr ao Des· 
embargador, depois de ter posto tencão no 
feito, se o recusante o sabía, ou ti~ha ra
zão para o saber. Ass. 7· Janeiro I 642. 

. Das gue forem postas ao Com missa-
no Geral da Bullà , ha de conhecer 0 
Chancell~~ Mór. A. r6 . Agosro I644• 

(Vid. A. 2:J. Maio 1 644.) -56 I. Suspeição posta ao Chanceller , 
que havia de conhecer de outra suspeição 
posta a algum Ministro, não correrão Não se podem intimar aos Desem
ds 45'· dias da primeira~ porque não ha I bargadores, quando vão para a Relação, 
nella ] uiz. A ss. 9· Julho 16 I 6. nem nas escadas della. D.- 3. Março 

r6so., e Ass. 9· Outubro I65'9· -
Ao Contador se podem p6r, conhe

cendo elle dos embargos, com que as par
tes vierem. C. R. 22. Fevereiro 1617. 

Depois de sentenciadas , não se 
admittem embargos alguns contra ~ sen~ 

Sendo postas ao Juiz das Contadas · 
conhece deilas o Desembargo_ do Paço: 
Regim. 18. Outubro I6)c. §. 1;. 

56). sendo postas aos Desem-
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bargaclores , e Officiaes da Relação da · 
Bahia, ~conhece dellas o Chanceller. Re
gim, I 2. Setembro I 652. §. ~+ 

su 
ça, -quem as julga. Regim. 19. Julho 
1687. Cap. 18. §, I. 

Não podem pôr-se ao Contador Cc- . . ·57 r. Suspei!róes, de que for Juiz o 
ral de Guerra, senão nos casos, ·em que :. Chanceller 1\lór 

1 
qtlanto pagão de assi-

tinhão lugat· com o Contador Mór. D. gnatura. E ao Juiz da Cliancellaria. L. 
20. Novembro 1675. 26. Junho 1698. §. '8. 

· Se alguem as intimar a algum Des
embargador fóra de sua casa, tem pena 
de vinte ·crl!lzados para as despesas da 
Relação , e trinta dias de cadeia. Ass. 3· 
Novembro I 672. 

566·. Suspeições nao se podem pôr p·e
lo Rendeiro ao Juiz, ou Escrivão das Si
sas, depois de citada a parte, ou embar
gada. R e gim. confirm. por L. I 6. Janei
ro 1674. Cap. 5· 

5 67. -- intentadas a algum Desem
bargador, a CJUem se cornmetteu alguma 
causa , aindaque nao tenha exercido, ha 
de conhecer della o Chanceller. Ass. I r. 
Dezembro I 67 4• 

568. -- em que casos se podem, 
ou não podem pôr aos Auditores das 
Províncias. Regim. 1. Junho I 678. §. 46. 

Não tem lugar nos Recursos da Co
rôa; mas a parte gue tiver pejo em al
gum Juiz da Corôa, póde participalo ao 
Regedor, que nesse caso manda senten
ciar a causa em sua presença. D. 4· Ou
tubro r686. · 

E pondo-se suspeições ao Juiz da 
Corôa por algum recorrente, se deve pro
ceder, como se taes suspeiçôes não fos
sem postas. D. -30. Maio 1708. 

?69. ·:._ . ...._ que não são fundadas em 
od10 '·ou affeição, reputao-se affec.tadas, 
e muno ·mais havendo-se consentido no 
Juiz, em qu~lquer despacho dado por 
elle antes. D. 4· Outubro I 686. 

57-o. -- postas ao Ministro , e Of
ficiaes da Fazenda do Estado de Bragan-

Tom. li. 

571, -- nao se podem p6r aos Al
moxarifes , em quanto Almoxarifes , so
bre a execução das suas receitas, e nem 
aos Thesoureiros, e outros quaesquer Of
ficiaes de Fazenda, em casos semelhan· 
tes. A. 10. Setembro 1715. 

573· -- nao se podem pôr aos Ex
ecutores de mero facto. D. 3z. Outubro 
173 I. 

57 4· _ .......... do Juiz Executor da Pa· 
triarchal. Conhece dellas o Contador da 
Comarca, e o Juiz vai continuando, e 
torna por Adjunto o Juiz de Fóra da 
terra , ou o mais visinho ; e , provando
se as suspeições , continúa o Contador a · 
conhecer. A. 1.4. Fevereiro 17 40. 

575. -- postas ao Juiz de Fóra dos 
Orfãos , e mais Ministros do Porto , co
nhece dellas o Juiz da Chancellaria; e 
das dos Juizes de Fóra, que estão fóra 
dos lugares, em qúe ha Relações, co
nhecem os Corregedores , e Provedores 
das Comarcas ; e, estando ausentes, . o J u.iz 
de Fóra mais visinho. Ass. 9· ]uhho 
1750· 

576. --quando se pozerem aos Des
embargadores, ou Officiaes da Relação 
da Bahia • ha de nomear o Governador 
os · Adjunnos ; . porém se se pozerem ao 
Governador ha de nornealos· o Chancel-

' ler. -Sendo postas ao Governador, Des-
embargadores, e .mais Officiaes da Rela
~ão ·do Rio de Janeiro, conhece dellas o 
·Chanceller, como Chanceller ; e, send_? 
postas aos Ministros, ou Offi~iaes da CI

dade, conhece de lias, como Jutz da C~a?-· 
cellaria. R~gim. 13. OutubliO I75I· fn. 
3· §. 36. . 

45 
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:- · ~~7· Suspeições. ~.apdo se !Jozerel!l 
ào Chanceller do Rio de Janeiro , no fel .. 
to em que he ] uiz de algumas suspei
-çô~s, ~e tomará logo asse~to entre os d~us 
Adjuntos,- e um Besembargador ma1s, 
<]Ue o Governador nomear, I:_ara se p~o
·ceder na fórma da O:rdena~ao. Reg1m. 
13. Outubro 1751· Tit. 3· §. 37· 

Sendo postas ao C~anceller do Rio 
de Janeiro em algum fe1t0, de que elle 
conheça ·' ~orno Juiz da Chancellaría, no
meará o Gov.ernador um D€sembargador, 
que 'faça processar, e despachar as mes
mas suspei~Ó€s. §. 38. 

578. Suspeições , sendo postas. a_ al
gum Desembargador, ou outro Mmrs.tr~ 
clo. Rio de Janeiro , não se co.m,ett_~ra. 
o feito a outro algum ; mas ficara. sus
penso o conhecimento delle ; e o despa
cho das suspeições se determinará e_,rn 
trinta dias, sem embargo. da Ordenaçao 
em WJ.JJ-rctri:o. Regi:lim. I 3· Outubro 175 r. 
Tit. 3:·- § ... 39· . 

. Se-neto postas a algum Official da 
~e-l<WâJ' do Rio <de Janeiro, o Governa
dor nmneará outro , que escreva , em 
·quanto durarem as ditas suspeiçóes, e se 
determinarão em 45"· dias; e, julgando
se- StJspeit~ ~ c0n ti:nuará no proces'o da 
'C:HlSfl Q E~crLv·ão-,. <iJl!le foi nomeado. §. 40. 

).79·- ___,~ Não se pôde tomar conhe
cirHeJÚ.o ddl-as contra o Ministro, q.ue 
tira d~va,ssa· gera.t, et;J especial; _ ce>nser
vando-se só. o estilo,. que· n.e&ta manS!ria 
I1a nas Residencias. A. 26. Abril IJ)2 .. 

Podem ser allegadas sempre na de
feza d-as parte:s. A. 2~. A:bril 17)2· 

t5 8Q. S1:1sflei~óe~- e)fcha idas por nul-1 i'dar
d~ •• - · C)' Acord~o dtCllf\s ltaiJçª:-s~ ,, ao-! ' 
m<l> se Iil.~O JilEOCedesser:n 0.r:ditFJat;iamentll>. 
Ass. I 8r. Ma_io· LJ:f2. 

N~0> pode~ pôr-se aos Ministr:Gs, 
que juJgã-o _ cq_úsa~ crimes , ou civeis das 
Com-pan·bia~, J!l<ilr terem acç.0es nellas , 
ou de cada~ um· dos set~s intere.s§.ados: A .•. 
;. Janeiro I757· 

su 
· ;8 r. Suspeiçao de parentesco na o ·. 
'd A J . se p_o e por ao utz , perante quem se pedia 

vista , e se embargou. D. 2.6. ]aneir 
I778. . O 

N" d A Aao se po er:t por ao Procurador 
da Coroa por s~r F1scal, e não Julgador. 
Resol. 18. Ma10 1792 • 

582· Suspeito' fica o serventuario 
para as causas' em que o proprietario o 
he. Ass. 29· Setembro I6I7. 

58 3· . -- sendo o Chanceller , ou 
seus Adjuntos, ao que recusa de >suspei
to algum Desembargador, não poderão 
estes se-r Juizes nas suspeicôes. Ass 2 ., 
Março 1638. " · :J· 

584. -- sendo o Desembareador, 
a quem se comette alguma diligencia 
p.or ordem do Desembargo do Pa~o , ha 
de nomear outro o Chanceller , e não o 
mesmo Desembargo. Ass. 6. Novembro 
I649• 

Dando-se de suspeito o Ministro ; 
. a q.uem o Soberano comette o conheciG 
, me.lilto ele a-lgum caso particular não pó~ 

de o Chanceller fazer commissao. Ass. 6. 
Novembro r649. 

. 585. -- de credito, sendo o nego. 
Ciante, CjJUe deve diFeitos n'alfandega , he 
s€questrado, c<Dmo , e por q.uem~ A. 20. 

Março I7)6. §. 6. 

58 6. -- h e o }1:1.~ , que he · parte 
interessada na causa, qua-lquer que ella: 
for. A~ I li. Mar~o 17-8.6. 

5-87. · Su.rpeitoJ.as pessoas podem ·ser 
p,resas por· qualq.uer do povo, e levadas 
aorl.VJJ-rii.sn:o· rp·ais proxint0. A. q., Agos
to· 1'7) I;, 

As notas , gue os ] uizes Criminaes 
dos bairros fazem sobre elfas, conservão
se· em· seg.reclo., até. se conhecer a verda

. d.e-; A!. 15 .. Junho.n76.o: §. 7· 
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-, 588. Suspensãó; ipso facto. :Ne11a in- . tendo recebido à ordem, ,deve· ir dentro 

correm os Ministros, gue passaO ~0ntra- · de :w. dias suspender o Syndicado, e ti-
mandados vagos, e como. L. I 3. Ou tu- rar a Residencia , aliá.s fica elle susp€nso. 
bro I752· ' Resol. 2-3. Janeiro i72i. 

. E os que mand~o tirar autos dos 
Carrofibs , sem as formalidades esta'bele
cidas pelas leis. AJ i3~ Outebro I7f!· 

sS9. -- aos Mág-iitrados, que éo
nhecem dos crimes militares , como se 
impõem, e por queui. · A. zr. Outubro 
I763. §. 3• 

5 96. -- de Officio suppóem deli
éto , e traz cotnsigo a perda da boa re
putação. Avis. 10. Novembro 1784. 

5'91· -- dos effeiros, e providencias 
· não preduzem os embatgos , offerecidos 
á iMorpotàçãa e'ffectiv~ dG>s bens da Co
FÔa , ·havehdo certeza de terem sido vin.s. 
culados, e de estarem effectivamente va.l 
gos. A. 1'4. Janeiro 1807. §. 7· 

· A d?· offitia, por erros , corno. se faz 
aos· Offictaes-. A. :n. Janeiro 18 w. §. 4• 

i 

·' 592-.· Syndicadó: He seu substitilito o 
VeJ.ieador mais velho, sendo Juiz de .Fó
ra ; sendo Cerr~gedor , o ] uiz de F6ra 
da terra, ou o mais visinho Corregedor, 
ou Pto'V'e?or '· sendo .de primeir0, bancu. 
A. 3, Fevereiro I77) §. 4,. 

, )9.3• Syii(Jitant'ei tom'avao é:on'tas . aos 
~amposteiros clos caüvos. t5. 1 íf. Feve~ 
re1ro 1643· 

594· Syndicante apenas nomeado, e 

. ,, 
''(, ,. 'fP I J 

I 
I I ') ' 

.., 

(Vid. Resol. 5. Outubro 1720.) 

i9;. -- do~ Auditores qua:es sejão 
os. interrogatorios , que devem usar na. 
c6Gf0rmid:ade do §. r. da L: 21. Ouru: 
bro I793·i· 

•' • o I 

596• Syndicaiite serve de <:orregedor , 
q~ando o não h a, . nem J UI~ de Fóra, 

·que exercite esse cargo. Provis. 22. Se.:· 
,tembr(i) 177,0. . . 

)97· Syndi~antes dos contraband-os -das' 
aguas ardentes são, nas p·rovin'Cias da Bei
ra, Mirrho; e Tras-os-Montes t:res De.:. 
putados da Companhia do Douro. A. 16. 
Novembro 1771. §~ xo. 

f 

59s. -- nao podem r~zer correfçio, 
nem exercita'r aéto_ algt:u.n · della'~ A. 8. 
Fevereiro I77)· §. 4· 

Seu Regimento como lhes era dado• 
Provis. 29. Dezembre· 164.4· 

66o.; -'...:.:..., h e Fiscal n'as· execUçóes dei~ 
le. A. 23. Dezembro I773· §. 6.-

( 

Dá-se ... lhe vista, como ao das mais 
corpora~ões,'D; 24. ]úlho i679· 

; 

~ I 
r•ur 3 .... 

~ _l ( 
p J ~. 

i .. r ,, "' t' 
,. 

I.J 

': 

);: I.! f 
i 

. I . 
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r. TAbaco. Foi exti·ncto o estanque 1 Os. autos, que os Conserv~dores -do, 
'de!re, e post'os ' dobraclós direitos a ·este Tabaco 1 das provincias. fizerem des . de-. 
géhéró :laváliándó-se a roo rs. por·.ar.ra.: linquentes, são remettidos aos Superin-
tcl, e' pàganqo-se 30. rs. ·por cada um; .te~dentes da cornàrca . Regim. 23.]unho 
e o gue por saída pagava tr'es por~ ceilro\ r67-8. §. 21. · ~ 
ficou pagando dez ; sendo pefrnittido âia-
lo no Reino, pagando o criador 30 rs. 
pór·arfatel, e os que quizessem V'€ndêlo 
por miudo, 480 rs; peta licença. N. · 23! 
Agosto r 642. 

(Peia Resol. 25·. 'Julho J64r. h.'lvÚo
ie extinguido os Conservadores de! te ge- . 
11ero.) 

-A quem · foi ' incu~b'ida a cobrança 
dos seus direi·~0s. A. 26. J anh0 1 644· 

O privilegio delle :fo"i ·derogarlo ' nó 
que respeita á cria~âo ·dos cavallos. O. 
14 . .f..gosro r64)· 

Foi prof1ibld6 · cti-Ít.ivab no· Re-ino. 
A. r o. Maio I 649. 

i. -- Foi prohibldo· véndé\lo . no E~
ercito , fortalezas ' erc. A. 30. Agos.ro 
1650· 

- Providencias sobre •o seu· despacho 
na' cidad·e db Porra. Provist· 261 Agost<D 
f653'• 

Forão approvadas as Condições do 
contrato delle par sers' annos. A. I 2'; Mar-
ço I670·' . \ T 

3· Providencias - ~obre o contra-
bando dell~, impondo penas, e fazendo-o 
caso de querela. A. :iª. Fevereiro 1668., . 
D. 1j. Julho 1672.; L. 5'• Dezembro 
1674·, D, 23· Maio, e LL 3· Junho., 
e ro. Setembro 1676., Resol. 30. Abnl 
I 68 I., e L. 24. Outubro r 684. 

Foi mandado administrar pela Real 
Fnenda, criando-se para este fim uma 
Junta de Ministros para julgarem as cau
sas delle. D. I). Dezembro r674· 

' 
4· T~baco. Mais providencias sobre 

ell~. Resol. q. Outubro 1689., DO. 9· 
Dezembw 1707-, e 29. Julho 1713., 
R~sol. 26. Julho 17r4., DO. 24 . . Feve
reiuo 1 e r4. Mar~~ J7211., ResoiL )· MaiQ 
1738., )· Setembro, ~ I!). Dez.e.mbro: 

· IJ 4I , 27., e D. 29· Julho 1743·, e A. 
6. Julho 1747. 

. Foi magdado repartir pelos fogos. 
do Reino, extinguindo-se. o seu estanque, 
e a contribuição. dos u~uae:.s. c. B.. l.Q. 
Julho r69? , 

. Ás Guias do gue se manda pará fo-
ra-, de.vem·. ser. desca11regaclas. na alfande
~ eni sds mezes , c<Dm pena de d'énqn
cia. A. 21. Junho 1700. 

Providencias sobre os setJs descami
nm<is;· e Jill1ivi]t:gll0S de S€US· estanqueiros.; 
prGimettendo-se- premins aos Cabos, e Of. 
ficiaes de Guerra, que eviltarem o con
traband0. DO. 6., e 22 Setembro, _ e 
LL. 14. Setembr.o, e 9· Outubro 1700. 

,Em todas as tendas deve haver uma 
raoolêra cb.m o pr~ço delle_,, -para não 
s~ vencl"er por maior~ L.' ~- Outubro 
1700 . 

5. -- ~alguer culpa na sua admi
nistração he caso· de devassa, que tira 0 
Conservador da Côrre Regirn. 18. Ou
tubro 1702. §. 11. 

6. -- Todos os Ministros, e Offi
ciaes da ]uma serão 0brigados a cumpri'r 
os mandados de! la, e valerem-se todos 
os Superintendentes , e Ministros dos Ca
bos , e Officiaes de Guerra , quando lhes 



( 357 ) 
TA 

f~r pr.~c.isg. Cqm quaes pç.(las, e, premias, 
aos om1ssos , e prorpRto~. ~egi!ll. r8. 
Outubro 1701. §· 34· até 37• · ·~ 

Os filhos, ou cri~do~ d~ g.ue ~eqd.e . 
tabaco na provjncià de. En.rre Douro e 
,Minha' . n~o . pocj~m ser pr~so~ w.àr.a sol
dados. Reg.iq:1 I~. Outubr.o 170i.:. §. 38. 

Nenhum .Minis~ro póde ser ct'es.pa
-ehado, sem apresentar certid~o do Secre~ 
tario da Junta de rer cumprido as ordens 
<iella. O mesmç a respeito d.e. todos os 
Offici<!eS da inpi_a; e Br~zil. R~girn. 18. 
Ouru,bro r.7o.2. §§. 39·, 40., ~ 41 .• 

7· Tabaco; Tod:. a pessoa, que o dé
n_unciar' que. nrP. mio r.em. G.!I,e_ ~anças 
dão os Conti'ãc' tores. Como se compra, 
e se deve sepàrJ!' O' gue -ha de ser reduzi· 
do a pó. Como se despacha , e manda 
para a~ provínc~as Re.gim. 18. Outubro 
1.7q2. §. 4~. · e seg. 

g_ -.- Foi ~omeadq o Con~rvador 
Geral delle em todo o· Reino. O. ! ~· 
Novembro 1707. · ' · 

Todas as pessoas achadas com cai- , 
xas deJ.Ie Castelh?nO, ouJltaliino são c:>~s
tigadas comq descaminha9ores· clêste ge- .. 
nero. L 14. Outubro i7I9· ·· 

F'reços , porg t,J_e ~e;_ clev~ venger. 0.- i 
n .. Agosto IT2.r. 

· 9· ---;- ?oi rec'on;irile.nd.ada- .ao Guar:.:· 
~:ia Mór a h11sca delle nos navios Estran
ge,ir0s. DQ .• 1-4.' f:~xe~~irQ ; · e\~. · ~flrço 
1722-

TA 

Os privilegiéidps delle são isentos 
d'egoa de lista. liesol. 27. Outubro IJ34· 

: t I I ~ 

O tabaco e~tr~ngeiro foi prohibido, 
até ms Copqu!stas. L. 10. Março· 1736~ 

Providencias para evitar os seus des
cáminhos cornettidos pelos militares, o 
que' o, Governado~ do Po-do d,eve acaute-

.lar: Avis. r6. Márço 1741· ' 
• ~ 1 ; • 

Foi perrnimido o· uso d~ armas aos 
Officiaes, e Empregados delle. Resol. 19~ 
D.~zernbro 1741• 

i i.. ~ra~acd. Comd 1 e pbr qtiern . s~ 
cHío as buscas delle ·a bordo' dos navios 
'EsLrangeir<?S , nos pórtos d~ mar. 4, 6~ 
Julho 1747· 

í 2,' --:- bs pesos' delle s~o livres d~ 
jurisdicção da Camara, e sujeiras J do' 
Conservador. Prov. 24. Novembro 1749· 

( Vid. · .Avis. t7. 'Jitneiro· •746.) 

Não se pódé á'pprehender erir casa 
dos Musicos, ou ~tiados Q.'El .~ei, sem 

. stJ·~ licença . .A:yis. p. ,Oufu~ra í]so. 

~ 3· ..:....._ paga cad'a 'arfof:la, de d'ire)-' 
tos d~ emrada , e saída , .a quantia de 
i675 rs. e meio para o Rea·J ~rario, e 
mais, ü rs. para ó ProveE!Ôr d'alfande
ga, Escrivães, e Fe-itor. Regim 16. Ja..: 
nei:ro I7)J~• Cap. i §§, i., e 3·· 

Deve· ser pesado por peso exaeíto, e· 
não por calculo irna·g.inario, . para se pa~ 
giueni 0s direitos Reaes. §·. 4· · · · 

Como se pes·a , e pa·gão os direitos~ 
Conducção de bordo para a alfan·dega. -

( Foi revogada a extilzcyão dat .ruas Exame 
4

s.obrê a · sua cjualidaéle. - Preço·. 
C:ons.er7:)a,tto,rifl..r , q,flc t!.a!JffS s.e fizera, '- Fretes do· Brazii para· e Reino. Cap. 
coir.tlJe~tet~d.o..-.:re ,1/.PJ Çr;x.rer~t.~do~f:t ); ,ntjli!1-:- . .í. · ' ~e ;~eB· 
dando-se agora nonu·ar de J2f~~· ,D. 1l)· . 
Dezembro 172~L) · 1 • • No.vas pl'_ovid'encias para o EstadO' 

, . ' ' do Braz11. Regim. t. AbrH Ijp.'· 

r o. -:;-:~ ~O É~ee;utor das ,_ dividas : 
delle, çriadp por ~t~gin;!e!rt9 . ~~· \ · ~1tu- . 
bro 1702., foi ex6ncto. Resol. 23. Julho 
~Il732~ I 

!. 

q. Tabaco. Condições, corá que foi 
arrematado. A. .. 16. Agosw 175~, e 13. 

.P.~l~~~·p,~q ~ v:.~s. 
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Í 5'. Tabaco. Providencias sobre as pe
neiras delle. D. 18. Junho I753· 

Os Ministros de capa, e ~spada da 
Junta deHe goz~o dos privilegias dos 
Desembargadores. Resol. 12. , e D, I 6. 
Janeiro 175'4· · 

Declarou-se, que a Junta cio TaBà
~o não póde mandar fazer diligenciàs 
dentro da Casa da India. Resol. I 9· Fe
vereiro I 7 5 )~ 

Por que preço paga o donativo dos 
quatro por cento. D. 20. Janeiro 1756. 

As compras, e vendas delle, por 
menor preço do que o éórnrrlurn ao tem
po da frotà mâfs profimá' são nullas em 
o Brazil. A. 2. Abril 1756. 

Peso da tara, ou páo dos rolos. Es
tàt. 12. Dezembro I7)6~ Cap. 17. §• 9· 

. . 
Os ro.Jos ~ que se achao s·em marca; 

são arrecadados pela Junta. §. i 6. 

. b -contràctb delle foi eítirictb ho 
Rio 'de J'arl"eito ~ subsrituihdo-se-lhe uma 
contribuição nos escravos , azeite de pei
xe, e gifibira. A. 10. Janeiro 17)7· 

Proviêler-rcias sobre varias objectos a 
tespeitd deste genero. Resoi, 2.7. Julho 
f75J· . 

Mandou-se arrematar o contradà 
delle. "D. 14. Setembro 1758. 

E foi ~6nfirmada a arremata.ção~ A. 
:~.o. Março IJ59· 

E outra. A. 7· Sêtemhro i 764~ 

. . ' 
16. -- Privilegias dos Contra'ctado;. 

res deste genero. Prov. Reg. :u. Dezem
bro I7)8. 

. ' 

. . Pre~os, porque se mandou vender. 
.F..egimrn• 1. Janeiro I759·, e I. Janeiro 
I/98• 

Condi~óes , com que se ~rrematou. 

7· Junho 176;., 1 3· Outubro 1785., 
21• Setembro 1791. 

i7. Tabaco não paga direitos por saí
da' mostrando os exportadores certidóes 
authenticas de que torão entregues nas 
casas, a que se dirigírao. Direitos , que se 
lhes mandárão restituir. A. 30. AbrP 
1774• 

I~.-- Como sao marcados os rolos 
delle no recoricavo, e sertão da Bahia. 
Providencias, que as Camaras devem-dar 
a este respeito. A. I). Julho 1775. §§. 
_1., 2., 3·, e seg. 

, Modo de evitar as Jsiflcaçóes dos 
rolos. §§. 7·, e 8. 

Methodo:, por que deve ser condu
zido, apanhado, e preparado. §§. 13. , 
14., e I 5· 

Preço, por que se mandou vender. 
§§~ I 6~ , e IJ. 

19. Tabacos chamados de Junta. O 
que se .deve praticár para conhecimento 
da sua bond!ide_: qual seja o seu número, 
e de que se compõem. A. I). J~dho 
I77)• §. 1.0, 

Providencias sobre o tabaco dó uso 
das tripulações. D. 1.3 Outubro 1776. 

1.0~ Tabaco inferior , que tinhão çs 
C0ntractadores, fui-lhe dada a pteferen~.
tia na extracçãó pa·ra paizes estrangeiros. 
D. 8. Abril 1778. 

ii. -- de cordà. Direitos , qué pã
ga, e despacho por saída. A. 20. No
vembro I'J'19· 

(Decltiroú-re, que o prFvilegio de isen
fÓO de coudelarias, que lhe fora r:once
dido; só tinha lflgár no actual contra
ti~. Resol. 20. Dezembro 1793·) 

(E que o &OtJtrabandD delle pertence 



TA 
( 359 ) 

' 

impecção; e jurisdicção do Juiz Con
servador, c não aiJ Superintendente Ge

,. . rat dos coutrabandos. n. I. Agosto I794·) 

2:2.. Tabaco. As devassas delle ~onser
vão-se sempre abertas, e os Ministros , 
que as rirão, devem dar de seis em seis 
mezes conta do seu resultado, e fazer ·os 
var~jos em qualquer parte. A vis. 20. No
vembro 179·z. 

O seu contracto foi prorogado por 
mais nove an nos. D. 8. Fevereiro I 2o2. 

Os seus Contractadores, Administra
dores, e pessoas empregadas no tráfico 
delle não pgã9 decima, nem são The
soureiros delli.- Provis. 30. Dezembro 
1803. 

1.3. -~ direitos, que paga na Bahia 
pat:a ·consumo da Capitanía, e pot en
trada no Rio de Janeiro por mar, ou por . 
terra. A. 28. Maio 18o8. 

1-4. ~- Prohibio~se saírem navios 
sem estarem desempedidos pela alfandega 
deJle. Avis. 8. Abril 1812.. 

l\/Y ,J I 1 ~ n• as sao so os que entrarao com 
elle. Portar. 2 I. Maio 1814-

Mandárão-se guardar aos séguintes 
Contractadores as isenções, e privilegias 
declarados nas condições antecedentes. 
Portar. 16. Dezembro z8r7. 

2,. Tahelliães. Pensões, que pagavao 
ao Duque d' Aveiro, como Alcaide Mór 
do Reino. Provis. 18. Fevereiro 1639· 

Não podem pôr nas escripturas clau
sula ·depositária , senão a requerimento 
das partes, e só nas quantias recebidas. 
A. 18. Janeiro I 6-r4. 

( Vid. C: L. ~I. J!Jaio I774·, que he 
a ultima legislàçiio a este respeito.) 

Mé!'nd'ou-se devassar cada anno do 
procedimento dos- T<!lbelliães cle Li~boa, ' 
D. q.Julho I6)4· 

TA 
Nâo comprehende a eli~s a lei da 

distribui ~ao. Re-sol. t 5'· Fevereiro I 7 49· 

26. Tabelliães nÃo podem fazer escri· 
pturas de dinheiro a juro por mais de ). 
por cento ; e, fazendo-as, perdem o Offi
cio, sendo proprietarios ; e, sendo serven
tuarios, a sua estima~ão , e tem seis an
nos de degredo pará o Reino d' Angola. 
A.' 17. Janeiro I7)7· · 

27. Tabelliâo, que lança nas notas os 
testamentos feitos contra a lei, que os 
regulou , perd~ o Officio, sendo propr~e
rario, ou o vàlot , sendo serventuano. 
C. L. 2). Junho 1766. 

He obrigado a âãr, sem emolumen
to , ao Supérintendehte da D€eima a ,r~-'
Ia~ão das esctipturas, ou ~scrlptos éle di
nheiro dado a juro, ou sem elle.- A. 1 1. 

Maio 1770. §. 1., e 1\_êsol. Tl.- junho 
rno. §. 2. 

28. Tabelliâo ·tem a Úrtiversidaàê eni 
Coimbra J para fazer ~s escripturas das 
vénâas_, e }il€l'T-mrta~ôes ~os prasos. A. 
20• Agosto 1774· §• 1:, 

Um privativo tem os Commendado
res de Malta. A. 22. Fevereiro 1779• 

Foi nomeada um em Lisboa para 
escrever em livro de nota separado todas 
as escripturas de compras, que se houve
rem de fazer r.ar; a Real Fazen~a , e to· 
das as composiçoes-, compensaçoes, etc. 
D. z6. Janeiro 1781.. 

29, -- privativo á sua escolha te~? 
as Freiras do Convento Novo em Tavi
ra para os bens do Reguengo, e neste 
ca~o se mandou c0mp&r aos mais Tabel
Iiães o prejuizo na distribujyã~. A. r. Ju
nho 1787. Cap. 7· 

30. Tabelliâes, ou Escrivães não po-
dem passar certidões de documentos , 
lavrados no secul0 sexto , ou anteceden
tes 1 não sendo· conferidas , e assignadas 
por um Perito em P aleografia com carta 
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de tal passada pelo Desembargo do Pa
ço. A.' 2r. Fe~ereiro I8QI. §. 9· 

3 r. Tabellião póde escrever o testa
mento ., e depois approvalo. A. 23. Ju
lho 18n. 

37· Ta-ra dos rolos de tabaco, e cai
xas de assucar. Providencias sobre ellas. 
Est. 12. J?e·zembro 1756. Cap. 17. §§. 9., 
ro., II., 12., e 13. 

38. -- dos rolos do tabaco sao vinte 
l·ibras. E o ·que ·se comprehende neÚa. 
Estat: . . ronfirm. pelo A. 16. De2:embro 
17,6. ·Cap. 17, §. 9. j-:Z.. Tacito (consentimento) ·SÓ he com- . 

prehendido no expresso , quando se in
clue na mente, e espirito da lei. C. L. E o desconto da mesma como se 
18. Agosto 1769. §. II. I ha de fazer pagar' e a que Ministros 

, pertence a sua execu~ao. §§. 10., e u. 

' 
·B· Tambores. Mandou-se, ·que hou-

V~SSse um em cada companhia., em lugar 
de dous, e como. D. 29. Dezembro 1810. 

·( Ti'11ha-.re declarado por C. R. 20. 

Ju11ho 1690., que este ofjicio niío tem 
vileza , por serem honrado.r todos 03 da 
·.milicia; e por isso os tamboru podem 
s~r soldados, e aspirar a maior augmento.) 

§4· Tanoeiros de que obras pagao ,di
reitos ,.e :comb. D, II. Janeiro 175'7· 

Não rec'{)lhem aduellas , sem serem 
assentadas na Mesa do Paço da Madeira. 
D. u. janeiro I7)7· 

35'· · Tapadas como·se podem fazer no 
Além-Tejo, e Beira. A. 17. Nov.embro 
1.804 § . . 7• 

36. Tilr;z ·das ca·.ixas ·de assticar. Provi
dencias sobre ella na alfandega do Porto. 
Provis. 2 . Junho 1654. 

Deve vir escripta por fóra. L. I), 
Dezembro 1687. 

, O abatimento ·ddla ·nas -caixas de 
assucar pertenée ·ao Juiz , e O.ffieiaes clà 
alfandega. Regim. 2. Junho 1703. Cap. 
67. 

( Vid. D. 27. Jtmeiro, e Avif. 14. 
Fevereiro I7)L) 

Foi suspensa a innovaçâo, -<lue se 
tinha f~ito sobre a cobrança dellas. Rt;!sol. 
I . .o. Abril I75'4· · 

39· Taras das caixas de assucar devem 
ser declaradas, e estampadas nas mesmas 
caixas , pesando-se para isso primeiro no 
engenho. §§. 12., e 13. 

A das saccas de café, arrôs, e -cacáo 
he uma libra; e as de algodão devem vir 
marcadas cle fóra. A. J 5'. Novembro !1790. 

40. Tarifa para a avaliação dos fructos, 
de que se devem direitos de Chancella
ria·, qual he. D. t7. Novembro 18or. 

O mesmo para ·a Decima. D. 8. 
Fevereiro 1803., e~ Portar. Io. Oezern.:. 
bro 181t, 

Fez-se huma nova. Portar. 17. Ju
nho I8 ·I). 

41. Tavernas. Numero dellas na cida
de do Porro. A. 22. Fevereiro I60). 

( t:'id. Provis. 23. Agosto 17))., e 
lRsttt. confirm. por A. 3-r. ./lg{)sto 1756. 
§§. 28., e 32. 

41. -- na cidade do Potto sómente 
podem ·haver IiJOVenta e cinco; e estas 
com taverneiros approvados pela Compa
nhia d' Agricultura; e, sendo-o sem esta 
appwvaçao, que penas tem. Instit. con
jirm. pelo A. lo. Setembro 1756. §. 3 2. 

As primeiras âa Companhia do Dou
ro como forao estabelecidas. Avis. 23. 
Outubro 17)6. ' 
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. ·Q!l·em , ·e co~ó as póde pôr no 
aistr.kto dos vióh'o!l de·embarque da Com
panhia. A. 10. Novembro 1 771Z. §·~ 6. 

. 43· Tavernas. As rendas dellas . que: 
por costume immemoriàl, ou Pro\risões 

' ' se arremado para as Camàrâs forão ap-
1• ' p Icadas á Conrribuiçâo ext'rao'rdinaria• 

Porrar. z. Agosto JHlo. §. '8. 

-·· 44· Tavérnelr,oJ , e pessoas , que dâà 
de comer aos pobres, e forasteiros, os 
não poderão fazer p~ender por s~melhan
tes ·di'vidas·; n~as, ·passando "de lod) reis 
ficarão tios te1'mos ·ordinarids. A. ·1: 2~ 
A gosto ·x 69 5'. 

Tem 'obrigaçâo de ánnurieiar · ·no 
termo de vinte e guatro horas, tod~s as 
pessoa·s , q't1e 'em suas taYernas 'Se ·ho·spe· 
<!arem .. e 'reco1herem, ·com as declara
~nes expressadas no A. 2)· Junho 1760. 
':1· n. 

~;. Taxàsaó Rein'ó. Màndoif.:.se ·con
tinuar a ]'untá deUas. C. R. 3 I. Janeiro 
I6o). 

,· Mandou7se p~r ao pao. ·c. R. ü. 
Agosto 'J 651. · 

47. ~ ·ma'ndou-se fazer elo~ gene
ros , 'pelo levantamento da moeda. L. 
I I., e . Páút., e Reglm. u. Outubro 
r688. . 

. E das faiênda's de lucto, por occasião 
·~ que se tornou por morre do Sr. Rei 
· · • .']oaq P.. A vis. 1. Agosto 1750. · 

_-48. Tax~ de pal.ha se faz p~lo Senado 
etn a~ ·colheitas, ·~ d·ura até Dezembro: 
~po1s faz-se outra em Janeiro. A. I. Ju

o I7p. §. )• 

}./":id. d. 2. ·Mt:~io x'So3., :e Eilft• 4· 
azo r ao4.) 

Tom. li. 

·· Nos generes alfandegados foi ~ií).; 
~hibida~ C,' ~· ·9· Qurubro I75'4· 

• I 
• ... J- \ 

. ·49· Taxa clo·s viveres desvia os vivan
deiros , e vendedores de traz~rem ·éo

·mestiveis. A. 21. Feverei.ro 176;. 

50. 7- nos viveres da cidade âe 
~isboà , e termo , ·e as condenàçóe"s del
las se extinguia , á excep~~ó ;das estiva·s 
do pão, azeite ., e pa-lha. 'A. 2.1. Feve• 
reiro I -7 6.'i.. 

A do vi"n.lío, "(JUe o Senado fazià 
at)'nualmenre, fdi abOlida. ·A. :2/6. Outtr
bro 176;. §. z8. 

SI· ;;,.___ iinpostàs na·s 'bàrreiras das 
estradas públicas como se cobrão. R'e• 
guiam. u. Mar~o 1796. 

· 5'2~ ~ 'seus ;inconvenientes. A. ~. 
Maio 1803· 

Foi ·prohibid~ a ·qúe 'às Camaras 
pei'em aos jornaleiros. Prov-is. I 1.. Julho 
181)· 

.. S'l· Taxith1ao se d-evem os ·vi~eres, que 
v~o :pata Lisboà , .á extep~ã~ ào r,ão, azei· 
te ·, e palh'a. A. li. Fe\iere1ró 1765'. 

5'4· Taxati'tJ()f, e ·não d~monsrrarivos 
se 'devem ·sem:pre e'n'render 'os 'e?cargos 
dás In:~r~oiçóes 'das. ·c~pe~last·,_ ~mdaque 
ellas d1gao o contrano. C.~· _9· Setembro 
x7"69. 9· ~o., e Ass. ~. ·Março 1786. 

5~· Tél:ire's da 'fálkidt 'da Seda se ma· 
triculàrâó em 'um ltvro , ·e todos fazem 
um corpo· alndaque nrto estejâo na fá
b'rica, e ·'se u"rilisaà ·de 's<!us privilegios. 
Estat. ion]irtn. pelo A. 6. Agosto 1757· 
§. lO. 

De sedJ~mnente quatro poder~ ter 
qualquer Arriííée della. Ib. §. II· 

Náô podem ser pe~horados : ma.~ 
46 
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i;St~o tacir~ment-e bypothecados · aos cre-· 
dores, qHe concorrêrão para os f?zer 1 .e 
·se pt~gáo pela terça parte dos lucros. A. 1 

5· ·Outubro 1792. 

· )6. Tecidos de seda de qualquer qu~
lidade não pagão direitos , sendo fabn
cados no Reino. O. 24. Outubro I7)7· 

' (Declarou-se, que 11e.r'ta palavra ..re 
-&Omprehmdem as sedas em rama. D. 1.9. 
Jyl,aio 1758.) 

Forâo prohibidos os fabrícados com 
,palheta falsa; e permitrida sómenre em 
·l~cid<ils de fiado, ou Hn:ha. D.-2_o.l) larço 
1793· 

Mandárão-se qualificar, e sellar na 
Direcção da Real fabrica das Sedas, para 
~ .despacharem n'alfandega, Reôol. 1.5~ 
Janeiro 1805 • 

. 57.· TelonÍfJI farão ,prohibidos na Uni
Yêrsidade. A. 6. l\IJar~o 1765. §. 5~ 

_ .58. Templo-s. 1A policia interna dellcs 
Eertence ao -Juizo ~cclesiasrico. D. 25. 
Fevereiro, e A. 9· Março 1643· 

TE 
decendo · o~ Ecclesiasticos , -podem ser , 
clesilaturaLisad0s ·do Reino. C. R. 28. 
Julho 1610. . 

(Vid. C. R. 28. Julho 16z5.) 

(Determinou-re, que -se pozPsse l'rll 

Prov-is~~o aberta e1r1 furma de Lti a Resol. 
tomada sobre o niodo de as p ]r em práltca 
c~ntra o Co/leitor, e. Prelados l:!.cclesiar-

, ttcoJ, que_11ão quere111 utar pelas smten-
1 çaJ· do Juizo da Corôa, e Assentos do 

Desembargo do Paço. C. R. 9· Setem
hro 162.6.) 

6r. Temporalidades. Mandou-se pro
ceder a ellas cqntra o Bispo de Porrale-

l_gre, por não querer cumprir um Assent<il 
do Oesembargo do Paço, CJUe retivera 
em si ,. p0is, -ainclaque- nâ(J fosse obrigado 
a pôr-= Cumpra-se·= por escripro, não 
devia ·ret-er-a sente-nça, nem deixar de ::t 
.mandar executar D. 7· ]ane1ro 1699. 

. 
62 . ..J.._ A ellas se procede nas Jun

tas da Justiça do Bratil apenas nos re
çursos -houve F · !'·egu-rrda roga ror ia, ainda 
sem A~sento. fl.: . J S. Jauc~ro 176): 

~ -(;3. ~ '{ení aJ', e juros. Providencias sobre 
o seu pagamento . . A. ·,10. Out1.1bro 160.5\ 

, ;9. -'Temp.o.ra/idtJde:r . .Nao·se pódeê?,l·o-
feder a dlas contra os Bispos_,. sem se Foi prohibido consulcalas na Obra 
dar· primeiro parte a El~~i 3 observando-: Pia , por sarisfa~o de serviços; devc;ndo 
·se o· comrario a respeito de outrõs ]ui- · ern~r egé!r ~e no destino, ·que lhes ·déo 0 
zes inferiores. C. R. 4· Maio I 6II. r.l Senhór Rei D. LVfaaoel. C. R. 20. Outu-

1\t bro 1609· 
' (Protede-se n.a ex~c}tçãp "del/as cOTJtra 
f?S Eccle.ria:rticos fJOr prática, e .coJtume 
.immemorial, mandando-se sequotrar as 
suas rendas patrimoniaes , ou ecclesiasti
cas , e os movei.r . que se acharem fóra de 
suas casas, e emba1·gar as cavalgadu
ras , em qw ac ua!mente 11iiojorem a ca
V4llo, c 110ti[icar os cr-iados suulares, 
1_ué r;s 11lio sirvão ~ com. pmp de prisão; 
opplica-ndo-se estas trmporalidades, ou 
tdda.r juntas , (Jf.! cada tnna de rr si; e' 
'tzifo obedecendõ, podem ser dunaturalisa
dos para {ór-a do Reino. C. R. 21. Ju
n~o ?617.) 

h?· . -:--:-: _Dep.ois de feitas ' nao .obe-
,. . 

I ' 

64. __ _:_ das Ordens Quem a tive1• 

·ha de largala, sendo provido em Com~ 
mendas , aindaque no Padrao da mesma 
Tença não tenha esra clausula. A. 5· ]a-

~ neiro I.6o6. 

Providencias sobre o seu assentamen
-to. Portar. 2. Março I 6Io. 

. . 
E sobre a sua-consulta. CC. RR. 6., 

Setembro , e 1:2. Fevereiro 1620. 

Foi prohibido estabelecer-se nos. 
bens confiscados pelo Santo Officie. C. · 
R. 27. Setembro 1617. · . 



( 363 ) 
TE TE 

6). Tenças da 'Obra Pia. Em que 
.caso se póde nellas fazer execuções. c. 
R. 6. Abril, e':-· 19. Maio 1623. 

66. -- esmolas , ·ou mercês , que 
S. Mag. faz, não podem ser penhoradas 
sem licença do mesmo Senhor. AA. 17~ 
Setembro ·, e n. Dezembro 1623·· 

67. -- juros , e ordenados devem 
pagar-se pontualmente , porque tem a 
qualidade de Obras Pias , e a natureza 
de esmolas ; e com que fim. A. 17. Fe
vereiro I6)5'. 

Vid. A.+ Junho 1646.) 

68. -- da Obra Pia não pagao No
vos Direitos. A. 26. Abril 16;6. 

Modo, por que se procede ao assen
tamento dellfls na Obra Pia. D· zo. Ju
lho · 1670. 

6.9· -- da Obra Pia. Como se pro
cede no ·requerimento para o seu assenta
mento, precedendo sempre informação de 
ser o pretendente pobre. D. 2.0. Julho 
1678· 

Nâo se concedem, sem .~ informaçâo 
da pobreza do pretendente. D. 20. Julho 
1679· 

Providencias sobre ella~. D. 12. Fe
vereiro 1688. 

E sobre o seu assentamento , e de
clarando-se que , não tendo em um anno 
cabimento em uma casa, ou Almoxarifa
do, não se póde requerer o pagamento 
erp mvro. D. l6. Janeiro I 689. 

(Vid. D. 28. Marfo r689.) 

. 7o~ ...:.__ das sortes Reaes. Seus pri
VIlegros, A. 30. Março 1703. 

. 7I·. ~- Foi declarada abusiva a prá-
' trca do Conselho da Fazenda , de pôr 

Apostillas, sem consulra, nos Padrões 
qos que tem supervivencia. D. "7· Janei
ro 1739· 

7-"· Tenças das viuvas dos moradores 
da Praça de Mazagao. Providencias sobre 
ellas. Provis. R. 13., e A. 30. Julho 
r72r. 

73· ......._~ e mercês são -comprehendi
dél>S nos bens da Corôa. A administração 
das do Infantado foi tirada ao Cansei h o 
da Fazenda, e commettida á Junta cria-r 
da de novo. D. u. Outubro 1750. 

As da Obra Pia não se pagão por 
inteiro. A. I. Agosto I7P· §. 8. 

74· -- e cabimento dos TenCiona
rios. Providencias sobre ellas. Resol: 10. 
Dezembro I75'3·, e D. r. Janeiro I7) 4• 

( Detlar1u-sê por D. 20. Deztmbro 
175'3•, ·qut aquelles, qr~e não chegdrão 
a ter cabimento nellas , não transmit
tem direito a seus herdeir.os.) 

7)• _:..._ Accresce de uns para . os 
outros contemplados nas mercês de11as, 
por inteiro. Resol. )• Mar~o 1759· 

As das Esposa-s, Damas. da Rainha; 
não diminuem os alimentos , e apanagios 
dellas, viuvando. L. 17. Agosto 1761. 
§. 8. 

Seu assentamtmto , e graduação. C. 
L. 22. Dezembro 1761. Tit. 2. §. 2. 

Preferem entre si peJa sua antigui
dade , para o p~~amento. C. L. :a. De
zembro 176r. T1t. 14. §. 9· 

7 6. -- Expedição de suas folhas. 
O. 7• Setembro 1763. 

77. __ das Damas do Paço devem-se 
assentar pelos sogros, ou esposas dentro 
do anno proximo seguinte a~ contrato 
da escritura dotal. L. 4· Fevereuo 1765.' 
que declara, e amplia o A. 17. AgoJto 176r • 

Os assentamentos dellas podem em
bargar-se no Erario , e ~orno. A. JJ• 
Agosro 1768. . 

46 * 
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As da gente de Tanger, e Mazagao 1 (Pela Resol. ~· N~vembro 18?6. derão-
como se mandárâo processar, e pagar. se outras provtdeTtcta.s, ampltando o §. 
A. 25. Agosto I no. §. 9· e seg. >10. deste A.) 

78. Tença he restricta á vida do Do
natario , e não se póde transmittir além 
<lella. C. L. 23. Novembro 1770. §. I7· 

79· Tenças assentadas na Obra Pia 
são um Deposito de pobreza, por serem 
na sua origem esmolas applicadas á su
stentação de viuvas. A. 24. Julho I773· 

8o. -- a favor àe pessoas necessita
das , e communidades não se podem pe
nhorar, nem embargar. A. 24. Julho 
1 773· 

8 r. vitalicias, ou alimentos dei-
xadqs aos filhos Religiosos sáem da he
rança , e nâo da terça da mulher, e co
mo. Ass. 21. Junho 1777· 

(Declarou-se por D. 17. Julho 1778., 
que não tem taxa certa, mas que sendo 
em sua vida podem 01 testadores deixa
los ao seu arbitrio na qua11tia , que qui
zerem.) 

(Vid. L. 25'. Ju11h9 1766.) 

Como se devem entender as mercês 
dellas feitas até ao tempo do A. 17. 
Abril 1789. 

Aindaque nas mercês se declarem 
exprt!ssamente, nâo se julgao concedidas, 
não se dizendo o Almoxarifado, a im
ponanc:ia, etc. A. 17. Abril 1789. ~- 2. 

8.2.. -- Vencem-se em cada anno, 
e ; nao se pagando nelle, não se podem 
pagar nos seguintes, aindaque haja sobe
jos .- Deixando de se cobrar por dez an
nos, e por mais cinco, perdem a anti- : 
gui,dade. Corno se deve requerer a sua ve- ' 
ríficaçao por successâo, etc. A. 17. Abril 
1789. §. 4· e seg. 

E corno se procede , morrendo o 
que requer a verificação da tença, duran
te a pendencia do seu requerjmenro. A. 
17. Abril 1789. §§. I I., e n. 

(Declarou-se pelas Reso/1. 6. Agosto 
1803., e n . JuLho 1806. , que todos os 
que tiverem mercês de vidas, ou supervi
vencia tm te11fas, requeirão averbafiio 
do as.renta1mnto para continuarem a ir 
em folha, 1'Jáo obstante a morte df) Te1t
cionario , e que de outro modo o.r herdeiros 
não possifo ter admittidos a justificar o 
seu direito.) 

(Vid. D. 6. Maio 1803., que man
dou cessar a antiguidade das TenfaS 
de que se pede hora, ou 'Vida, .rem nun~ 
ca se admittir concessão com vencimm
·to a11terior á nova mercê.) 

83. Tenças mandárâo-se pagar aos 
soldados , que partírão para o Exercito, 
D. )· Março 18or. 

Mandárão-se pagar ametade em di
llheiro. Edit. , e A vis. 2 r. Dezembro 
1807. 

Como se faz o seu assentamento no 
Conselho da Fazenda. L. 22. Dezembro 
1761. Tit. 2. §. 2. , e seg. 

. 84. Tenç!ío de Desembargador he va
liosa .em quanto elle nâo for privado do 
Offic10. Ass. 19. Maio 162o. 

Devem os Ministros escrevêlas por 
sua propria letra, aliás são nullas. Ass. 
7· Agosto r 63)• 

8). -- do Désembargador , que 
fallecêo , he válida se o feito em sua 
vida tiver passado ~ segundo Juiz. Ass. 
7· Junho 1637. 

Depois que o Des_embargador a po
ze~ ~o feito, não se 'lhe -poderá p&r sus. 
pe1çao , se o recusante o sabia , ou tinha 
razão para o saber. Ass. 7· Janeiro r642. 

8~. -- do Legislador, quando fez 
a le1 , deve-se attender , e observar. C, 
21. Outubro I7)7• 
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'87. Tendas de campanha na o podem 
ser forradas de seda. D. 18. Abril I735'· J 

88. -- e tavernas não se admittern 
nas terras diamantinas , sem licen~a das 
Camaras. A. li. A gosto 17 .5'3. §. II o 

. ' 

89. -- volant€s. Foi 'prohibido 'o• 
vender neUas. A. 19. Novembro l.7)7· 

90. Tenencia. Em seu lugar .succ~dêo 
o Arsenal Real do Exercito. A. 24. 
Março 1764. §. r. 

9 I o Tenentes Generaes de Artilheria. 
Foi declarada sua jurisdicção, e regula
do seu expediente. D. :l-8. Dezembro 
1640. 

Fo~·ão declarados Juizes privativos 
dos Artilheiros. O. 5· Julho 16420 

E dos Bombardeiros. Do 23. Feve
reiro r 641.. 

Foi extincto -o Of~cio de Tenent€ 
Geaeral de Artilheria. Portar. 3d. Jutlio 
1792. 

São Fidalgos da Casa Real, e disto 
se lhes expedem logo pela - Mordomia 
Mór os cbmpetentes o Alvarás , ~em de
pendencia de outro algum reqláit ito. 0.. 
J 3· l\1aio r789. 

Os -d~ Arrn.ada farão supprimidos,, 
e se-chamao V1ce-Alminantes ·com ")} 
mesmo sold,o. D. 22. Fevereiro 1797· 

92. Tenente e Trombeta de Cavallos 
das Ordenancas da C6rte, e termo foi 
extincto. Avis. 9· Maio 1742. . 

• I-~ , 
I J 

93· Tenentes do mar. Forão nomea
dos vime e guatro, e com que soldo. 
D. ·u. Março 176:l.. 

·9·il-· --- ,da c.ompanb·ia do Corànel 
d~ Cavallarià não -gM.ão de preeminenciá 

alguma sobre os ourms, como antes do 
RegMlamento. Resoh: 24. Jnlho 1778. 

"9)· Terça se deve separar do dinhei
ro t1ecessario para as obras , ou gastos do 
Concelho. Regim. 17. Maio I6llo §§. 
16. ,, e I 7· · 

I ! 

96. Terças das condemmaç6es das coi .. 
mas não podem levar os cativos, sem 
embargo de quaesquer sentenças : mas 
deve-se observar a Provis. de 8. Novem
bro de I )77. , que declara pertencer uma 
terça ao Concelho, outra ao denuncia-

, dor, outra a E!Rei. A. 18. Janeiro 
I6J3. 

(Yid . .A. 21. Ahri/ 1578.) 

Não se deve pagar do producto dos 
officios , que são da ·appFesenta~ão · da 
Carnara, quando esta os vende com .Ji:. 

, cença d'EtR .. ei. A. 16. ~evéteiro 1'G)14 ~: 

.. 
97· -- Havendo dúvidas, ou. dé:.. 

mandas sobre ellas , ames de serem se
paradas ; e entr-egUes ·aos Recebedores, 
pertence 'o êonhecimento aos Pw.vedore~ 
A. 26. Fevereiro I6l 4· ,., r ,..,. 

Farão arrendadas sem condição de 
coimas. A. :[ z. F€ver.eiro I 6j9 . 
. (JTid . .A. 21: 'Junho I6j6.)~ 

As da. prcovincia da: Beira rnandá
rao-se gastar no reparo das fortificações 
~ella. D. I 5'. Fevereiro I 6 14· 

' L • I 

• : ;,: , ,.-. .; J 

'98-~ ---- deve~~ faz.er arrecadar os 
Provedores com dtltgen·cta.- AA. 1 .:9/ Fe
vereiro •I6)4·' -I5.]ulha ~f44· 1 , e .. z6. 
Outúbro I745'· - ' •· '"~i ' r- r-

Devem devassar, e proceder contra 
os culpados mo descaminho dellas. lb. 

(J7íd. Condi-ç.: con.firm. - por- .11. 10. 

Dezembr() 1738.) ·,-, r- J , .. 

• ) '"T)f" ' ' 

Devem fazer restituir· á Terça o dano, 
que algum~ p€s~a .}he ,tiver feito. Ib. • -· 

I ' • 
I J 

N~o podem os Erovedores cobr~r .... ~ 
sala rio , que le.yão de fazer f a re.part1~a O 
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·das Terças ·sem mostrarem certidão de 
corno rem;ttêrão ao Thesour:eiro Gera:l 
a cerÚdâo da sua im portancia. A. 1 5'. 
Julho I744· 

99• -- dás terras da Rainha podem 
os Provedores arrecadalas. A. ~ 3• Outu
bro I 666. 

· ·( .11 Terça ·tira-se de ·tudo o qu~ os 
f]oncelhos recebem, ou J'ejão imposiçõe-s, 
ou licenças, <OU quaesquer impostos por 
ef!as app!icddos a fins particulares, ·to
mo estanc()'S de vinho . ., · az~ite. , etc • ..A. 
·J. Abril 1-673·) 

Mandou-se cobrar mais uma terça 
·dos Concelhos. C.&.. 28. Outubro :z7o6. 

zdo. ----- ·dos ,bens dos Concelhos. 
Mandárão•se ·pagar duas para as despesas 
da guerra. D . . 23. Outubro 1706. 

Farão arrematadas. Condiç. n. Ju· 
lno ,; e A;;<-6í~. :0\ltubre 1741. 

~ J -

~ M~ndá.râ~se tirar ·das, pastagens 
propinas,· eé. quaesquer outros uteis das 
Üunaras. Proviss.

1 
5• .lYiaio ., e·I 1 . Agosm 

·1742· 
'-

, Remettem-se para o Erario até · ao 
ul.timo dia do mez de Junho do anno 
seguinte. A. 11. Out~bro 1766., que 
declara o §. 20. do Ttt. 2. da C. L. 22. 

Dezembro 1761. (o qual mandava fa
.zer a remessa em Fevereiro.) 

I 03 : Terças de todos os dizimas , ema
Jumentos , ·e q-uaesquer outros direitos de 
tod3s as Dignidades , e Benefi-c,ios, com 
cu~a , ou sem elle, forao separados por 
qmnze annos para as Igrejas de Lisboa, e 

, ·cemo. ·A. 20. J.unho!I768. §.:2.., eseg. 

104. Terça -testamentiíria. A Orde
nação do Reino authorisou o costume da 
sua disposição. ·Casos, e circarnstancias, 
em <]Ue se póde deixar, e a -quem. C. L. 
9· :Setembro 1769. §. 1., e seg. 

·W)-. Terça da terça nunca póde pas
sar de 400<!> rs. C. L. ·9. Setembro 1769. 
§. 7· 

106. Terças da villa de Viana. Foi 
extiacta a -cessao, que se tinha feito á 

, Camara della para reparo dos seus mu
, ros. Resol. I 9· Setembro I 8oo. 

. As -dos Goncelhós são precípuas, 
·e livres p,ata .o. Soberano de quaesquer ·i07• ......... _ duas, em lugar de uma , 
despesas dos mesmos Concelhos. Proviss. pagao as Camaras dos Concelhos para a 
5';.. Maio ; .e n. -.Agosto 1:74-a.. .. Contribui.~ão. Port. z.Agostoi8Jo. §.7. 

~ .... 

IOI. -- sao por sua natureza app1i
cadas para: as fortificações: Os Provedores 
as ar r'e<>aeHía;, .e ·remettem ~p·ara o Er'at'io , 
-cóino ·os Grregerlores das ·comarcas re
mette~ as·.Sisa&-; procedem . nesta parte , 
como elles, a respeito das Sisa&. -c. L. 
22. :Qezembro 176·1. T.it . 2. §. 10. 

• I ) 

r; 

:) -102. ..2-- conservao--se em cofre de 
tres chaves, das quaes tem urna o Júiz 
de Fóra, e outra o Escrivão da Camara 
pa; cabeç-~1.1 :rlà .comarca j e o-Tfuesoureiro, 
ou. Reeebedem tem o· mes_mo mdenado 
do das Sisas , e he eleito pela C_;imara', 
<qu~·tr.Espmncle por elle. C. L~~a.l. D!;:zem-
(hrç) , :rry.6I. Tit. :Z! §. "I,, l ' 

108. Terceiros. Aos de S. Francisco 
foi f>·I'Ohibido .fazer ajufltamentos , em que 
entrassem rü.ulheres. C. R. ' 23. Dezem
bro t6r3. 

., 109· Terceiro. ) que empresta o seu 
nome , para EJUe os falliàos ·occultem ~ 
fazenda , e negociações , que pena tem. 
A. 13. Novembro 1756. 

' Não Jh~ (az injuria , quem usa do 
seu direito. Pro-vis. I o. Març9 I 664. 

u0. -:-, ;nao deve prejudicar-se. A. 
8-. Outubro. 17!66, Co_ndiç. 7. 
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·~ III. Terceiro, que aggnrva ordinaria .. 
mente da sentença , sobre os seus embar· 
gos paga a gabeJia, prepara o aggravo, 
e paga o traslado dos autos. Ass. I 2. Ja
,neiro 1771-. 

I I 2 .• -- que embarga, conserva-se 
, na posse, dando fiança. Provis. 17. Ou:.. 

tubro f775· · 

I 13. Tercenaria da Sé de Coimbra 
do provimento da Universidade não he 
Prebenda ,. pa ía nella não serem provídos 
Christãos novos. C R. 24. Novembro 
1603. 

I I 4• T~rcenarias da Sé de Coimbra. 
Foi ·aurhorisada a sua extincção. A. 8~ 
Maio 1780. 

I I 'i· Terfos 4e Auxilia.res. Foi Isen
ta delles a cidade de Lisboa, ficando su
jeita sómente ás Ordenanças. D. 14. 
Novembro r663. , 

(Vid. A. 29. Fevereiro r664.) 

Pertencem ao Governo das Armas da 
província, em que residem os seus Mestres 
de Campo , ainda a respeito dos seus· 
Offi.ciaes, e companhia , residentes em 
<>utro partido. A. 19. Abril I 762. 

·II6. -- Farão denominados Re
gimentos das Milícias das comarcas. D. 
7· Agosto 1796. 

r 17. Terço de vinho, e azeite, que 
os Ingl.ezes tinhão para carregar na cida
de do Porto, foi mandado,. que 11âo se 
tornasse p::na abastecimento da cidade, 
·segundo as posturas antigas. C. R. 1 r. 
Dezembro 1.693. - . 

(Vid. C. R. 2. Janeiro 1664~) 

I 18. -~ de 6oo. homens, pagos 
á custa da c·idade, .mandm,l ·Se cria:r no 
Porto.· C. R. 19. bl"ovembro 169'· 

TE 
I I9· Terço ·do de1Íun6anre de con

trabandos , ou elles se queimem , ol1 
não,. sempre se paga. A. 26. Outubro 
I757· 

120. Terços de todas as fazendas des· 
caminhadas , ainda de contrabando, tem 
os denunciantes. A; 26. Ülltubro I7)7·, 
que declara o §. 4· dos Estatt. da Jrm
ta do Commercio. 

I 2 r. -""""":" para a Çasa de Ver o peso. 
Providencias sobre eHes. Portar. 17. 
Agosto I78o. 

In. -- dos Dízimos de todas , ~ 
quaesquer Igrejas pagão-se para a Con
tribuição no acto da partilha dos frutos, 
e ·corno. Portt. ro. Abril I 8 I I. §. r. , 
e ro. Dezembro z8u. r,; 

· · Os ·pertencentes ás· Corporações Re
ligiosas tomo s_e mandão c0brar. Portar. 
IZ. Dezembro r8i1. 

(Declarou-se pela Re.rol. 28. 'Junho 
r812 . , que as sommas' das fabricas das 
Igr:tja.f .erão isentas dei/e.) 

I 2 3· Termo de judicíaes farâo os réos 
no tempo, em que se lhes der vísta para 
a contrariedade. L. 6. Dezembro I 6 I i. 
§. I 8. 

124. Termo de Lisboa foi repartido 
entre .os quatro Corregedores, e os -qu1t
tro Juizes do Crime , que succedêrão 
aos eltincws Corregedores. L. r. Ago·sto 
!6)4· 

Divide-se em seis ramos para o 
pagamentó dos direitos de vinho. A. 18.· 
Novembro 1765. §. r. 

12). Termos, e verbas d~ um só de
vedor , ou de uma só parte , nâo ~e po
derão dividit mas far-se-ha um so para 
evitar despez~s. A. :u. Maio I7) I. Cap. 

. 1 6. §. 2o 
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- ' 1 ~6. 'Fernío de" em ~assi-gnar por sua 
·.:nessoa e bens -os Capitães, Mestres, 
r ' . l e Pilotos de -trazerem o navio pen10-
rado ao p~rto, donde sahio. A. i). Abril 
1757· 

·127· Támos de -Direito Nátut~l im
preteriveis-nes livramentos são o·corpo de 
delicto, a pergunta-das testeml1n'has por 
escrito , e a vista , que se dá· ao-·ré o ·para 

:se cleft:nder. C. R. ~8. Agosto 1758. 

Ii8. _..:_ peh~mptoi·iõs coiTetn con
tÍnua, e successivamente de dia ·a dia, 
sem admittirem alguma prorogação, ou 
fXtensão ·de ·tempo. ·A. :w. -Outubro 
·1763. 

il9. ~--- de ·"Penafiel qua'l'ne. A. 18. 
junho, e C. ~. Agosto 1770. 

qo . . -. - dos manifestos ·dos vinhos, 
e -den'tlnci~s delies como se ·fazem , e 
·aonde. Regim. 7• Ju-lho 1787. Tit. 2, 

·13·1. Terras àiamaHtinas. ·Ninguem 
póde entrar nellas em cinco legoas em redor, 
sem dar entrada na intendencia , e corno. 
A·. 1'1· Agosto 1753. §§. ~., 9., e IO. 

... ~ 31. 're't·ra SàiJta. As suas ·dividas 
cobrão-s'.:! executivamente. Provis. R. 25'. · 
M·arço J 760. 

{Vhi. Provis. R. 'l.I. Janeiro 1715'.) 

·Juiz Coiní:í:;i'ssaiio para 'conhecer 
dàs ·dividas sobre as suas esmoias. Pro vis. 
R. z6. Mar~o 1760. 

. Graça 'tonct::d1da ao Cdmtnissario 
·della 'para poder receber esmolas 'das Ca
nuras. Proviss. :zo. No'verribro r16o., 
13· Julho 1762., 6. Outubro 1769., 12. 
Fevereiro 1781., 22. Fevereiro 1787., 
"2·4· Agosro, ·e '8. -outubro 1790., ·e J 3 
Outubro I-8oo. 

\ 

I33· Terras da Rninha.Qp.em éonbe-

cé da's ·causas ·dos vassa·IIos , que nelbs 
mo'ráo. Provis. 31. ]aneito rjjo. 

1'34. Terràs da llha do -Porto Santo 
farão mandadas·encabecar nos moradores 

~ ' com a natureza de censuariàs perpetua-
mente ·, ·p-agando ·as melhores ·o 5.· da 
pr9ducção, e as da ··segúnda 'quà:Haade o 
8. i ... sem nunca se poder alterar. ·estas 
pensoes. A. i3. Outubro 1770, . §. 1. 

I S )'. -- -da Qll-6'll. A rneté:ê ddlas 
I1e resrricta -á vida do Donatario , e· como 
ral intransmissível. C. L. 23. -Novembro 
1770. §. 17. 

t 3 6. 'Tefrtil o •i/e Bi'sboa. Que 'penas 
rem quem "compra grãos sem Sér 'neHe. 
Editt. 4· Fevereiro 1 77 4• , e ·2.o. Dezem· 
bro 1775'· 

Noi:ne-ação ·de Inspector 'Geral ·para
eUé. D. 6. Nevernbro 1777· 

O governo economico dellc, c o ju. 
risdiccional pertence á Inte~dencia da 
Junta dó Senado • ...::.... Seu Régifnerito. A. 
24. Janeiro !777· §. 2., e seg. 

· ·Foi ·-prohibiélo 'vend~r trigo , õü ou
tro qualquer pãó fórá 'ddle. 'Edir. 20. 
Dezembro ~775· 

Novo Regimeúro deÜe. \:Z. Junho 
1779· 

~ . 
5éu FiSéal. A. Ii. Ma'rÇõ ·1;78r. 

Augmento do ordenado do seu Juiz 
- Medicas para o exame dos praos. _: 
Próvidei'lcias sobre "ó e'xame e v·istoria del
les. - Augmento dó ótdenádô dos Of
fiC'iaes:. A. l4'. ~oveltíbro 179'). 

Pro v idericias 'parà acaúteiar às q Ué-. 
bras dolosas dos grãos. A; z9. Junho 
1797· 

, Preferencia nds bens dos fallidos, 
A. 9• Maio 1798. 

ProvidenCias sobre os genetos ttue 
entrao nelle. Portar. 2.8. Julho zSxi. 
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Foi prGhibido aos Officiaes de J u
stiça fazer exame nos generos, que se 
achassem nelle, ou nas Tercenas. A vis. 
3i. Maio 1781. 

Foi applicada ao Hospital de S. Jo
sé a quarta parc.e do seN fendimento. D. 
I). Abril 178:z.. 

I 3 7. Terrenos em Lisboa como se 
adjudicao a quem edifique. Providencias 
sobre. esta materia. A. u. Maio 1758. , 
e EdH. 28. Outubro, e 19. Dezembro 
1760., e A. 23. Fevereiro 1771. 

138. -- dos chaos •arruinados pelo 
Terremoto, rnandárâü-'se arrematar. D. 
7- Dezembro 1761-. 

Os da Marinha de Lisboa , e seu 
termo pertencem ao Senado. A. 9· Julho 
1767. 

Os contiguos ás cidades, e vi11as, 
em que .se pret;ndem" edificar casas para 
as amphar , nao forao CO!!~prehendidos 
no A. 21. Julho 1766., como se decla
rou em Provis. I')· Serem'bro 17~7· 

· I 39· ·-- da Rua . ..(\ugusta, que se 
achaváo por edificar , forão mandados 
pôr a lanços , e arrematai', e como. D. 
6. Março 1769. 

Os encravados, como se adjudicao. 
C 9· Julho 1773. 

O pre~o do excesso , por que nesse 
caso se vendem, não paga Sisar - E 
como se avalião. D. 23. Junho 177)· 

Os que forao arrematados pela In-

N
specção, mandárâo-se desentulhar. D. 12. 

ovembro 1802. 

!40. Tutador está sujeira na hora da 
:tnone a varias persuaçóes, e enganos. L. 
2'5· Junho 1766. 

,.., Não póde fazer, que as 'leis não te
~hao lugar nas suas disposi~óes. C. L, 9. 
...::ete~bro •769 . . 

om. 11. 

I4I· Testador, que tendo filhos, ou 
descendentes , tiver sómente bens, que 
haja herdado , poderá com tudo dispor 
da terça delles em beneficio de a1gum 
desses filhos, ou descendeHtes , ·que lhe 
haverião de succeder, morrendo intesta
do. Porém , se tiver bens adquiridos 
por qualquer dos sobreditos modos, po
derá livremente dispe>r da terça delles , 
ainda a favor .de pessoas estrarthas. C. 
L. 9· Setembro 1769. §. z. 

(Susp. pelo D. 17. Julho 1778.) 

Deve attender-se ao que elle ·com
pletou, e não ao que principiou, ou te
ve tençâo, ou principiou a fazer. - E 
não se considera na molestia aguda com 
pleno conhecimento do· 'jUe obra. Ass. 
5. Abril 1770. 

I.p .. Testadores, que não tiverem pa
rentes dentro do quar~o gráo, podem li~ 
vremente dispor da ametade dos bens he~ 
redit:~rios, e ele todos os adquiridos, a fa
vor da Casa da Misericordia da Cidade de 
Lisboa e dos Hospiraes della. A. 31. 
Janeit:q' I77'i·, §. 1., que ampli4, e de
clara os §§. 6., e 7· da L. 9· Setem'bro 
1769., que determina poSJáo testar até 
8oo(/J rs. a favor .de qualqJter cnus.a pia. 

Os casos nao só fortuitos , ma~ in
.so1itos , e as impossibilidades, que elles 
constituem, fazem cessar, por sua nature
za, as sua~5 disposiçôes. A. 3r.}aneiro I77)· 

Ha casos· em qtre ·he louvavel , e 
muitos outros ,' em que he determinada 
a contraven~ão á sua vonta~e :. e, quando 
a contraven~ão deve ser vwd1cada com 
a privação dos cómrood?s, que da vo~
tade dos testadores ob,VIerem aos herdei
ros esses cómmodos cedem todos aos ' . herdeiros legitimas, ou ~est~me.nranos, e 
ao Fisco só no caso de md1gmdade, ou 
vacancia. Ass. 17. Novembro 1791. 

143. Testamenteiros nao podem ser 
citados, senão passado um anno, e mez 
depois do fallecimento dos defuntos. E, 
querendo dar contas anre~ do dito tempo, 
o farão no Juizo, a que perr~ncer 0 tes
tamento, cofiforme a alrernauva dos me
zes. L. ' 3· Novembro I 621. §. 3· 

47 
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· I44· Testamenteiros. devem jurar, se 
o def~nto falleceu antes, ou depois da 
meia noite quando fall@cer de noite, no ' . ljl.ltimo dia do mez., para se determmar a 
dqvida do Juizo , a quem compete a 

-conta do testamento. L . . 3• Novembro 
~622.. §. 1· 

D~vem fazer registar o lest~rnento 
dentro . em dous mezes do fallec1me~to 
do defunto. Regim. ?· Janeiro 1692. §. 2 • 

. ! . • 

P~re1n, se estiverem ·para ... se ausen
tar, ·pQdem ser .obrigados a registar antes 
QQ dito tempo .. §._ 4-· 

·. r 4; ." __:_:__ na~ podem ser os Religio
sõs; ·c. L 2). Ju-nho 1766. §. 4· 

(Su.rp. pelo D. 17. Julho 1778.) · 

l4Ô· ·:"T.estàmente·irp;, que ·o testador 
eleg~u , e de. que approvou a i_nd~stria , 
e abonação , _. pôde ser deposltano de 
CJUaesquer bens em Lisboa. Mas náo os 
dativos. A. 1. Dezembro 1767 .. 

147· -- <JUe com jurisdicçao, e boa 
'fé procedeu na ob~ervancia do disp~sto 
pelo testador , não tem obriga.çâo de 
responder pelo que legitima, -e sincera
mente despendeu; e por isso não restitue 
os legados já .cumpridos. Ass. )~ Dezem
bro 1770. 

Não sao obrigados a levar ao De
posito público o producto das testamen
rarias , quando são nomeados pelos testa-: 
dores. Avis. 8. Novembro 178~. 

148. Testamenteiros recebem por pre
mio do seu trab:dho a vintena do gue se 
apura da herança , segundo a praxe testa~ 
mentaria observada nestes Reinos. D. 23. 
] aneit:o em Pro:vis. 14. Fevei-~i-ro i798. 

Na fôrma das leis do Reino ·arre
-cadao o_s bens, ajustao contas ·com os so
cios, e pagão todas as dividas legalmen
te provadas. A. :w. Novembro 1'8IO. 

Como devem pagar a De.cima , e 
Novo Imposto -das heranças. Por-tar. :2.. 

Julho 1812. §. I. , e s_eg. 

149· Teftamento;. Urna alternativa fo i: "' 
estabelecida nas causas delles , extincta 
a prevenção, <JUe havia pela cita~5o. C. 
.R. r 5'. ]ülho 1 609. 

r 50. -- dos que fallecerem no mez 
de Janeiro pertencem ao ~cclesiasticÇ>; e 
no de Fevereiro ao Secular, e assim tem 
a alternativa nos outros mezes. L. 3· No-
vembro. I 6 22. · 

Deve ha.v~l· um livro dos testamen .. 
tos .em cada um dos Juizos dos Residuos. 
§. 3~ 

· ·r fi. ·-- feitos por_ Religiosos , em 
que se deixa herança , ou legado para as 
suas Religiões , são qullos. A. 2.. Maio 
r64?· (Vid. A. 26. Maio 1643.) 

· Dev~rp-se r~gistar dentro em dous 
mezes depois do fallecirnento dos defun. 
tos. Regirn. 7· Janeiro 1692. §. 2. 

Havendo p~ssoa interessada, em que 
·se registe ·antes de dous mezes , ou pare
cendo conveniente ao Provedor , póde 
ser citado o herdeiro, ou testamenteiro 
para .o registo. §. 4· 

Do registo dos testamentos , que as 
partes fazem voluntariarnent_e não po-
d E . .... ' ~m os scnvaes levar salario; e só ·de .. 
poi·s de citadas pagão a~etad~; e, sendo 
accionadas, todo o registo contado á ra
za. §. 6. 

Ifl. - de que se não havia dado 
gpitaçâo d~ satisfaçao , aindaque preteri
tos ~ esta prohibiçâo, são por e11a regu
lados, e julgados. L. 2). Junho 1766. 

If3 . -- em que he i·nstituida a fa
mili.a, ou parente até ao 4 o gráo, con
frana, ou communidade da pessoa que 
·OS escreve, sao nullos. Assim como, ~endo 
aconselhados por directores , confessores 
ou letrados a favor de suas famílias ou, 

E 
.... , 

parentes. - xcepçoes desta regra. C, 
L. 2). Junho 1766. §. r., e seg. 

( S.us,p. esta Pragm. pelo D. IJ. Ju. 
lho 1778.) · 
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Requerem ema deliberação plena , 
e immediata. L. 2). Junho 1766~ §. ); , 
e Ass. 5· Abril 1770. · 

Sendo feitos depois da dÓença do 
testador , ou este esteia em cama ou 

.J .J li J ' nao, sao nu os. e de nenhum effeito, 
e os bens de sua herança passão para os 
.llerdeiros legitimas com a obrigação dos 
suffragios do costume. C. L. 2). Junho 
1766. §. 5'· 

Qyaes sejâo porém as doenças , em 
que tem lugar o sobredito. §. 6. 

~ Como tamhem o que devem prati
car os sobreditos herdeiros , para se lhes 
~evolver a dita herança. §. 7· 

Sendo feito porém a favor dos des
cendentes , ou ascendentes , e na falta 
destes a favor dos irmaes , sobrinhos , ou 
primos co-irmãos sempre he válido. §. 8. 

J 54· Testamento. Nâo he ignomínia 
morrer sem o fazer: e concede-se testar 
em .Parte , e em parte nik>, C. L. 9• Se-
tembro 1769. . · 

Nâo devem violar a r2::ao natural, 
e a ordem das famílias. C. L. 9· Sete-m
bro 1769. 

(Declarou-se, que a nt1llidade llor 
tntamentos, conteuda no §. 2 I. desta 
lei 1 comprehendia os tmtecedentes que 
se acha7Jão pendentes sem ·sentença.'Au. 
29. Março 1770 .) 

r H· -- recebe a sua validade da 
assignatura do testador, e sendo in scri
ptú não- vai, sem approvação. Ass. 5. 
Abnl 1770. 

. r 5' 6. -- que se fez conforme as 
le:s ~ que tinhão vigor nesse tempo • 
nao se deve annullar. Ass. ; • Dezembro 
1770, 

(Ainda quando pertence ser- cumprido 
pelo Ecc!eriaJtico, .1empre o Inventario 
~e fa;::, t elo Secular. Pro7Jis. 26. &tem
oro 178:z..) 

TE 
I)7· Testamentos. As verbas delles 

nâo provão , guf' os fóros , e c;:ensos nãó 
sejâo usurarios, havendo maiores presum
pçóes em contrario; e não havendo tituc 
los originaes. A. r). Julho 1779· §. 2. 

t ;8. Testamento feito antes,, e aberto 
depois da lei de 9· de Setembro de 1769. , 
l1e válido, quanco á ter~a. Ass. ,·zo, Ju
lho 1780. 

AquelJe, em que o filho he preteri-· 
do com sciencia da sua existencia , he 
v;:ílido, em quanto abranger a terça do 
testador, segundo a Ordtm. Li v. 4· Tit. 
82.. §. 1, Ass 20. Julho 1780. 

r 5'9· Testamentos dos vassalios Por· 
tuguezes em Sardenha , ou destes eru 
Portugal , são feitos, seg!illndo as leis do 
paiz. Trar. confirm. em ro. Novemljlro 
1:787. 

r 6o. -- em que a alma erã insd .. 
tuida ·por herdeira , que ab tempo dà L· 
zo. Maio 1796. se achavão por cumpnt, 
ficárâo nullos, Ass·. lr. Julh!l 1797· 

,(Vid. Ass. ;. Dezembra 1770.) 

A sentença do cumprimento delles· 
a verba-se no seu regisro, e por esse rra• 
balho leva o Escrivão 40. rs. Provis. 18. 
Janeiro 1798. 

1 6r. Testamento póde ser escrito pefo. 
mesmo Tab~IJião, qu€ o approva. Ass, 
23• Julho z8u. · 

162. Testamentos. A falta de gual• 
quer das formulas substanciaes, requeri
das em o Li v. 4· Tit. 8o. § .. r. da Ord., 
os annulla; não devendo ; nem podendo 
antepor-se, nern pospor-se, ou substitui:· 
se por equipcllencia as fórm:Is pela dt· 
ta Ordenaçáo prescriptas. Ass. 17. Agos
to I8II. 

(Ppr A.rs. ró. Junho 1~17. foi decla~ _ 
rado este , e mitigadu o rtgor ~ com que 
se hs7Jia entendiáo a Ordenafao.) · 
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.. . -~ ~· :Tiitar be um acto .seriõ, e legis
lilf!Y~. ·L. "1· J~:~nho 1766. m JY·, e~ S; 

. X . ' ·' •I I' j. ., , ·... • 

.164. ~- QU fa~er cquaesqu.@r· act0S d~ 
'tlltima vontade não podem os enfermos ' 
depois de prindpiarem suas enfermida
d:J:s_; c.. L_. 125. J~ho 1766 .. §· ·r· ~ . . . 
,, .o' . ·: . . . . . -

~.Jusp •. pe'/p JJ:~ 17. J-uJhq_ r;nR • .) 

A illimitada liberdade de test~r ~f
fenck a razâg · :Batt\llr-al,. e a· ca-f.ídade . .Cirri
s.nâ.a. He t.ruli~Sa de cimpias. sugg~~tóes ~ à~ 
e;;xtonsóes mali}liQsas , :rle simulações , e. 
de. falsidades. ~. · L .. 9'• Sererobro ~1'61• 

1., •. 

t 6)·· _ __,_; As-cautelas , e restdcçoes , 
·que· coarctãa ,~ iJii~ü.ada libe~âade. de 
t.estoar., ·são sabia&,~~ · :Jllstas- providencias, 

'':JUe, como:· cb,14.!ll'~Sl taptasiba.r.vei•rqs; d~f:_n
dem a. ra~âo l.Dantral, e caridade Chnstaa, 

-cà~tra os insultos da -malirgnidade. Ç, L .. 
·9. Setembro ·J.769. 

.:. ~ J. ;, : -

. r66. - .-. das ~ terças- p,o€1em_. as viu
_\[as.,. que passã.o. ,a segundas nupc.ias. C.o 
L. 9· Setembro. :!1769. §. :J-9. 

( . '. 
167 . . T ;s.tem-t~nhas singulares , ·e dos 

préprios queix.0sos , . sendo tres , fazem 
·pr.oYa sobre as: p.eitas re7ebidas p.elos- · Al
·mn:x;anifes , e These.ure1:ros da. ·Fazeada, 
Real, Regim. 17. 'Outubro 1):(6. Cap·. lf)I· 

Os Conselheiros d'Estaclo -não pow 
d.em ser obrigados a jura.r . nas ·devassas 
as .. m;~ais .. priv:rle!giéld·as =-. e , se.ndo t~farid~s , 
envia-se-lhes o refenmenno por · escnto 
para á margem delle responderem em se~ 
gredo, e com juramento. C. R. 3 r. Ün
tLJbr() 1.6e3 .• 

~68. - - .. al~m das nomeadas, não 
p0de .. dí~t:r ~ recusan~ , -nem ainda-juran
àf:?,, q~ ;~h!=.- v:ieEáO me, ,np-vo. Ass. 2._5:. 
Agosto. JpQ6,. ,. 

~ . 

Sendo mortas , ou ausentes , fi.clio 
h&vidas por j~diçia@s. nc;Js ~asos , .efil que 
se a.nnuJlão alüle-Yassas. L-. 6. D~zem'l!>.r:o
I6í2. §:, ..I~ . 

TE 
:A's que jurarem nas devassa·s n50 

se. p9de prpJil~ter s~gFedo , sem ordell\ 
, d'ElRei. C. R. :20. ~aio I 6I)·, e A •.\ 
l. Março r 6r 6. , que legislo~ a respeito 

· da 1n.4ia.- ~ 

~ ~9· Testemblnfuas não podem ser ·O& 

MHllStros, sem esReciallicença d'EJRei. 
C._ ~~ 2?. Jy_nho 163Q... _, . . 

170. -- As 'qil® ·tem foro cl-e Fidal
go, são pergunta.@-as na Casa da Camara 
e chamadas pelo Escrivão , ou por es~ri! 
tO· f e nã~- pele>.- Pm;teim; c. ~ ... I6. Mar
~0 J6;~ . . : : ·'· . • 

~· . .:: ; .. . " :I .. : ~) j _ • \ ; ,oi 

Bastao duas singulares nos delictos 
o~cultos· , que se · cemettetem - secreta~ 

; mente, p0r serem de pf.ova diffiqlltosa. ,., 
como. se declarou no caso d~ A; 30. Ou-, 
t~;~'br'? 1649• ' 

· ryr_, -.-_, q·ue na inquirição. de:gefl.e
. re d~p0.eai cl~~ li.mpe!la- de saljlgue, ' ~ ·ao
d~pmS; ~~- a,éha o eontra.rio, h_e castigada 
por falsa. D~ I 6. Agosto I 67 I. · 

I72c· :--:: .• ÇJ.Jáe o. Corregedor do-Cfi....; 
m~, ou do C1vel deve perguntar .por si., 

. pode, no caso de impedimento, com
m,ettêtas a-Enqueyedor.es', .. mas nãe a Ad
vug~·r::los ., não ·haveBdo Juizes , a quernt 
as çop!le.l!'tao. A.ss, 7· Julho 1714. 

Antes de jurarem ·., -deve ser cita'di 
: a parte, a quem toca. A. 30. Agosto 
' 1757· §. 7· . 

. Duas ,_ o~ tres fazem~ tod-á a wrova. , 
AA6. 19· JanelrO I7)6., e 2.0, s~~e~lQfC? 

' 17 o. . ' -

A sua. i.g~1:üriçat> pCilr escrito he . t-er
; me, imwret~rivd - d€; DineitG Nat~ul)al. · .Q· 
. R. ~~. Ag9sto, 1'7)~1• . 

J 1•73 .. . -.- . Os, seus clílstumes inthrem 
no cred~~o , ·qtu~ · merecem , assi·l'P· corno.. 
a v-erosimi1i-dade. dos seus ditos. DD, r 4, j 

:. e 23. Julho I759· 
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'. i 'irres f&âo, nec€ssai-ias pa11a lprova•r.: o 
, del.icto· (!}'o~ ·<Liga!fl~ no Bt,asid. Jli. 20 .. 

Setembro 1760. 

T E 
· M~gi:srl:'adm~1 ~;:s i qu~m. 1sáo rapresenfnilduS' 

pd.os q.ueiM0sms ·alono's• rcdes 'tâz~11;da:s >t relia 
GJUe entrao -os· que ell€s ·prerrdê'rito. A. 'l~o: 
JW.bo 1776-. §. 1.. · · · . 

. . E> para, a' ·pronúncia , e prisão dos 
ceife~ros do Além-Tejo, que alterao os 
~ai-anos. P. I). Jun:lio 1756. - · 180 . Testemunhas le gae~ são as que 

presenciárão oacto. A. 1. Julho 1776. §. 1. • 
.. · E par~ ,provar as n~rnea~Ões dos 
prasos , setn ser por escritilra. ~ss. 27. 

1 A gosto I 6u. 18 r! -~ ooo precisas quiltt<ll para au ... 
thorisar os escritos de Esponsaes nas ter
ras·, em que elles se ·podem fazer: C: L. 
6. Outubro _1784- §. 2.. , • :· · 

,. '· \) 

· Como se tira o das· devassas~ gne 
estão sempre abert?S, par.a . se preceder 
contra os culpados. A. 7· Maio 1761~ 

I ' '' l I f 

· 17-4· Tli!steflíiu.nlnas duas constaNtes € 
umiformes· são precisas para a prova clos· 
delictos ; e com especialidade do de tra
zer uniforme de militar, sem o ser. A. 
1.0. Outuóro I:;.6j.o. 

- I7)· _._ que devei!B ser perguntadas 
no juiza ,· gue .nâ0 he de seu foro; ·e. se 
achão presas, ,como vão perante as Au
thoridades Civís , ou Milú:tares. A. 21. 

Omtubro. 1763. §. 9· 

. . 
" l76. __. _ _ para. as habilitaç@es das 

heranças dos d·efuntos e ausentes rirão por 1 

si os Ministros, sem dar commissao aos : 
Enqueredores. A. 27. Julho 176). §. 2. : 

177· -- do Conselho de Guerra 
devem ser escritas pelos Auditores. A. 4· 
Setembro 1765. §. 4· 

I l 

As de ah>onaçaà· suppre.m a faha do 
fiador. A. 2 . J~nho 1774• §. 14• 

. Perguntao-se particu1armen~e , sem 
~~t~ç.~o . de parte, nas inf0rrna~ões extra
Jlldiciaes. A. 23. Maio I775'· §. 3· 

I78. -- sem citaçâo de parte tÍta 
o ~rt>vedor cla c11>rnaraa Ji>ara as informa
ções, que Jhe pede o Juiz das Capellas • 
. A. 23. Maio· 1771• §. 3· 

•, .• 

I 8:i. -- podem ser os almocreves, 
carréi<I"bs, € outras .pessoas, que çondu
zem v'i-mJ10 de ram0 para o territorio de 
emba<~"q~e na-s denuncias , .e· causas dos · 
cLílpado~ A. 2·1\ Setembro 18e>z,, §. 4· 

-
Não podem ser tirados corno teste-

munhas os correos do delicto, para os 
q uá~st ~o@pettáó t:J@ caso do A:-. u. Serem .. 
brCl 1 ~.2~ ·-§L• ' ~!· "~ " r 

l 
-

"' J • ... .. • (,i.. 

A prova , que resulta déllas, he mui 
fallivel , e depende da affeição dos ho
men~ r~.t ._ ~~; Sétemb.ro. 1801.. §. )· . 

;-' ' ~ . ,· 
18'3~ --:.·- que. R1Í0 compa1·eçem. p:a

ta depôr , ·são presas, e jurão da cadela 
á sua c~:~sra~ . A. n.,]aneiro I~ho •. §'.- 16. 

I 84. -- podem ser acareadas, con
traditadas ,_·.e teperguJJ!açtas nos C?~tse

. lhos q~ Guena do Corp0 da Malfinha . 

. A. 17., Fevereiro 1-8u. 

I8)• Thea-tros. Seu regulam@nto ,. €co
nomia , r.!Olicia etc. Esr-ar . .c(Jnjirm. pe>r 

' -r ' 
A. 17• Julho 177L 

Do estabeledmento dos theat~os . pú
blicos bem reguladoo , resuha: a roclas as 
Na~:s g~rande esplendor, . e urilidatfe ; -e. 
por isso são não só permittidos , mas ne
cessarios. Insrir. confirm. por A. I7· Ju
lho rnr. 

· São -a eschola , aonde .os: pov05:1 
aprende·n;} as ~àximas·· sãas. eJ·a poJ.i~i~a t' da 
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moral , do amor da Patria , do valor , do 
zêlo , e da fidelidade , ~om que devem 
serv.ir: aos Sober-a_nos-. - Estabelecimento 

;.da sociedade delles em Lisboa. - Sua 
regula~ão, providencias, e economia. A. 
IJ .. Ju!ho 1771. 

·o Ministro Inspector he encarrega
. do da policia delles , com o auxilio de 
hum Official milit-ar. §§. 14., e I). 

'(Foi estabelecida uma sociedade del
les em Lisboa , mudando-se para o de S. 
Carlos. Portar. 3• Fevereiro 1 812.) 

··i 86. Theologi-a. Fotâo estabelecidas 
missões de Clerigos para o seu ensino fHl 

Universidade, indo · um de cada Bispado, 
dous de· cada Metropole. A. 10. Maio 

'1805., §. I., e seg. 

·187. Thesouraria.r ·das Igrejas âa Or
dem d' A viz , em quem se ·mandátão -pro· 
-vêr. }1.. 9· Agosto z6II. 

·x88 . ·....::..- Móres do ·Reino; das or
dinarias, e·do meio por cento, com ~eus 

. Officiaes, se extinguírão. A. , e Regim. 
29. Dezembro l75 3· Cap. ·I. § I. 

A do rendimento das obras d?alfan
dega extinguia-se. Cap. 2. §· 3 3· 

-.. '1:89. ~-:- · ao Juizo ·d'India ·e Mina, 
'C>uvidória d' Alfandega·, Saca da Moeda , 
Conservatoria da mesma , Capellas da 
Corôa, Direitos Reaes das Sete Casas 
das Capellas particulares , Resíduos da 
Aposentadoria Mór·, e as dos Juízes dos 
Orfâos da 'Cidade·, e termo, •forâo extin
ctas, e removidas para o Déposito Pu
blico. A. 13. Janeiro 1757. 

M'ar:Jdárâo-se ir para o Etario as 
das Capellas 'Vagas. -A. ·z3. Maio I7-7)· 
§. •12. 

I 90. -. - dos defuntos e ausentes 
extinguia-se , e lhcorporou-se ·no Deposi

. ro ·geFal da Cêrte, A. 9· ·Agosto 17)9· 

TH 
.191. Thesouraria da India Oriental 

foi extincra. A. 9· Agosto 1759· §. 9· 

E a da Casa de Bragan~a foi extin
cta tambern. A. z, Janeiro 1765. §. I. 

192. Thesouraria ·da Fazenda do Se
nado da Camara de Lisboa. Modo da sua 
arrecadação. A. 20. Março 1770 . 

193· -- Mór da Junta dos Tres 
Esta~os foi extincta , e com0 se provi
denciou de futuro. D. 3· Janeiro 1789. 

194·. Thesourarias Geraes das Tropas 
devem cumprir -as Portarias da Junta da 
Fazenda dos Arsenaes. A vis. 19. Abril 
1804· 

Novas providencias sobre ellas. Port. 
e Instruc~. 27 . .t:\ovembro I8II. 

( ./1. t1ltima LegiJltição a este respei
to he o .li. liJ .• Fevereiro '' 8116. , que es~ 
tabele-ceu um 110'V9 methodo para .o prom
pto pagamento da Tropa em beneficio da 
Real 1-àzenda, e delta.- Novas provi
dencias a este respeito para execução 
das antecedentes. Portt. I 3·· Agosto , 16. 
Outubro , :z 6. Novembro, e .zo, Dezem
bro r8r.6.) 

·Modo, por ~que se mandou pagar o 
soldo~ aos Officiaes destacados dos Regi
mentos , e Brieadas de Artilheria. Port. 
5· Abril J8t:;x. 

195· Thesoureiros menores , ou pe
quenos âa Bulia da Cruzada 'ha ·dous , e 
não póde haver mais em tada cidade -e 
na villa de Santarém; e um em c~da 
uma da~ ~Igrejas Matr-izes dos Bjspados :. 
e em L1sboa -quatro. Regim. l o. Ma.io 
1634· §. 8:. 

(Determinou-se por A. Io. Maio 
I 672. '· que. não hou7Jesse mais , do que 
um prrotiegzado em cada foeguezia .) 

Sâo eleitos pelas · ·Camaras ·sendo 
para isso requeridas. A. 1. Julho 'z673· 

(Dec/flrot~-se, que niío pa.uanem car-
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tas ao.r que não residissem 1JO.f re.rpecti
'VOS districtoJ'. D. 21. Maio 17 44·) 

I 96. Thesoureiros d'ElRei. Sendo al
cançados em qualquer quantia , a devem 
logo entregar em dinheiro, e não em 
fazenda ; e ' nao pagando logo' são pre
sos. A. 7· .Fevereiro .1646. 

I 97· -- das despesas da Supplica
çao , e Relaçao do Porto como dão con
tas. D. I 9· Novembro I 649· 1 

E os dos makTJ;ibunaes. D. 4• No
·vembro 16.78. 

198. Thesoureiro da Decima da cabe
·ça de comarca he nomeado pela Camara. 
R egirn. 9· Maio z6)4· Tit. I. §. 4· 

E nas fr~guezia,s pela Junta. §. 6. 

( Revog. pelo §. 4· tlas Tn.rt1'YCf. I 8. 
Outubr.o 1762.. Provia. 2.) 

Dos Novos Direitos ha um na cabe
p de comarca , e em cada villa, e para 
que : e he eleito pela Cama.ra. Regim. 
I L Abril I 66r. §. ror. 

199· -- dos Armazens. Não se lhes 
carrega em receita, senão o dinheiro. Re
giín. r r. Abril r661. Capp. r., e 2. 

Recebe o dinheiro em direitura do 
EtrailT:io , para as folhas da despesa; e co
mo ·paga as ferias 1da Ribeira ; á gente 
do mar, e os gastos miudos. Regim. rr. 
Abril _ r66r. Cap. 3·, e seg. 

· Suas obrigações. Regim. 17. Mar
~o 1674• 

20o, -- Geral dos Consulados, e 
Ilhas . . Seu Regimento. 17. Março 1674· 

201. - ·- Geral das Sisas com seu 
Escrivão. Sua criação, orde~ado, e ohri
ga~ões. Regim. 5. Junho I7P· §§.r. , e 2. 

( Extincto pela C. L. :u; Dezembro 
IJ.ÓI~ Tit. 2. §. I.) .. 

:zo2. Thesoureiros das alfandegas sao 
·o·brigados a apresentar Escritos aos Pro .. 
vedares • dos direitos vencidos das rnes· 
mas a]fandegas, um mez depois do seu 
vencimento : e, nâo o faozendo assim , fi
cão obrigados á fallencia. A. 20 . . Março 
17)6. §. 3· 

203. -- que servião antes do Ter
remoto. como farão mandados dar suas 
contas. D. 14. ] ulho 17 5'9· 

Os menores das Bulias gozao dos 
mesmos privilegias das Coudelarias, que 
os Marnposteiros dos cativos. D~ 27. No-
vembro 17)9· · 

( Declar. pelo De.rpach. I 8. Setembro 
!763.) 

E sao isentos de todo o serviço mi<. 
litar. Portar. 2). Setembro 1811. 

O de um por ·cento; e producto do 
'páo do Brszil foi' extincto. D. 1&. De· 
zembro 1760. 

204. Thesoureiro da Consignacao Real . ~ 

como taz as despesas da .Ucharia ., Guar~ 
da Roupa , etc. C. L. 22. Dezembro 
1761. Tit. 14. §. 5• 

Os das alfandegas do Reino, e das 
do Ultramar , como fazem as remessa~ 
para o Erario. C. L. 22. Dezembro q6r. 
Tit. z. §§. u., e 13. 

ZO)· .Thesoureiro M6r do Erario. Suas 
obriga~ões. C. L. 22-. Dezembro 176r. 
Tit. 3· §. I. 

O da Casa Real como dá as suas 
contas no Erario. C. L. zz. Dezembro 
I76I. Tit. 14· §. 4· 

zo6. Thesoureiros Geraes l1a tres no 
Erario, um dos ordenados, outro dos 
juros , e ourro das tenças. C. L. l.Z, De
·zemhro 1761. Tit. 14. §. 9· 

207. Thes0ureiro Geral das receitas , 
e des.Pesas das forralezas .Pe Beirolas ~t€ 
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ao Cabo da Roca, foi feito em lugar 
dos Almoraxife~, que se extinguírâo. A. 
9• Abril 1762. 

208. Thesoureiros Ger.aes para ·o pa
gamento dos soldados farão criados tres, 
com seus Commissarios em lugar dos V e
dores extinctos. Suas obrigas:óes. L. 9· 
Julho 17'63. §. I. 

. Residencia dos meEmos, e pessoas 
·precisas para a_ sua administração. §. 2. 

Como., e a quem se fa.râo os paga
mento~. §. 3· 

E a respeito dos das provindas. §. 
-4- E dos da Côrte. §§. )·l e 6. 

O Officio de Thesoureiro Geral das 
Tropas J1e vitalício, -e amovivel ao Ar
bítrio Regia. §. 3 ~. 

Deve-lhe pagar; nao obstánte algu
ma penhora , ou embara~o. A .. u. 1 Wll~ 
,tubro 1763. §. 13. 

Elles, e seus Commissarios podem , 
e ·devem fazer revistas .. p-articulares ás 
companhias, quandó se lhes faz o paga
mento, sem preferencia alguma E se al
gum Official o impede, que penas tem. 
A. 14. Abril 1764. §. 1., que declara 
o §. 9· do .A. 9· Julho 1763 , 'e os §§. 
-q., I4·, e I)· do outro A. da mesma 
dato.) 

Não póde pagar sen~o no acto da 
!evisra ; e1 não o fazendo, CJUe penas tem. 
E-em que lugar o fará , e a fórma, com 
que devem estar os soldados. A. 14. Abril 
1764. §. 2. 

· Dizendo·aos 'Cotone'is, que rtem or
dem p'ara revista geral, são act·editados-, 
e se procederá logo nella na fórma, e 
bora , que elle disser. E se os Coroneis, 
e Officiaes o imp€direm, qúe penas tem. 
:A. H· .Abril 1764. §. 3· 

Elles , e seus ·Commissatios -pbdem 
pedir aos Commandantes , e Coroneis os 
mappas diarios, e não se lhes póde pôr 
dúvida, mas lhos devem logo dar, debai
~o da obrigas:ão de os restituir. §. S· 

1'H 

Tem ·a graduação de Tenentes Co
roneis, ·e no ·fim de seis annos de servico 
a de Coroneis. Portar., e Instruc~. 2r. 
Novembro 18u. 

209. Thesoureiro da BuUa só u,m em 
cada freguezia he privilegiado: havendo 
mais, arrende-se ao primeiro na data. A: 
24. Fevereiro 1764. §• 27. 

210. Thesoureiro -Geral da Misericor-
1ia de Lisboa 'foi nomeado, abolidos to~ 
dos os mais. A. 23. Maio 1766. · 

2 I I. Thesoureiros Geraes dos ordena.: 
dos, juros, e tenças, e seus Escrivães : 
só pode,m ser. pr~pos~os para estes offi~ios 
os Escnturanos tlo Ern.no. D. 2. Mar~o 
I 79'S• 

212. --· dos defuntos ; e ausentes 
do Ultramar como he castigado ;em ca
so ··de de lo. D. 27. Agosto ·180:8. 

2. I 3· Timhaleiro. ,A praça delle foi 
extincta, e criado em seu lugar um Trom~ 
beta Mór. D. ·19. Maio 18o·6. 

:2 r 4• Tiros de noite. Qyem os der, 
incorre em pena de seis mezes de prisão, 
sendo 11obr.e ; e , ·sendo mecanico , em 
seis -mezes de ·galés. Portar. 17. Setem
bro 164r. 

Depois d' A v e-Marias h e probibido 
dalos. D. 23. Dezembro 1644• 

215. -. - ·não se podem atirar deBe.: 
letn ··pata cima em navio a:lgum nem de 
dia, nem de noite, nem aind; em sal
vas ás Pessoas Reaes. A. 1 6. Março 
I 684., e D. 2 8. Novembro I 709. , 

216. -- no Sr. Rei D. 'José. Re
presentação do Juiz do Povo,, logo que 
se publicou este açomecimento .. D. 9· De
zembro 1758. 

Outra de 16. Dezembro 1758- . _ 
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Circular aos Provinciaes para dar 
gra~as a Dem. 16. Dezembro 1758. 

Fal1a do Juiz do Povo. J :;. Janeiro 
175'9· - Outra, indo ElRei para Salva
terra. I 3. Janeir<> I 7') 9· 

217. Tiros de noute em Lisboa h e ca
so de devassa , e que penas tem. Edirt. 
20. Maio 1809., e 7· Junho r8Io. 

' 
~I 8. Titul :re.r. Qllem lhes precede nas 

acçoes pGbliças. D. 19. Maio 175c. 

2 I q, Titu'o do Con.relho nâo tem os 
Condes , sem graç·a especial. C. R. 3· 
Junho 161 5· 

Aquelles, que tem esta mercê, rece
bem correzia da Tr •pa ', quando passao. ' 
D. 18. Dezembro 1649· 

Os gne o tem, sendo chamados ao 
Desemba• go do Pa~o, da-se-lhes assento 
no mesmo -banco dos Desembargadores 
em ultimo -lugar. D. 22. Agosto 1642. 

(Vid. D. u. Janeiro I7 17.) 

22.0. -- e foro ·de Fidalgo tem os 
Desembargadores do Paço , e disso se 
lhes expede Alvará, e Carta, á visra 
dos Decretos de suas nomeações , sem 
necessidade de nova mercê. O, 14. Julho 
1758. 

(Por outro D. da mesma data se man· 
dou registar eJte , para ficar servindo de 
regra , supprin"o-.re a falta de reyJsto , 
lJ.t#e se consumio pelo Terremoto.) 

. 2Zr. -- tem os Reitores do Colle
gto de Nobres. A. 17. Setembro 176). 

..l E os Deputados do Conselho Geral 
\!O Santo Üfficio. A. 1.0. Maio 1769. 

E E os Deputados da Junta dos Tres 
stados. D. 30. Junho 1789. 

E os· Deputados do Conselho d'Ul
trarnar. D. 2.9· Abril 1793• 

Tom. 1 L 

E o Juiz Assessor do Conselho de 
Guerra. O. 16. Maio 179 ~· 

(Vid. A. 3r. Maio 1797·) 

E os Conselheiros do Conselho do 
Almirantado. A A. 6. , e 30. Agosto 
1795·, e 1. Abril 18o8. §. 1. 

E os dous mais antigos Vereadores 
do Senado de Lisboa. D. z4., e Avis. 
2). Junho 1796. 

E os Ministros da Mesa da Cons~ 
ciencia. D. 3· , e A vis. 6. Fevereiro 1801. 

E todos os mais Vereadores do Se
nado da Camªra de Lisboa. D. 11. Julho 
1801. 

E os Porteiros da Camara, e Guar
da:,joias. A ... ·17· Dezembro J8oS. 

2-12. -- As pessoas , que o tem , 
d 

1 .. prece em -as outras, que o nao tem, ou 
seja nos Tribunaes ,. ou nas Juntas; e, 
tendo-o todas , pela' antiguidade das Car
tas; assim como se prccec:iem as que tem 
titulo superior ao de Conselho. A. 20. 

Novembro 1786. 
(Vid. DD. 8. Outub·ro 1644. ·, 9· Ou· 

tubro 1691. , t 3· .li.brtl 17)9·) 

1.!3· Tit11lof dos bens da Cor6a, p~s
suidos .pelos réos de h:sa Magestade , nao 
fazem fé em ] uizo , mas devem ser la
cerados,, e rotos. A. 17. Janeiro 1759. 

., 14. -- cassad.os , e a~nuilados. 
Nâo devem delles uraNe copias ; nem 
podem ser allegados , e menos attendi~ 
dos. A. 17· Janeiro 1759-

Os dos fóros, juros, e censos, que 
se nâr~ apresentárão perante a Junta do· 
Algarve, fi€árâo nullos, e. os que appa
recêrâo , allegando o defe1tQ delles, se 
lhes reduzírão á rer~a parte por uma Por
taria da Junta. A. 4· Agosto 1773 ·. §.I. 

(Vid.AA. I6.Janerro 1773• 9· 2
·' 

e I)· ']11lho 1779· §. 1.) 

E o mesmo os que passárâo para a 
Represalia , para o Fisco e Camara Real , 

48 
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e para à ReaJ Fazenda pôr di~erentes 
titulas. §. 3· 

'" .. 

zzy. Titulo. O -registo delie nos livros 
da Camara induz má fé. -A. z6. No
·vembro I 77 4· 

2r26~ Títulos -das nmmas sonegadas, 
ou cuja arrecadação andar em neglige·n
,cia farão mandados reformar a favor , 
do Hospital das Caldas -da Rainha, e co
mo. ·A. ·zo. Abril I77)· §. 3 r. 

·o que lem dous-; abs-trahido um, 
sempre fica na fruição p®lõ ourro. A. 
·23. Mar~o 1782. 

227• --'- cle V arao, Visconde, Con
de, ou Duque não se julgao concedidos 
nas mercês genericas de vidas nos bens da 
Corôa, sem délles se fazer expressa men
ção; por mais· ex~berantes, -que ·sejão ás 
cl'<IUsulas das merces. A. 4· Julho 17H9. 

u8. -- primordiaes dos Conegos Sé
culares de S. João Evangelista. Provi
-dcmcias sobre a falta delles. PFovis. 30. 
Agosto I799· · 

229. -- originaes pertencentes aos 
Donararios da Corôa, que se acha vão ria 
Torre do Tombo , aonde · havião sido 
depositados por occasião das Confirmâ

. s:ões geraes, forao p1andados entregar a 
elles. D. 5· Outubro 1799· 

230. -·- do aforamento das proprie
dades dos Reguengos. Pertence ao Pró
vedar, e não ao Juiz do Tombo, o for
maliza los. Prov-is. 18. Junho 18oo. 

Os dos Accionistas do Novo Em
prestimo ·são doús, de 100<1) rs. cada um. 
Sua natureza ; e -considerão-se como dí
vida da Fazenda Real , sendo assignados 
pelo Thesoureiro Mór , Escrivão da Me
sa do Erario, e ·Presidente. A. 7• Mar· 
~o 1801. §§. 1., e 2. 

Podem reduzir-se a-um , se o Ac· 

cionista --quizer , .. e como.- DJ .·28. Abril 
1801. 

23 r. Titulo de Illustrissima, e trata
mento de Senhor-ia t~rn a Junta da Com
panhia da Agricultura das vinhas do Al
to Douro. ~~· I). Agosto r8o5. 

1.p. ~_.., das Mercês se mandão dar 
ás partes , sem necessidade de dispensa 
de lapso de tempo , quando são executa
dos -no -rei~ado do mesmo Soberano , que 
os mandou lavrar. Resol. ·2). Maio r8r)• 
em Edit. 3 .. Julho I 817. 

2-i3·· Tochas na procissão do Corpg 
de Deos , em Coimbra , quem as leva. A. 
u. Agosto 1 6o9. 

234- Tomaâias.. Foi estabelecida a 
·commissâo del-las. D, 9· Maio I7l). 

23)· -- das fazendas, que se acha, 
rem de mais nos ~arcos estivados, per
tence o seu conhec1mento ao Administra
dor -d'alfandega grande de Lisboa assim 
como todas as que forem tiradas por alto 
de bórdo' das embarcações. D. r r. Ja
-neiro 1-75 r. 

2 3 6. -- feitas na Casa da In dia. 
Mandárâo~se remetter ao Juizo dos Fei, 
tos. Resol. 23. Agosto 17)3. 

I 

(Vid . .A. 28. Fevereiro rpr.) 

A sua regulação ger-al he o A. 26. 
Outubro 1757. como se determinou em 
o A. 29. Julho 1761. 

Às que tem origem na contravenção 
dos Estatutos da Mesa do Bem-Com
muro' sao applicadas ao cofre da Junta 
do Commercio. A.- 29. Julho 176r. 

_As que for~m ~eitas por qu~esquer 
Offic1aes, que nao sao d'alfandega, re
mettem-se á Casa do Deposito Público 
A. 26. Outubro 17)7· § .. r. · 



TO 
( 379 ) 

2 37 · To"rnadias dos vinhos distrahidos, 
quem as póde fazer, e quanto nj;!llas Jtem. 
A. 2?, Outubru 17165'. &. 30. ~ · · . 

(Foz declar.pe!o .A. 18, Novembro 176~.) 

. . As de aguardente descaminhada aos 
d~reitos em Lisboa pertencem aos Offi-
raes, que as fazem. A. 15. julho 1767. 
• 6. . '• ) ,, 

Sendo fei:a; pelos 'Omcia~~ d' alfan .. 
d_,ega , ou por outros quaesguer Ministros, 
sao logo rernettidas aos Superintendentes 
das alfandegas, e como procedem. A. 
2). Fevereiro 1771. §. z. 

Nao se podem fazer, n~m a)ustes, 
nem rebates sobre ellas , nem sobre di
neitos dell~s, á ~xc~p~ão de serem de 
Chancellana. A. lO, lhaio )774· §. 12, 

. As que sao feitas no Brazil por se 
faltar á execução deste Alv, , pe;tencem 
ao cofre geral das tornadias ; assim como 
as de todas -as , fa~endas , achadas em 
qualquer pa~te :: . setn. despacho do Gon
stdado da saída. §§. I)., e 16 .. 

' 

238. -- de fazendas extr~hidas ou 
de contrabando no Brazil, como se' re
partem. A. 5. Janeiro 178). 

• 239 ........ _ feitas nos districtos das Su
perintendencias do Norte. Corno se re
g~lou a sua administração , e arrecada
çao. ~· R. 16. Março ~8o6. 

(Vtd. CC. RR. 1o. Marfo i791., e 
I2. Setembro 1796.) 

24o. Tom/; o Jos bens da Corôa como se 
candou fazer. Regirn. I/· Outubro Ip6. 

app. r8. , e 9s. 

\ 

C 2
41

• -- e Fazenda na comarca e 
a Ontadoria de Santarern' e Alrnoxarifa-

0 das Leziras, e Paues. Methodo , por 
Ju~ se tnandou fazer, e regulamento do 

UbJzo , e Officiaes delle. Regim. 1. Ou
tu ro 1586., e 24. Julho 1704. 

l d As senten~as do Juizo delle, appel
a as Para o da Corôa, executâo-se pas-

TO 
$ados_seis mezes, não mostrando às par
tes mdhor:rme'nto. ou gue não esteve 
por ellas a expedição das ditas c::ausas. 
Regim. 24, J ull)o I 704. Cap. 7; -

.O .Juiz d'e Fóra de Santarern serve 
de Pt:o'iurador delle nas vacaturàs do 
proprietario. D. 5. Aeosto I 7 44· 

242, Tpmbos das Igrej:IS do .Padr~a:
do. Providencias para a sua eohtmua~ao: 
c. ~ 1. Ab~il I 604; 

241· Tomhos da.s Commendas, e Me
sar Mestraes das. Ordens. Forâo ribmea-
9os J"i;z;es, ~ Escrivães para elles, com 
Regimento, e regulação de salariosõ C. 
R. 1. Abril 1608. 

~ 

Mando11-se 1 que os Commendaclores 
apresentassem em seis .mezes no Con
vento, ele Thomar os Tombos das suas 
Commendas. D~ 3 I. Agosto .I 7 I; • 

. . Providencias sobre elÍes.· D. ~8. Fe
vereiro I739• 

Mandárao-se fazer , e como. O. 11. 
Janeiro I77)· 

z44. Tqmbqs dfJs ben.r do Conceiho. 
Q!Jando se fizerem, ha de assistir o Con
tratador das Terças, para requerer o que 
lhe parecer a bem dos mesmo~ Tombos. 
Regim. 17. Maio 16n. §. 18. 

O seu traslado he reqJettido ;to Conse
lho dà Fazenda. Ã. 2.8. Novembro 167:2.. 

1.45. -- devem ser feitos pelo Juiz de 
Fóra ; e, aonde o não ha, pelo Provedor. A. 
23. Julho 1766. §. 6., que confirma os 
.liA.). Fevereiro 1)78., e 1). Julho 1774. 

(Vid. A. 1. Outubro 1669.) 

E como se pagao os salarios. A. 
28. Novembro I 672. · 

(Vid. A r. Outubro I 669.) 

As demarcaçóes , e Tombos dos 
Concelhos devem ser feiras pelos Prove
dores. A. 10. Fevereiro I6) 4· 

48 ~ ' 



TO 
E td0s· af01:amedms ; ... (}e:·qLJe ·se' fi.zet: 

·reduc~ão ao ~ j>gstO' pr~çó, 5· pot -aii1ct.arm 
drtrüü·mrds, ,fárâo Qs-!fombo& os iP,ro:vet 
ddres. A~ .:t,(!) ... Q~tubro IJ45'· · ·{ 

Fdi conirrnadro ~·d ·eia p;ãttiarchal, 
sli'ppri.da l·qua~lqner n;tllll.iâade. A. 1r•. Mar-' 
- Lt • - ' • -ço ·I74u •. · , • n. _ .•.. • 

· : :t•46. : 'Iómbo dtt:sJ.Cilje!J.a.r·sonêgaO.a& da 
Cmt:ôa. Nom€0u-se ·um $olli<s·i·~ado-t · pát~ 
·requerer nelle. C. R. l .'}: .Setembro· 1 êr-8-. · 

(Ma11dou-se acabar; e ·declarrYU•Se, 
·que q1Je1fA >denuneià·r ú'i]Ía Cap"BliS t~!urpa
d'á a G_ot~Jt\5 .tefli tt f!Ietdê ~etla emrtla 75i~ 
tia .( atndtt) qac séjtt .o ftlc:smo úsurpa_rlór~ 
lJ~ ~- .J:.fiJrJJêmbr(j í:frb'6~ . t ••. r- '· -:.· 

. . ~~- 1!~ J,J.. lo "'.I ' 

São obrigados a fazêlo peiltro e·rn 
l~tff)ífino)o&•:Admin:istfaàéí'es ; ã qüem se 
ctJtlc~d~0' á'. ffiêfsê~ d{llJ ~.; pél(:êlg'flú'aei~ 1 
é ·he ' f'ê'ln~tfiê6 ao·JJüi~vclas dâp€l11à~~ 
para set jldgadb· @m · :Re1áíçãe~·, 1 ' éõin ãu .. 
di'~cia do.s Pr9.curaqores ~egi~s. E com . 
qu~ péilas-t iti 1í3 ~- Màiif: 117~·' l§§. 6., 
·e 7· ç.~ 4 .__, • ..... J.:, 

' . 

. "47· -- da Corôa. t\1ãndfir~~:>-se' 
observar nelle os Regimentos da Fazen
da, e o dos Provedores. C. R. 1. De-
·zétltlYí<b 62.::e. ~ ', •. .. · ... , . "' 

r .. • • :_ .. .u • í _t , i:).:,_·_ ~~. ('' •• 

Mandou-se fazer das Mat-ta:s , e das 
Mõritarias"Í(é{l~s.· D• 2• i.Àl}tH I'j)S· 

,., .... ...., c. .... 
• .-J• • .Q, ~ 

2.4~-~ Tombo .da Casa, . e Condado da . 
Feira: . Foi Q_éclárá'd~ arj•ur'f!sdicção ÔO' Sétl : 

.Jkliz. O. ) • Agb.sto r7-) )'~ . · · :;r 1 
. I I 

.. / • J t -.1 "· 

· {,Vid. lfeiól. ~ ~ri.Oat:ubro' 'I ·'jbl·, , e 11. 
14. Fer:verei·r'O ;xyo3.) · 

·, 115'o. 'fon'l'l!)os, doS- b'émwrd0l 'Hospital 
R.e{l1l das. Caldas;, se ·mr?dou ~ fa2ev . ; • . ~ 

. rep,etir de . fri~nta~ el'B<-~tlntarc~nmtis ,,rsendo 
Ju'iz : deNe o."'~r.oY.eoor.~' ;u\: t~(j) • • , Abyil 
1775· §. 62. 

r? ... -..~.~ \ ! ' lit~J"H l .. ·: n /it ,...;'tl J; ~f; GA. 
!(' r :!'íf ...,~ ~[? ~ I'~~~ f"ft~ ";- J·, •;)' 

' i.. ... ..... - • . ... ! . 

· l5'ti. Tombómand0W.se1fa.~er:.dos b.e;ris 
da Represalia no Algarve ; examinando: 
se porém sempre, e primeiramente os ti
tukk, ·para :se: ~êr -ôsiqmf,.l~'giiJimamente 
lhe pertenciâé., :;é_ •-Av€rigua·ç{i)~s- .a q).le :; 
âl6~ d•isso, 1~ .mandou ptíoc~cler. _,_~M"' 
thondade d€fstê Tombo, ;et~. )í\,, m. }11~ 
nho 177)· §.

1 
1., <il seg: ... ·,·, .;', ,. .~ 

(Vid. A. I)· Julho I779· §. 5·) 
_, ~·- ~,, ..1 ·í· .,, .. ~1 r .... f.-·. ~~ ~'""'~ -: 

-i~~ ~ •. .' · íL ,... '3 -~~i(. ., ~;:: . t-bG 

· 25"··· _ _h d0~ ' ·oens ·pertei{céntes·· ·'á 
(;ása-·:;Real\ 1).' Aj!lltda , .. Belém ,. e '.terras,rme 
Caste1lo , foi gJandado ~az~r ; por 9.uem , 
€l i::ôijlo.t D~ ~0~ F.evererro ~m - ~r~V'Is. 5. 
Mãtfe--o '~~ 78. · ~~ '?JG.J J n!,. ''L:· :~ . '·, • ·_ 

., . I I • 

t.rr-.-.:',.., .... ~ ( · r-•...~" .f. .. ~-.~D Jr· · ; . , s:: 

• ' · Às €eí?tid0€~ d@llis · ? -ncr falta db ti-· 
' ' 'ttlles origina@s·,:·na'o.p.rvvão,r que os. fá 

ros, e eensGS B~G sejao USOt:aráos ., · fia.~ 
vendo maiores presumpções comra elles. 
A. I).)l;llho IT;9· §. 2: 
~; J , é i~- I~·"'~ :.' • ! -.J l ,. ~ • :~ ~ 

r ~ J ( J ,. '· t ,. '' rJ.. . ~.r • , • 

2)3. --<dó ptazotfianJ,add darQ.gin~ 
ta dos Lagares, dos quartos do Lumiar 
foi mand;ado fazer; por quem, ·e como: 
Reso'l'. n. em Provis ·30· Ma~o TJ~J. 

,. .... 0:.- ri i ..; J_,[ .. ~·· r ., "1 

·. E õ do -R:eglf€:ngô ·~c.ffe :ràv~ra,. ·;A. 1~ 
] unho I 787. cGap1 j])-. ./ " · . 

\ ~ 'f .:... • 

, ) · ~I . . 
2) 4· -- dos Pinl1aes d' Azambuja -. 

e Medds, foi mandadq fazer_; c6nce~ 
dentlo~-se ao ' §eu J l'll~ a i·lfris'cli~a.@ ron
ten~<:sa , . priv{llt\ta , ·''e' ot1dl>J!fària pata: 
decidir ~o das ·as depende'ritràs. sobre' posi 
s~, e so~Jre a propriedade ; podendo pe
dir os titulas da Torre do Tombo, e 
das Camaras \ e ·gõvgtnando-:.se pelo: lte
gim. L Ül'ltí,i'br<i> 15:8 6. ; e .!f: +· ]1u:l:h@ 

• ' f._;; .,: r . • . .:: v , i 'IJ01·) D.- I)• Fe:v.ereiro,·t.ijvy;J., e.A.' 3'4. 
. 249. __:__ das Vinbãs -êé-~à mo éle J~mhro 1;79~~)- ~ . ·· . -~ 
Douro, /de ernbarq·ue coffío se mandou ?'' ,:: ::._!, •• ~ • , ) , , .. 
fat,er, . e .. aç,mde se co.rrserva •. fi.· I6 . .Ja-1 . 1 

·.' •• :-;··: <:.' _, 
'n~rro 17q8. . · ·· , 1 '' , 2)5'. -- dos bei:ls, e rendas cobra-
- ~Vitl. '· J:flr_fi-'t:. -c~~~~~} ·lJo~ <f!. ií~.- ~e- , ~.e~s ·i?'~ Faze-nd~· R_eà'l-2 =;:M_nà-a:·es ·possui7 
t embro I?)~. ~.t ~~ .: .· c · ~· ; . pos peibs Do-natatrf0S, · foi-'IÍl'aiféli@o rê-. 
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m.-mJuo .q ~as A .. I'1...1ju.nm.@ I 8oo. 
§;:. ' IO.l.f r 1 .~ JX J nr 2 ~ · · ' · ' 

'-' t 4~" -...... ...! C.d ,• • 

'}11!1~ d~ari-amerite S8 achar ilo, · TN·bú~al.. 
D. 4· Setembro I799· ' 

. ;.o~. . , 
4-quelle, a qu~ ~e mandou proct;-

d€rr,nofdJ.stEi.etcr.idá-€omarca 1 ~€:oml!jdoria , .i6'r. T otÚ:q.~·.: A. .(i:el~b.~idade de os cor-
e ,J\rJ VlilC:liarifa.do .aloJ~tto 1 "l fmt; s.u~pe.risa. ~er f~ i p.e.lir;tlittida;: n.aS .os;casióesJ de go:no. 
D, 24. Abril 180~5;: 'J :'\! .;~ Óc·, I. -Nao se podem corr~1:, sem selhe~:cor

tarern as pontas. - E guem mandar, ou 
consenrir, que ~e corrão com el las, que 
p:t'.n~u~m;, li).. J.> J4l Ser.emhra ·r676.:, e 

(J:fandou-re continuar pelo D. I8. 
Ab~iri.c~Sm~~t 1 ..,~. ê5.1<•q7··I ,- ~- 1 t. 
, ',,.,;.'!IS.n ) -.f>;_;!;;f.'l(''t ;,;;:..: 01,.;.,3 : '>~ 

•• , ' (.. -.. ., f) ~ .:> ( ~ q 

2)6. Tombo da Coutada do Pinheiro 
mandou-se fazer, e co:no. C. R. 9· De-
zemhm >I &0.~. , c> r J, - - - .._ 

,.•.,. :Ytd.; r. l'.!J:[U,':i't., OP'e•
1
'"·

1
•!· 

0.. t L .. l' 4 .I 

• ,_,.-:~ tnw· ·-. I 
t ) ( • "· _.,. I 

Z)7· Tormentos, Em qu~ casos ou 
çcmibJ se pcrdam (b-1 abs"Cabos·· t€ 'á~lda
dóS'. ,Regirn: r.1Jnnhe~"'I6:r.8: . ~;~J'J. ... -·~J~ 

Boo\tts~g~ S.erel)l!lbuo ·.~.6.8).,.; 1J • ::l ,; _ j~ 
( Vid ,,[J.._ 28·. ,.(!gos.t:.o:: I 6j4., e L. ~4· 

Fevl!reiro 1686.) 

r I' ..E1 s€n@ cçrtadas ~m um a~no, 
ttot'Ílárldo-se r a· correr no segu-inte , se. 
wt~rí® se~unda1 ~c~. ·· b. :iÇ>.r &etembr:~ 
· i:6.S!n.~ ·, ~l, .. "' ·: , ~~ • ·, e· r) ... • 

(Vid•- Provis. 24 .. figortQ ·169I., (. D 
14. Agosto 1698.) · 

(o ""''.~r -~· [1,. ',.. . ("J! 

CJ?eclarou-se, queJÓ ti11hãJ lugar com .JJ:.r.N~··-jlàde·~ ~ as B,!spo.s probi~ilos . 
a re(J_r que. 'l~mprfl ha_via.· t;er c-onaenado C.· R. i6. q\gos_to 17~7 , 
am ' P,fn~ r:. de• marte nritiJ1'!a}; :As.s. .. · 1{6. ~r ' · ' " -; 

.lig~ito ;r 46.l!.) >t e o~ ·o; -~ .. : •) ~ .n r~ I , . 
.,ur,;\•_ .. 1 'l'P''.:<.n'•li t Jn'J .. ~ f·\ z6z. Trabalho Iouvavel he aquelle, 

~ ..:8 1 ,..... 1
,;,,. '::! .: : que..m.i aos ,y_à~~Jlos . m~iP&~.cle se s_usren-

258. -- gue se costumavão fazer tarerh. M·~ iz...·Abril I-7j'l.;f t! zr. ju.,. 
a<1ls. • cmlpaclosi ·já:.n:~orl:fm ·lugar •. ~_A. 5'· aho "L7•60l ~- ·.t-8. , o • -· ~ ' 

~arço fiJ-9?· ~· .2.. 0 ll- · '-J ! c 0 . :·. ,' • ' ,., ' 

r- i L~' f.t.\:'3<,ul;J,.... :Er"J~rd 
• • ~ . - r::,...G --;':Jh ~,f.; ?'Y' 

259; Tornas cornpensativasdQS fiercleil'l 
ros .n~o pagão , neni Decima , nem Si
sa ., nel!IJ .Latídemio. ~. 14. Dezembro 
177). §. 9· . o l i' 

1 ' . c 

~63. -- .. honesto causa utilida~e 
propria ·~ .éoneon~· flara o estabelecimen
to •xi_o Estado, _ ~- fa~ re~;~pr.oeas. ?s uríli1 
dades e commumcave1s os mreresses. ' ' Director. confirtiz. por A. I 7. A gosto 
J~,-8. §; .16. 

- ;:1 ., 

2 64, _:.,_ fa~-se, m~ís. tQl~r.Ty~l com a 
recipro.ca converu~nc1a . . D,mwiior. ôlf?J}irni~ 
pelo A. 17. Agosto I ~58, §. 6:R. 

Quando se augmenta , deve l1aver 
re$J>ectiva compensação. C. L. 22. De

M __ Reforma do seu Regimento, A. 30. . zembro 1761. Tit. I. §. + 
a10r67s,. ' --·~ .. 

_26o. Torre do Tombo. Foi prohíbido 
de1xar sa.ít .para forà1 d:ella qualgu~r livro, 
ou papel. sem 1icénç.a .Regia ;") c:;, .ªté D 

vêlos dentro da Torre , á excepção do 
Chrónista ~M-ór~ DO. 3' D~, Maio,: e 9· 
Outubro I64'-r. ' · · 

I 
' l ' • 

..... • ' . . 
~s certidões , qüe se extrahe_m de!· 

la ' sao authenricas sendo extraludas , e 
confirmadas p.do Officíal da · Reforma ,· 
e C.Olllo Ajual.ante do ·Guà1:da Mcir. A. 
1 

I. Outubro 1760. . 

. O .despacbo, della fe>i- ~karrêgado 
ao Colil.selheiro da Fazca'da ·1nai's a:nügo , 

265. Trabalhos públicos. ;Nei.Je§ sé 
r;nandárão empregar os presos ,co~den~d;>s 
a galés , que farão postos a .disposiçao 
do Intendenre Geral da PoJicló~· C. R. 
·i 2". Dezembro r8or: . 

; 266. Tracto successivo tem .as ordina
rías, e mesadas. C. ro. Agosto 1795· 
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. · (Vid. C . . L. "JJi. Deznnbro 176'1. Tit. 
14• §. 5·) 

~67. Yràductor.. J de ~Iinguas do.Ahhi
rantado _ql!lem sela-, -suas ob11igaçóes, et<:. 
_A.. -~6. · Outubvo 1796; . ',c · ' · 

) ~68. TrrFiçiio. t>~ ·qué ee5m·ettel'em 
·este crime, que .'Jben:as-tem•;J· ~ come;·são · 
processados. D. · 20. Març't> ·r8iD9; 

· P:ara elles se mandár,ão :cconcor.rer 
todas as pessoas sem excepçâo alguma. 
D. 1;. Agosto 1705'. 

! ' .... . 
'Qia·ntos se concedem aos ·Offioiaes, 

e ?Regimentos. ( Regim. lo.: , Fe\'eniiro 
"1708. §. 236., e seg~ · · 

"' .. 
. 27)· Tra·nsportes de Lisboa pàra ":b. 

1 Exercito. Foi nomeada o Intendente 
delles. C. R. 9· Março 1797·~ 

. ·~69. -- Qyem ::tr.goir autrem '·della, ~ -276. -- :como , e ~or . 1quem s~ 
sem ser ·pele5 1meio cotmpetente, pódetsel! , apron:iptao , ·e regulamento sobre isto. 
denu·nci:rclo.,' ·e .até .preso infamando1, ou ~ A. 1)· Março 18or. 
ar guindo qualquer Author_idade pública. '- ~ , '' . ~ :: ·.. . . . - .-
V. 20. Matço .r8o9. §§. 2-:·, e 3· "''i , · ·Prov~del1cias ·d.a Pol~c!a sabre elles;, 

· ~ .· " , . · 'estabelecendo ::ts v1as . •rnthtares. <Provid. 
, · · r o •. Setembro r 8o9. 

·'i.tyÓ. Tranquiltidtzlle ;p'lfblica :pre!.valece '. · ··--' ,\' · .. 
aos interesses remo~os dos 'particulares. Novas prov.iden~ias sobre ell~s. D .. 
'D. 7· Dezembro 177'1-. r>6:; Novembre~ ·1809 . , Portt. 31. Julho 

' 1810., e 19. Agosto, Regulaç,, e -P0rt .. 
, , .' t , ~ ' • • 7. Dezembro r8r r., e Portt. 14- · Maio~ 
- .<271. Trat~sacçõe.r ---qbã'rtdo ''Se· querem ·e r L Setembro -1812. 
impugnar por lesão ehorrnissima·, de.ve.., 1· j 

se primeiramente deposihr á quantia •·re.. ' ( . ''Qlell"( OS ·nao apresenta., ne sentett•; 
'cébida. C. L. -3 I. N!aio 1774• §. r. ·dado, e castigado perant_e a Commissão. 

Especial. E rambem os Ministros, e Of
.ficiaes, que desobedecem. Port. 23. Ju-

j7·2r· -.....-- ~dos pesçador.es d'Alfama foi nhó ·- r B 10.' ,, "' 
revogacla,. e como. D. n. 0utubro 1790. •- I . ·.J:.: I 

·z73· Trànsportar se não.tp·ode p~ssoa 
aJguma das Ilhas d~ Madeira , ~ dos 
A!rôres para este Remo , e Conqmstas , 
ou ·Paizes Elstrángeiros, ·sem passaporte 
do GoveFnadl.or , e das -pessga:s encarrega
das do -governo das mesmas Ilh~s . ... ~. ·4! 
Julho 1758. · 

I 

-Podem~ se · trat.lsportar mercadorias , 
mantimeAtoS, e outros .generos fabúca-
. dos, e produzidos nestes Reinos, sem 
que para isso seja necessari0 tirar guia . . 
D. I z. Dezembro ·I 7.7 4· 

~7 4· Transportes do E:·xerdto. Os 
Desembargadores encarregados delles fa
rão contados, como presentes na Rela
~o. J?· 13 .. Agosto 170)· 

(Vtd. D. 7· Novembro 1705.) 

:Griaçâq Glo Lnspeêtor-General ·deÜes, 
para o fornecimento do Exercito Ing:l~z, 
e Portuguez. Port., e Instrucç. 28. Ja
neiro r8n. 

. · A:vrarijamerito' delles por -a~g\1;.~-In:. 
strucç., e; Pqrtar. r., .Fevereiro 1!8 u-.; .1 • 

' .... :. ./.r t ! . 1 . 

Seu !tegul~mento foL 'Confirmado 
por Portar. 7· Dezembro 18u. 

' 't,..J '_r..., I ~ l. 

177. -- qúe fo~ achado ~em marca . 
{hle pena tem o dono. Portar: 14. Maio 
1'8u. 

Providencias sobre os qu-e sao for
necidns aos córp.os: do Exercito. .P.ortar .. 
26. Janeiro 1813. · 

E sobFe ·a sua requisi'çao em tempo 
de paz. Porra!l. 30. Dezembro. 1816.- , 
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Como se mandão abon~r aos Offi
ciaes do Exercito, que marchâo em di .. 
ligencia. Portar. .r r. Julho I 8 I 7. 

278. Transversaes não podem ser mais 
attendidos na successão legitima , do que 
os descendentes. Ass. 20. Julho f78o. 

279 . Trapiches. Foi prohibido regista~ 
los , como engenhos de assucar. A. z4. 
Maio 1614. 

2-80 . Trapos brancos, ou pretos, de 
que se possa fazer ·papel , foi prohibido 
mandatos para fóra do Heino. · A. 19. 
Abril 1749· 

o 

28 r • -- ou farrapos para a fábrica 
qo papel d' Alemguer , he livre a sua 
conducçao, e importaçao, e não se po
dem mandar para fóra do Reino , e 
com que penas. Condis:. I 5, de 2. Agosto 
1802. 

_?8 2 • Trasladar ~s ,..devassas pela sua 
;mao devem os Escnvaes do Crime e 
quando forém de pouca pond~ração p~dé
rão fazer trasladalas pelos seus Escreven
tes, mas com licença dos Juizes, que 
lha porão por escripto no principio do 
traslado. Regirn. 7· Junho ~ 605. §. 6. 

~83 . T1'11slado das Provisões, e privi
l~giOs da Camara de Coimbra, em urn 

]
livro, tem fe pública, e como. A. 17. 
unho r6o8. 

2 84 -- da devassa nos feitos dos 
presos pobres são pagos metade por ond_: 
s§e paga o mais. L. 6. Dezembro 16u . 

. 17. 

O das Contas da Fazenda Real , 
~ue dao ps Almoxarifes , e Thesoureiros , 
e pago á custa della. C. R. n. Janei

ro I 694· 

~85. -- dos autos que sobem por 

appellação, ou aggravo aos Juizes supe
riores , devem ficar em boa letra ; e. por 
isso perguntao os Corregedores em cor
rei~ão. A. I8. Agosto 1747· 

28.6. -- da culpa. Casos, em que 
se deve, ou não, deixar ficar , guando 
os réos são remettidos á Relação do Rio 
de Janeiro por crimes, gue provados me
recem pena de morte. Regim. 1 3• Ou
tubro I75'I· §. 71.. 

287. -- ou copia dos livros, que 
ha nos armazens da fabrica da Seda para 
as obrigaçóes, .e fianças, tem tanta fé 
como os originaes. A. 6. Agosto 1757• 

Os das doações fejtas aos Fidalgos, 
réos d'Inconfidencia ,, forãn declarados 
nullós , e mandárão-se recolher á Torre 
do Tombo, e por que modo. A. 17. 
Janeiro 1759· 

288. Traslados , nem ainda os pri
meiros , se admittem , e são nullos nos 
autos de habilitação no Juizo de India e 
Mina. A. 9·· Agosto 1759· §. '5~ 

' 
(Declarou-se pela Reso/. 19. Setemhro 

17 6o , que se pó de julgar pelas copias 
authenticas, com tanto que, ante f de se 
fazer ohra por el!as, com te que foriifJ 
averbadas nos originaes.) 

O das culpas formadas aos Milita
res pelo 1 ntendente Geral da F oli~ia , e 
seu Substituto, fica na Inrendenc1a, re
mettendo-se os originaes. A. 21. Outu· 
bro .1763. §. 8. 

289. -- de ~raslados sâo p~r Direito 
indignos de credlto. A. 2. MalO 1768. 

290. -- de que se ~erdêrao o~ ori
ginaes , ficao sem credito , p~r nao se 
poderem conferir com os ongmaes. . E 
qual he a fó~ma do Ju.izo, com que se 
devem tirar. A. 2. Ma10 1768. 

Os dos autos paga aquelle , que 
çom embargos dá causa , a que os mes-
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mos autos v ao para -(i)Juizo superior. Ass. 
n. Janeiro 1771. 

291. Traslado dos autos, que se re
mettem para outro Juizo. Casos, em·que 
não he ·necessario deixalos. A. -23. Maio 
177)· ~· 3· 

~91.. -- dos autos não fica -no Juizo 
Ecclesiastico, quando se interpoem Re
curso para o da Corôa. Ass. 22.. Maio 
17~-3· 

·293· 'Fraslados das culpas., ·que pas
sao de um para outro Juizo' só se deixão 
nas querelas, que se tomâo em livros, 
ou nas devassas, e summarios, de que 
ha .outros réos. A. )• Mar~o 1790· §.H. 

294· -- das escrituras dos prazos fo
reiros aos Conegos ~eculares de S. ] oão 
Evangelista tem a mesma fé, que os ori
ginaes. Provis. 30. Agosto ·l799• 

29;. Trastes de casa já feitos, ou car
ruagens. Foi prohibida a sua entrada nas 
alfandegas , e a sua venda., sendo fabri
cados fóra dos Domínios Portug~ezes. 
L. -2.4- Maio 1749· .Cap. 7· 

(Revr;~g. pelo A. 4· Junho I81.)·) 

. 1.96. Tratado de commercio-com Fran
ça , e Inglaterra teve por fim tambem 
prohibir o commercio com os Hollan
dezes, e Zelandezes, A. 1.8. No\'embro 
r6o4. 

(Vid. C. R. 13. Fevereiro, A. 22. 
Dezembro r6o;. 

'-97· -- de Tregoas entre os Esta
dos de Portugal , e Inglaterra na lndia. 
20. Janeiro 163)· 

De confederação , e ailíança entre -o 
Senhor D. João IV. , e Luiz XIII. , Rei 
de França. r. Junho 1641. 

De Tregoa por dez annos cem os 
Estados Geraes. :u. Junho 1641• 

Ratificação della. 18. Novembro 
r644· 

De paz, e commercio com a Rai
nha de Suecia. 1.9. Junho t-641., con
firmado~ ·e .ratificado em ro. Dezembro 
r641. 

298. Tratado de Paz com Carlos I . 
de I~glaterra . . 29. Janeiro J 642. 

Provisional com os Estados Geraes 
da Hollanda. 27. Março 1 645'. 

Com os Estados Geraes das Provín
cias Unidas. ·10. Outuhro I6)2. 

Em seis artigos com a Grâa Bre
tanha. O. 29. Dezembro I 6p. 

De Paz com 'Inglaterra -em vinte e 
oito artigos. I o. J olho ·X 6; 4· 

~99· -- com a Inglaterra em 14. 
Artigos. 18. Abril J66o. · 

E -outro , ·e .contracto do casa~nto 
da Senhora D. Catharina com Carlos li. 
28. Maio 166r. 

De Paz , e ·confederação com os 
Estados Geraes de He.Ilanda. 6. Agosto 
r66r • 

E o da liga o.ífensiva, e defensiva 
com Luiz XIP.., contra Castella, em 16. 
Artigos. 31. Mar~o 1667. 

De paz com Castella. 13. Feverei~ 
ro 1668. 

300. -- ·de Paz -com as. Provincias 
Unidas. 31. Julho 1669. Ratificado em 
18. Setembro 1677. 

E outro com as Provincia~; Unidas 
em 2). Artigos 3 r. Julho 1669. 

Com os Estados das Províncias Uni
das. r. Junho 1677., e 18. Setembro 
1678. 
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r. • E com Hespanha sobre a nova Co
lonia. 7· Maio, e C. R. 13. Junho x68x. 

ÍtJ 

. Contas Províncias Unidas. 21• Maio> 
e r<~tificaao. zo. Setembro 1692. 

I ' 

. -
I 30t. Tratado Provisional com Luiz 
'XIV, sobre as terras. do Maranhão. 4-
Mar~e 1700. 

De alliançá offensiva , e defensiva 
com Filippe V. 4· Mar~o 1701. 

Com Filippe r. sobre a successat> 
de Carlos 11. á Corôa de Hespanha. 18. 
Junho 1701. 

De alliança o~ensiva , e d~fenSlva 
com o Imperador Leopoldo, e Hollanda 
sobre a successao do Arquiduque Carlos 
á Corôa. 16. Maio 1703• 

. Outro de liga offensiva com Ingia
·terra, e Hollanda. 16. Maio 1703. 

302. -- de commercio com Ingla
terra. 27. Dezembro 17031 

Com os Estados Geraes de Ho1lan· 
,da, 7• A gosto I 70). 

Com Fran~a. Z7~ Junho I7o7d 
' 

De suspensão d'annas entre Portu
~1, e França; concluído em UtreGht. 7· 

ovembro I7Il· 

L 
De paz entre o Senhor D. João V., 

e , uiz XIP. u. Abril 17 I 3• ' 

h De paz com Filippe V. de Hespa
n a. 6. Fevereiro 1715. 

:6 3?3· -- de aliiança offensiva, e de
enslVa enrre Portugal, ~ Inglaterra nos 

seus Estados da Asia. zo. Agosto 17:2.1. 

S De paz entre o Viee•Rei da lndia , 
e ohau Raja. 9· Janeiro 171.11. 

I E outro entre o mesmo, e o Re- · 
~7U 0 de Tondda, Saunco. 26. Agosto ! 

2). .• I 
Tom. JI. 

TR 
De limites n' America entre Portil'= 

gal, e Hespanha. r 3·, e ratificapo a 26~ 
Janeiro 1750.· 

(Tid. :ll.rtt, r6; Março 1737.) 

De limites n' America com . a Côrte 
de Ma~rid , .Commissarios para d regu
lar. D. I 6. Setembro I'jp. 

3o4. Tratado da India, feito' pelo Con
de d' Alva. 2). Outubro 1754· 

De Pázes entre os Estados Portu
guezes da lhdia, e o Bonssulo. 1.6. Ju:. 
nho 1759· 

~ . 
, Entre Portugal, e Hespanha, ari· 

nullando o de I 3 Janeiro 17)0., feito 
em I2. Fevereiro Í76r. 

De paz entre Frariça , Portugal ~ 
Hespanha, e Inglaterra em 27. Artigos. 
10. Fevereiro 1763. 

Foi participado. ~· z;. Março i76~•. 

30)· -- de commercio, e nave
ga~âo com Dinamarea. 26• Setembro 
1766. 

De comri:íercio com a Reiná de 
Marrocos. I. Novembro 1774. 

Preliminaf de Pai_, e limites tom 
Hespanha n' America Meridional em lS· 
Artigos. i. Outubro 1777· 

De alliança defensiva entre a Senho ... 
ra D. Maria I., e Carlos III. de Ht!s .. 
panha. 14. Março 1778. 

Õu convençao entre França, e Por:. 
tugal, abolindo-se o direito d'Aubaine. 
1.1. Abril 1778: 

306 . ...;....;--:... com a Russia sobre a nave-" 
ga~ão mercanril nçutra. I 3. Julho I 781.. 

Com França , para demolirão do 
Forte Portuguez de Cabinda., e hberdaft 
de do commercio. 30. Janeiro 1786. 

Com o Rei de Sardenha a respeito' 

49 
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das suceessoes-. R~ritkrdo: a roi. Novem
bro 1787. 

De comm€rdó c0m ~ &ussia. .:2+ 
Março 1788. 

'' -
- _ Ou «:onven~ã:o cmm Hespa.nha. r)· 
Julho 1793· 

E com Inglaterra. 26. Setembro 

·1793· 

307. Tratado com os Paizes Baixos 
·das Províncias Unidás. 8. Maio I794· 

De navegação , e commercio ·com a 
Russia. 2;7. Dezembro 1798. Foi ratifi
<;ado a .19. Abrii 1799· 

Com o Regente de Trípoli. I4' Maio 

Ii99• 

E com o de Tunes. 19· Setembro 

'1799· 

De allianÇa defensiva e·ntre Portu
gal , e R ussia. 7. Setembro I 799· 

De Paz entre Hespanha , e Portu
gal , feito a 6. , e confirmado a I 4· J u
nho, e publicado em Edir. de 17. No
vemb:o 1 8o r. 

308. -- entre Portugal, e França. 
29. Setembro 1801. 

309. Tratados feitos com o Impe_rador 
dos Francezes, particularmente o de Ba
·d·ajoz, e Madrid em r8oi., e de netl
tralidade em I 804. , farão declarados nul
los, e de nenhum effeito. Manifest. I. 

Maio 18o8. 

310. Tratados de amizade, e alliança 
entre Porrugãl, e Ingl::tterra. 19., e con
fir,m. pela C. .26. Fevereiro 1 8 I o •. 

De commercio, e navegação entre 
Inglaterra, e Portugal. ~ 19., e con/irm. 
por C. 26 . .Fevereiro r3w. 

3.1L Tratados com o Be.i d' Argel pa-

ra o .resgare dos· €s~avos. 6. J ulho-1810., 
e Portar. q. Julho 1813-~ 

1 . (V'_id. D. 20. Dezembro r8I 3·, que o 
confirm'()u.) 

Entre França, Austria. Russia, . In-
gJaterra, e Prussia. 30. Maio I 8 I 4· . 

Sobre o trafico dos escravos. - E 
convencao sobre a indemnisacâo das per
das , q ~1e por esta occasião~ ti verão os 
Portuguezes. S. Junho I8I). 

Prorogação do Tratado-com o Dei 
de Tunes. Avis. 2.9- Janeiro 1817~ 

3 I?.. -- -com S. M. Christianissima. 
28. Agosro r817. · 

3 r 3· Tratamentos. Mandou-se obser .. 
var a Pragmatica de 6. Setembro I )97· ; 
perguntando-se na devassa geral pelos 
gue recebem aquelle , que lhes não com
pete. A. 30. Agosto 1612. 

(Declarou-se quaes são os que .re de
vem dar ás pessoas, segrmdo a honra 
distincção , e gt·andeza del/as ; e qu; 
ntes tratamento_s se denfgassenz ás que 
cosa_ssern sfm ltcença R egia, devendo 
pedtla : e o mesmo aos filhos , e filhas , 
que nascessem desse matrimonio. L. 29. 
Janeiro 1739.) , 

- ( Dechwou-se mais, que· se tirasse de
vassa, e se lacerasse pelos· Ministros o 
livro, em qrte se dessem taes tratamen
tos ~ individuas, qt~e os uáo ti'Vessem. 
Provts. 15. Julho I744·) _ 

314. -- de Smhor. Mandou dar S. 
Mag. ao Senhor D. João, filho do In
fante D. Francisco. D. 19. Maio 1750. 

Deve observar-se no tratamento .das 
pessoas uma regra certa, e clara , <]Ue 
faça cessar todas as guestóes ; e .quaes 
são aqm~lles, que se mandárão dar a ca
da um conforme seu estado, e nascimen
to. A. I). Janeiro I759· 

Faltando-se a dle para com a pes4 
soa t que o tem , goza esta do direito 
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à~ requerer , que seja ·estranhàda ; du pu
htda q;ualquer fa1lra, que a este respeito 
ouver. D. 7· Maio '1799· 

315'· Tratante, o que seja nos tei"rnos 
da C, L. 30. Agosto 1770. §. 18. 

. ~ ~ 6. Tratar Se devem as pesse>as com, 
C1v1hdade competente á authorid~de dos 
seus cargos. A. 6. jullro 17)4• . 

31~ •. Tratos de poJé se podem imp6r 
nas VJSltas das cadeias. A. 31. Março 
1742. §. 8. 

318. Travessias de pão. Providencias 
sobre e.Has. Provis. 2. Agosto 1678. 

1 
e 

15. Maxo 1679. 

3 I~· -:-- Todos os culpados .em ven
der tngo para fóra do Reino forâo man
da.dos castigar com graves penas, 'derer
mmando-se' que sejão sentenciados em 
~dação summariamente , dentro de oito 
d1as; e logo .se executem. as sentenças, e 
que os Clengos' e mais Ecclesiasricos 
atraves~adores d.e pão s~jao lançados fóra 
do Remo. D. 25. J anerro 1679. · 

~ .320, Tregoa com os Hollandezes foi 
b~Ita por dez annos, ficando elles prohi ... 

Idos de commerciar no Brazil. C. R. 
l.3, Setembro 1610. 

1 
30I. Trem de Lagos. Novo plano de! ... 

e. • 1 5'· Junho 179)· 

3'2.2. Trens do Reino. Provi·d~ncias 
~r~ 0 seu regulamento ) e administra~ão. 

VIs. 5· Março 1816. 

d .3 1 3· Trihunaes. Determinou .. se, que 
encassem copia dos papeis, que enviao 

tom as consultas. C. R. 1 3· Maio 1608. 

314· -- Os Presidentes, e Mihistros 

delles ·devem sahir para -fóra, quando se 
trata cle negocios de parentes seus. C. 
R. 9· Dezembro r 6o8. 

·3~S:· Tribunaes. <l!Jando a elles vão 
despa-cho~ ·d'ElRei, <ievern ser abertos na 
presença dos Conselheiros. 'C. R. 6. Se .. 
·tembro 1616. 

s ~6. Trii:Sunaes~ Foi .. ·lhes prohi·bidó 
propôr para empregos espec-ificamente 
alguns Ministros, devendo só ·dizer , q!:le 
propoem aquelle, que ElRei julgar mais 
a prop<:>site. C. R. 7· Setembro ·I 62.!7. 

P7· -- Mandou-se haver despacl10 
nellés em rodos os dias , que não fossem 
festivos, ou feriados por ordem Regia. 
C. R. ~· Maio 16:2.9• 

p 8. -- Os Escrivâes deÜes devem 
dár ás parres os despachos dentro de qua• 
tro dias, e no mesmo tempo fazerem-se 
ai consultas. D. ro. Abril r 643• 

Nao tem alçada. Resol. 17. Julho 
l64)• 

Nao devem fazer demonstraçao al
guma elli cohflicto de jurisdi~çâo ~om 
outros , à\às dar êontà. O. I J• Julho 
1679· 

Nelles sê despachão ·as remissóes or
dinarias dos requerimentos das partes, as
sim como os mais negocios do seu expe
diente. E quaes são estcl!i A. 24. Julho 
17 13· 

( Y"'id. iJD. 23• l~1arfo 1634·; e 18. 
Abril 1641. 

Nâo devem admittir , nein eonsuirar 
pelas mesmas petiçóes sobre officios re-' 
nunciados, aindaque seja por titulo de 
dote; entrada em Religião ; ou pagamen.J 
to de credores em falta de outros bens, 
ou por outra qualquer causa pia ; ou pri
vilegiada; e nem reformar as 'onsultas. 
D. :to. Abril 175 4· 

49 * 
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·· ' XvbtrdQlf.se JJiiincipiar. . o~ despachd>· 
rde. tadõs á\8:. oit0· ~oras da 'Rl@'Ilh1Í· em. t~ 
•do o tempo do anril:t 'D. 9' Ju-n:h(\)\ ·I·'J.)g'; 

:129. · Tribu:rl Jazettt (\)~ ' M.imistros:~da 
Relação, quand0 proferem· quatquer Acr;;rc:.. 
da o. D. 1215.: Maia r :n .. a. · · < · J :''·' :=- . 

.õt:; · J.r:rr..J . 

. · 330. Tribunaes, qu~ prec:z~rem saber 
alguma~ cousa' d-0 'serVb9ec cdin S: Mag. , 
·per;enoente· : ~b .. Jum<a ·~~ r Corn:~ercio•, xo· 
furao ·saber ~-pór .seu .. S~ere<t'<ttiO}): a<oH:tta, 
J un,ra ta liiJJje~:, o:iqua.P r..esponderát .. ~-tfUI€' 
.esta. de-~érmidanc. ESt-a,t •. àmjirm~1 Ffd~· ~ ;. 
.16. Dezembro 1756. Cap. r8. 

• h; --: -;,.. 

: · 3361 :Tribú~1al · dor I;>esembar.gQ ~a:Pa~ 
~o. J~a·ven.Q.o D-ese~hf1rg'a{3or. qar Suppli~ 
cação, que sej<r);>put@F, .>.OU· Léhte, .' 'Va:i 

;argnmentar á Leitura dos Bachareis. E 
l1avendo concurso, devem ler tres .por 
..:~· ·D -T-1>-t 1\lt.- . "' . y,7D , •," •. ' •. , ·' ,, ~-Ia. , .... ~" ~TJ:.alv ... AJ- '09· :t ~"~1..... ·.t ., 

I I r ,... ,..,~ ~ 'fl ~~ f ''"" 't f > 

·~ ( D~~lar~u~;e'p~r ·D~ '4: ~jun·h~ 1789:: 
que o Examinador, sendo da Casa da 
;supplis.apiio·,- tem ·YJSJsen~o~no fim · dà M e
l .f~ :ao. ltldfJ -~8 Bac,ha~-d., •e a;ota :i .mit.r' .; 
nao sendfJ 1 ,tn[fJrnúi. ) ~ ·'-· Jj, .· r) .1: . ~ 

No mesmo Tribu.nal fo.râo augrnen
nrdas·a_s; as8igpatuttis, re:€molumefltos !ilos 
. segs• •Desel'!l batgM!on:s:,:; e Officia.es. D.~ 
15'· Fevereiro 1816. , ·r ·.r 

~ ~ • I -0 I ' \ '- ~-

: 3'-3 r;: T>filjturaL clai] u:llu. dé! Inttend~Íll-; ~ . -r .j: 3-T" ~r..fl!nHl-i~ ·ta Gâsa:·dío Ii?farita~o; 
áa-. das cili.irwi.f@as antigas. das U\!1ma~en·~ fcJtL ~ Bra'gança( nác;>~ tem. juui-sdicçác.l cont.eh.o; 
·cria.do pelo D. z6. -~'gO'StO 17'6o.(. >i • •·. · c~osa, nem poder _para fazê t graÇas.,, G>'U'i 

·dispensar na lei, C. L. 19. Julho I 790 • 
.(Extincto pelfJ .A. 6. Abril I773· §.I.) · §. 26, · 

'.-.. · • •. • - d.\.:.., • U : I [!')'1 ~.f', ,· j·':(j • 6 ~ ... '~ ~·._ 

" :nr ' ~·..; .... ·,i'. I -"·-' Os Ti:iburiad fatzem• <í:ODS·tar uns ai1J~ 
• nz.~ Ttibunaes, encarregado~ :d:at:.ad:;. outuos asResolafóe'S'.B.egias,. por seu& E&-, 
minis~ra~âo da .Eazeiída .R!.ea:Ir; !~'s-~ ~,.rem cr~!faes,.eSecretafios. ;,.. 2'vjanei-ro ii 3.u. •. 
juri~d~c~ão para arrema~ar os Con_t~atos, , _r _ , ~ ·" · ,. 

,e, n2\o pat a •a.- eobran~a. C.<ú, . . 2.1. De- . ~ ·. ·; · , .. ,. ·: s '' .. - . , 
zembro n6r. Tit. 2 . -.~Ó- '-· 33~~GTt~ibutli~Jtoi.werâo-se ptJr leva n .. • 

, tados , :.eFcomo? Res01!.- _Io .. Abri,! 1.608-. 
, . . r :-... ,.. . ... ... ·- _, .. . 

. · j.i3· ·;rrihunal'das CopfirfJia.çõ~s. ·~ae.s. Todos se mandá rã o' ~essar, dep<;>Ís 
fmião os Ministros, quê S~ . Mag. nomeou . de findo ó anno do novo Usual , ficando 
~ara ell~. A:· o. Màio lJj69 .. - ·' ' < s.@mem.e: os; Quatro e: ureio , e Sisas. do

e!!~®as~ ~· R •. 2,:}. Navembro !711). I 

:33-4r.. --. . do Subst~:H0 ·Litterar~o .h.e o 
novam-8nte' '"t1ad(l) por Sr Mag. crrm JU-. . 339· Tributo, foro, ou direito nao
r-isdk~ão pri.va:ti va j e· ex;clusi:va . para I a:: pagão os lndios do Brazil das terras 
arvet:adaçâo .. delle1· ,. send0>compostcy cl~ , ,que cudltiYa®. A· 6. j Qntha ].7-))· §,. 1:4: 
Presidente da Real Mesa Censor ia, . e cte j • 

_tr~s Deputa~os da ~esma Mes_a •. A • . 4- : Q!.1aes sao os ·males, que- resultao 
. Set:effih~o.\1113 ; -_ ':" · ·, · · ... · · 'j da sua ~rrecadação por miudo , pelos ve-

. . 1xames, · ql!re causãd! ost E;xecutor~s. C. 

_3.3;. Tribunae~. Depois do estabeleci- ' 
n úl-"Nit'.@í ât:'i !ETário ~egio só:mente 'T.11es fi
ccim C?m~ti[F.{d.O ma-ndar· Jav,rar folhasr de' 
pa.gafuePliro ' I>'ara ·sé' remetterem a( elrle:, . a. 
fit1:1;F ·Gl~ s~i~m) p~~: : d€ .sarlf€: qtre ai:m-d;a. 
ao ·mesttr0l CMs€ll~0i clla Fa2en~a foi p:ro
hil1li9f>1c el~~i l! tl.:Já.mda@osi d~ pa.game:rntto•, 
-ctilmGJ ~,~~ ~~mr.ãk)l "raz;i'él .:- .ID •• u~:-Jtn1l&o 

1L. 110 . No~embr'? L?TZ,, §·. l· . 

1779· 

340. Trigo importado em Lisb'oa foi 
. isenro. de: · àióúnos: ~ar' .úm::o: annos. :C. 
; R.. 27. J~~eir~ . x~ 6~~7'· · 

, He privilegiado, e isento ,de tcdo 
lo t.~~u~o, desde o ~em~o do Senhor D. 
: Joa~ . f:,, D .. rr. Dez:e:m&re t 643 . .. < 
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:.<r· i~ fEjtte t.v~tn ·, dllsr:;!1ná'S·l ~ .. C'tUiias 
partes U!t~marri~s1 { ~~rá este. R6irió','; 

.·n~Í<? paga direitos. A. 20. Janeiro 1646. 

· tM~ ~ntte Offiõià·es da m-~m:1 ~tadu~~ o, 
e armas; e ' pr~hlbiGJ,a 0t!tra -· G§rD~ci':M 
das Torres, Fortes, <7rd~aó:~s· , re. 1\y,!L 
xiliares com os de Cavallaria , Infanteria, 
.e A~tilheri~ . . D. _I 3· Agostp I7J)· 

··ii n ~·· "Joa ".i::ln ! i - .( 

34 i~ ~rigg ,.! ~ ~al~· gen~ro's ~ · ~·u~·'vetn 
.do~ Remo do Algarve, não pagão _direi
~) n~Jfá1f.i~a<A\::n; Jtm~o 17);0. ~ 

~:· :g~ ]rp~i.hJ~~.I ~q·· qo )Iliarve' ~ :·~~~ . 
1f...f!.'C..f-tU!;'JffiTfl f_r/r:~ Jo]{etno. ]J_~ 3r :Ju!b~ 
!7rPl3~ J.!fy 1 . · - ; • .!U · • · . ..., ' 

' • I 
(J ') 

• • ) • .. :tt • ~ ·.Jt, :t - -r" ' ' . , 

341. -- -quem o tem deve manífes
talo , como , e com que penas "lla fórrna 
do D. 1. Dezembro ·P)7• 

· tomo se avalia para o pagamento 
da Decima. Instrucç. 18. Outubro 1762. 
§. I 8. ; e seg. ' 

_ .. "'\ - \ . -. .~, 

"343'·· 'T.rigô ,_ 'CI]if1e ··v.em das Ilhás doSJ 
AÇt!l~€~ · patá a ~ichtde . dttLislrua ;- ptmnir~· 
te-se a sua extracção livre; occotr<Mld~
se aos rnonopolios , que delle se iàzião 
nas . mesma~ Ilhas. Não se _póde com tu
dJ;· ree:tf1~taf. ··mr· 1\tàd~tr.a, ~ ··e-com que 
~Iras;~. 216 •. Fevere!r.m 1771• · · · 
._.• ' ' ~ :'· 

( .. ·:Fara ·a ~télbeledim~nro da: esrlvá elo, 
pr~o 1 ~ó' há . ~iffereHça entr.e· o dar ~ey .... 
l~fi li ~ ''O· de- H{>~:a .• -: A.~is: I3'• MaJiçu, 1793. 

' . I 

. - · '_PJ<mvidJetldas; q(u·e ·se· dera o sobre âl 
IflllpOrraçaQ .Q'~IJ.g ,. i-sentao dó-se. o-s óavios 
dos dir~itos de porto. D. 24. Al3ril 1801~ 

• i" • 

No .Rio de Janeiro paga por entra
d~ u~ v~ntem por alqu~ire, e col!-1 que 
aP:PhCàÇa<!J. A. 2.:21 .. Janeiro· 18t0. §. 1·3· 

I ~ 34-4· Tr-ipularão dos t1á·Vi0s , qt~lf s& 

defe·nderem do inimi'go- Gratific'àçao:' que· 
lhe he devida. Resol. 6., em Edit.- 2.9. 
Ju!ho. I799· _ .. · 

(Vtd. D. 114; Selimbr6 1-7~8,, · Res-ol. 
~· Fever-eiro ;·e Edit., ~9· JnJh'o 1'799·) 

· 34)~ Tror:a entre· o•Hospital de €oirtl
brai ,· e a· Col'l.e-giad:a de Si Barrhoi'Oine!i· 
foi ap.prova-da. A. 25'. ]ufl.ho ~êfl . . 

' ·."" · .. ". 
A (de postos mifit~res ·foi s& pefmJ~v• · 

• . . JI zo,J · · · r · 
E~ adt'ã.íttiroo e~~ttm.áoo~/li} .. ::u" 

Abrll<ii16V. I • 

-,•v t.·' ... l . ":[[ h ~:t·. :;•o ··-:.~· "" f, 1. 

' ' 
346. -- de bens de raiz pagão Sisa ' 

do valor respectivo; declarando-se po
réth "v~lidsas · toda·~ ~té": iP!tão- feit$··, .. de 
que se tivesse pago só do excesso. Resol. 
3. · ·Novembf0-i'i,9 '· -

347· Trofo de homens do mar foi ex• 
tincto ; d~ndo-se varias providencias so• 
bre o servtço, que elles faziáo na Ribei
ra das ~áos. A~_ r. Fevereiro 1758. 

:548• T rombêta Mrfr tG[. eriado nos
. 
1 
Rey~mt!ntos de ~avaliaria em : ll!lgár do 
1i'imbal~li'Ól ~ tOtrJja ·Jbr.áp se·· e:xciJiblg:llli<ll'. D. 
t9i ' Ma$,>~ I 8d6.. ,· . 

349· Tropas da Côrte. M-andou-se fao 
'zer -·dai · l;nfunriena. um à.• 13ri·ga·<ikl }tarcr o 

' S€·1'>VÍÇQ' .regular. €. a. 6. A~liii 17'57· 

·I I .• 

, 3)0. -- nomeárao-se Officiaes para 
'1 lhes •pagar, em lugar dos da extincta V e. 
d0úa. liJ; · z.~·· Julhe" r7S3'. · -

J • , 1 .~ r ! 

· 3)!. Ttlmulíu,. ou mdtirrr da· ~ídade 
do Porto. Providem:ias sobre elle. C. R. 

I - . 
. 8. Ma1&- . t6-~r. 

! 35'2· ~ ou l'lJ'OTim _d@ Marafirlqifo-,. 
1conrra os Missionarios. Os culpados del
:le forão perdoados. Provis. Reg. u. Se-
•t.enibro J66y : · · · ~ , ' 

35'3· ~=-! der Porto. Obrigaçâb ~e o 
denunciar em cinco dias, com commwa· 

1 çâo de ficar incurso nas mes~as . penas 
, tdos retfs'l E ' foi · 'teputàdo' cr~'il!le d'a:I~a 

ttaiçãilí>:J c~R,~~:s.- Ab1iil 1 @ ~d1t1 & ~~aro' 
I 7 57'· ' ·' ' ' " 
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3')4: Tumultos populares. yroviden
cias <la Policia sobre ~lles. Edn. 6.. Fe
vereiro 1-809. §. 1 3 • 

1 . 

3 5'5'. Tuteta , e curadoria dos Reis, e 
P·rincipes successores do Reino ia~aba aos 
quatorze annos completos, ou casando a 
filha successora antes delles. L. 2.3. No
vembro i 67 4· 

:3;6. -- -dos Príncipes ., e dos In-

tantes menores toca por direito ~ Rainha 
sua Mai. D. ~· Set~;mbro r683. · ~ 

3S7· Tutelas. Providencias sobre o li
vro de11as. Prov. 24. Outubro 1694· 

3)8. - e encárgos pessoaes dos 
Concelhos. Sao livres dellas os pais, que 
tiverem tres filhos no serviço dos corpos 
de linha, e as pessoas, que servírâo nel!esr 
até á conclusão da paz, ou nella 8e im
possibilitárão. Portar.17.]unho i8w. §. 8. 

1 

.1.1 u 
UN 

~ r. UNião dos . predios contiguos. só 
'Se póde conceder no caso especial de se
rem necessarlÕ's patã incluir em àlgum 
grande .edificio , ou para entrar em algu-. 
ma graJ!de .prnprie_dade 1muada .; e 'COm 
<JUe circunstancias mais. D. 17. Junho 
1778. 

l . .:Uniformes dos Officiaes ·militares, 
em ·que casos poderão ser de prata , . ou 
ouro. DO. 18. Abril 1735'·, l7• Abril, e 
ao. Maio 1.76I.' e A vis. 12. Junho 1766. 

3· -- nao 'ha vestidos .mais n'obres, 
nem mais dignos de entrar na Côrre. E 
qQal foi o estabelecido para os Officiaes 
do :ExeFdto. D. ·Z7• Abril :176-r. . 

(Por D. 30. Maio 1761. se declarou, 
quaes são os galõe.t, de que podem usar 
os Tenentes Coroneis , e Capitães Te
nente.r, ·e os .()jjiâaeJ' SubaltertJos.) : 

4· -~ das Ordenanças .,~ ;e -AUKilia
·res. São concedidos aos Coroneis delJ<.., , 
e Mestr,es de Campo os mesmos de Tro
pa de linha. D. 6. :Agosro 176-~o . 

. ~· Uniforme dos Tenentes Generaes 
he uma. dragona ·de cordão d~otlro. D. 
14. Abril 1762.. 

r 

UN 
6~ Uniforme dos Officiaes dos Ter

ços Auxiliares, ·e Ordenanças era o mes
mo da Tropa de linha. D. 24. Agosto 
1762. 

. ) 

7· -- mili&ai', ou parte alguma dei. 
le e armamento , he prohibido a toda a 
pessoa , que não for soldado. - ~e pe. 
nas tem quem com elle for achado: como 
será julgado; quem o p6de prender, e· o 
que deve praticar CJUem o tiver: a que~ 
se julgao os que forem apprehendidos; e 
Í$to alem das penas , em que tiverem in
corrido por outros crimes. A. 2.0. Outu-
bro 1763.' . 

( Vid. 4vis. I. Outgbro 18n.) 

8. Uniformes militares sâo inalteravel. 
mente talhados , e feitos na conformida~ 
de do Cap. 16. do Novo Regulamento, 
;, C_?m .as côres, medidas, e divisas, que 
rorao determi11adas. A. 24. Mar~o 1764. 
§. 3· 

·(Por Avis. n. Junho 1766 . .se de-
cl~rou , que nos fardamentos nãrJ Je de
'Vta accrescentar nem maiores largura.r· 
de gal~es, nem mai~re-s guarnifóCJ, e 
nem amdtt um botao, umtZ uua , ou 
qualquer a/amar, debrum, ou t{)tl.fa 

, q~e não seja ~stabeieâda p~r Le.i, e n~ 
forma prescrzpta por d/11 pelo; padrões 
. estllbtkâdor. ) · " 

) 
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· ·9. Unifonne dos c-ria.dqs da Cq,sa Real. · 
AYis .. 19. Janeiro. 179~· 

J I 

, E dos Porteiros da Catnara , d~ Ca-
va'llo. Avis .. . I·J· Fevereiro I79S'· 

, r o. _,......., dos Artilheiros , Fuzileiros, 
ArtifiFes , e Lastradores marinheivos , 
qual he. A_. 28. Agosto I797• §. I4,, 11= 

seg., e Additam. I I. Novembro I797· 

·, O dos OBiciaes Pilotos qu<1l he. 
ResoJ.. lO ' Fevereiro J798. 

E do Inspector Geral da Marinha 
qual he. Resol. 1.8. ·Março 1798. 

Foi -prohibido ;10~ §olclados usar de 
oútros, . que não foss~rn recebidos dos 
Arsenaes. D. 23. Fevereiro, Avis. JI,, 
e Ord. 20. Mar~o 1 8oz. 

I I. Uniforme par.a o Regimento <d~ 
Alcantara foi appróvado. Avís. z. Maio · 
iBo4; 

, cês <Í cu~ta da F~enc\ar : ~~d ,. ÇJU ~a 
V .qiy~rsjd~cJ~ , , ~ ~,r.>.m.ençy, q~cresç~~ta
mento çl_e çr-ç\eh.í!.dQ~ S:· R.~r. 2~ Nc;>.ve.~
bro x6o4. 

• t 

i:). Unív~rs~cl~~e .de <.::qimbf~· FoLtes;
t~br:Ieçída qo~ pri~il!'!gios, .qu€ ~~e ~ilY~J 
tirado a sent~oça da alçada do GovcrJ1'l
dor do Porto. C. R. 2 7. Maio I 607. 

Foi t;!!Çtincrto o Qfficio qe Contador 
da área dqs ·M~diceª , ql-le qe\lÍjl haviª. 
C. R. l, Abril l6ç8. 

I 6. -- Foi prohibido repartirem o 
ReitÓr, ~ OepJ.Jt~qos çerfps maios ge tri
go, e c~vaclãv pelos J.,~ate.&, e - p~~spas Jlli
serqveis. C. ~~ 4· Novff!:per.e J 609 

. Farão approvados alguns capítulos 
qa Reforma~âe çl:os ~\lS Esta.t.utos, C. R. 
J;6. Janejrp 1 ~ .~P· 

17. -- Deve ,ço1J-~ulta-r ªs ~qn~ziq~ 
de sua appresentação, quando vagarem; 

. , e o Soberano póde alterar a fórma do 
n. Uniformes militares. Sua regJJ1a~ · p.rov4llnen~,G dado nq~ Estatutos. Ayi~~ 6. 

ção para todos os póstos de Officiaes de 1 Jun~o, .e ,A. il. .Our.ubr:9 IQJlü: 
qM~J.quer .arma, e de q·l!lalquer grad\uas:ao 
ele .Litmha , MiJiúas , e Or·de:oa·.nç<!ls , -e 
Emprega:clos -c.ivJs. D. , . .e PJa.n. i!9. Maio 
I8o6. 

. O da Armada Real , Brigada , e 
mais pe~seas ·em:pregadas ma Maüoha 
quaJ Jue. !0 . . l1j· Maio j8·o7 .. 

. t-g. -- ·dos Empregados ,dvJs do 
E:xer.cito i~111aes são. P.ortar.. 9• 'Janeiro 
Jg;!2, 

· '~4· Univ~r.sUade 1d-e Coimbra. l'/[an
Glou-se fazer a ;Refo.n&Hl della, .ccnn0, ~pQr 
guem, e em que tempo. CG .RR· , ~,. 
Julho r6o4. , e I 5. Março I 60). 

, Fo.i txr.ohibi8o acllmiiHÍr taGs ·Offiaia~s 
de-Jfra peti~óes de ~ quita. C. ·R. · Y· ~0-
vernbro 1604• . 

;E CÇ>nsultar ra favor rdo'S Len.~~s mer-

.(Revog. pela C. R. 17• 'Julho, e 16. 
No'1;}em.b1í.O r@i.J. ,) 

F.oi ,pr.~hibiPlo ~mp~est,ar ~in~1.~iro 
della para impressão d'obras. C. ~-· 27. 
Outubro r6II. Cap. 5· 

I 8. -- Os negocias della não se 
podem c'onsulta:r, sem preceder informa
~~CD, e Jp>:a·iteQeF t.IQ Re~ti>r~.l; . .R. 16. JNo~ 
N1elllll:>r~ 1 ~J:;I. · . 

Não póde pôr · c0.nêl'iç6es novas nos 
arrendamentos. CC. RR. r 6. Nmr~mbro 
r6;r.r., e_ ~o. Outubro ~bl2. :~ap. 2. 

' 

Mandou-se criar nella . uma ~adeira 
de .Cii\Ur@a _, e C9rno. (;. B. ., ~1.· ·~.Plv~m-
Bl\@ ;r 6t~·.~~ , , . . 

I 

Ma~t~át~.P.st:: J~w ncli.a ,ew ~~ll~ 
os annos de F1losofia ;_ ~ ~e ~~~~d.'is--
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sem nas éscholas dos Jesuítas de Braga , 
c~mo· iá tinhª man~a~o a t~vor dos de 
L1sbea E v ora, e Counbra , C; R. 17. 

' ' Maio 1616. 

Foi permittido aos Reitores pode
rem dar até I 2d:J rs. para os -Padres de 
Santo Antonio da Pedreira. A. 4• }uf.lhó 
I6I6; . 

19 Universidade de Coimbra. Os seus 
Rendeiros rameiros gozao dos mesmos 
privilegias dos da Fazenda Real. C, R. 
18. Outubro 1616. Cap. I. 

'20. --Um· dos Guardas do Col1e
gio das Artes p6de usar de vara , e mei
rinhar dentro do pateo , e fóra clelle. C. 
R. I. Agosto 1617. 

' 
Foi pmhibrdo á Mesa da Conscien

cia passar Provisões para Estudantes , 
que houverem de matricular-se , serem 
examinados fóra do Collegio das Arles. 
C. R. 8. M~io 1618. 

~'i. -- Declarou-se feriado o dia 
de S. Boaventura , corno já o era o de 
S. Bento. C. R. 20. Junho 1618. 

O Desembargo dq Paço fói inhi'bid0 
de conhecer dos negoci'os relativos á Re
{drmaçâo della. C. R. 17. Novem~r~ 
..J<620. -

E o mesmo a respeito dos outros 
Tribunaes. C R. I)· Dezembro r62~. 

:12. --Foi prohibido admittirem~'Se 
pessoas de 1znrão ás opposiçóes das Ca
deiras. CC. RR. 10. Novembro 1621. , e 
.23. Fevereiro 1(}2.3. Cap. I•. 

MaBdou-se consultar , se seda con
veniente criar ne!Ia um Collegio de Me
dicina. C. R. 8. Dezembro 1621. Cap. 1. 

(Mandou-se fundar éllm effeito para 
nelle se criarem sujeitos habeis nesta 
Faculdade, que .rupprissem a falta de 
Medicos , que ha7Jia no Reino. Pro7Jis. 
3'I . .Agosto 162:9.) 

23·· Universidade de Coimbra. Foi in
hibida a Mesa da Consciencia de se in. 
trometter sobre as senteqças da Junta da 
Ref0rmaç~o della. C. R. 19. Março 
162i. ( Vid. C. R. 8. Jttnho r6n.) 

. Foi prohihido admittir requerimen
tos de Lentes de Cadeiras menores, ·pa-- _ 
ra ellas não vagarem nos triennios, e ju
bilarem nellas. C. R. 25. Outubro 16:u. 

·24· -. - Escusou-se o requerimento 
a Belchror Feho, que pretendia lêr uma · 
Cadeira de Pratica. C. R. 23. julho 1623. c 

2). ·-- Mandou-se•, que o Cancei
larib desse os pontos ~na Capelia, e não 
·em Santa Cruz , como elle . pretendia. 
Ç. R. 17. Janeiro 1624. 

E que o Reitor pr~cedesse ao Can..; 
cellario nas exequias do Senhor D. Joãf1. 
IIL C. R. 30. Março 1624. 

Providencias sobre o Guarda da Li .. 
vraria , e Correctór da Imprensa, que 
forão divididos. C. R. 17. Setembro 
·I62) . . 

· · Foi prohibid0 á Mesa da Conscien
cia consultar licenças para se ausentarem 
os Lentes .. C. R. 2 3· Fevereiro I 626. 
Cap. z. 

26. Universidade de Coimbra. Provi.: 
dencias sobre o supprim€010 do tempo 
aos Estu.dantes. E sobre os provimentos 
das cadetras, em <jUe se pedião informa
ções ao Bispo de Coimbra, ao Cancella
rio , e ao Reitor do Collegio da Compa
nhia. CC. RR. 3· Junho 1626., 10. _ 

Outubro I6p., ~ I-). Fevereiro 1636. 

Mandou-se unir o Officio de Syn
dico ao de Agente della. C. R. 2~. Fe
vereiro 1627. 

' Mandou-se hum Deputado .da Me~ 
sa d-a Consciencia lêr seis annos a Cadei-
ra de Prima de Canones,. C. R, 5· No..; -
vembro I 63 1. 

-( Vid. C. R. -:z.. No71embro 1633.) 
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E que as form3turas dos Juristas se 

fizessem ás portas abertas, e só se votas
se ás portas fechadas. C. R. !3. Dezem
bro r6JI. 

27. Universidade dé Coimbra rtâo pó
de despender cou8a ai guma das suas ren
das, contra a fórma dos Estatutos, sem 
consulta. C. R. r9. Dezembro z631. 

Mandou-se cobrar pelo Prebendêirb 
a Arca dos Medicas. C. R. 20. Outu
bro 1632. 

E que nada se innovasse sobre o 
numero dos partidos dos Medícos Çhri
staos velhos da Universidade. C. R.- 24. 
Maio 1633. Cap. 1. 

Mandou-se visitar o Collegio de 
S. Pedro 1 e como. C. R.. 24. Agosw 
1633. 

E remetter a EIRei uma folha es
pe'"ifica da despesa della. C. R. 30. Se:.. 
tembro 1633. 

Mandou-se haver um Prestito no 
Collegio de S. Boaventura. C. R. 8. Fe
vereiro 1634. Cap. r. 

E que o Reiror désse conta dos Es..: ' 
tudantes revoltosos. C. R. 8. Fevereiro 
16-34. Cap. lo 

Dccl~roU-se se~ .dá interfç:ío Reá! a 
conservaçao dos prmlegios della, C, R. 
9· Agosto 1634. 

2~L -- Foi no·meado Goverl'l'a·dor 
della, para tratar da reformaçâo dos es
tudos. C. R. r8. Dezembro 1637. 

PrecedenG:ia do seu Governádor ao 
Cancellar.lo. C.· R. 8. Abril 163'9·. 

l 

. Encarregou-se a Reforma del a ao 
R.e1tor, e Lemes de Prima e V espera 
das faculdades communkarido ao Clau
stro Pleno o q~e achassem ne~essario~ C. 
R. 3· Maio 1640. 

Ordenou-se ao Reitor que partisse 
~orn' aquelle Corpo pata d Além-Tejo, 

Tom. 11. 

pára resistir á invasão dos CastelhanO!~ 
C. R. 22. Outubro i645'· 

29. Universidade de Coimbra. Man• 
dou-se fazer nella voro de defender á 
IrnrnaC:ulada Conceição. pondo esta clau• 
suJa nos Acros dos gráos. C. R. 17. Ja:.. 
neiro 1646. 

Formula de'ste juramento. t. ll. 6. 
Setembro I 646. 

Os seus Estàtutos forao confirmados. 
A. IS• Outubro i65'3. 

Mandou-se conservar à utn Lent~ 
de Vespera de Canon;s o lugar de Ag• 
gravos, para o ei:erc1rar n·as ferias, ou 
deiJ~:ando de set Lente. A. 17. Julho· I 61 4• 

Exti~guio-se nella a Cadeira de Con
rroversia Theologica. Provis; 5· N<rtem• 
bro t6JQ. 

30. ---- .Mandou-se levar em conta 
nella o antl'o âe' Filosofia, qúe os Es.tu• 
dantes cursavâo no Collegio dos Jesuítas 
do Porto , como j~ se concedêra aos de 
Braga , e Bahia• Provis. I 6. Dezembro 
1677· 

I ' 

Mandoú-se celeorar ne11a a fest~ da 
Conceição com a maior pompa , corno 
Paoroeira. C. R. n. Novembro 1717. 

3 t. -- Foi incotpor~do nella o 
Collegid da EstreHa. Prov1s, Reg. I 3· 
Mars:o 1753-; 

Forâo augmentados c?m mais a terça 
parte os ordenados .~o Rettor, Lentes, e 
Officii:!es della. Prov1s. R. 29.]unho 1754• 

1 E aos Capellâes da Capella. Provis .. 
R. :i 1. Outubro l7J4• 

Mandárâo-se-lhe dar dricoertta eX-' 
emplares de cada huma das Leis, que s~ 
promufgassem. D. Iõ Oútubro I759· 

J 

3l· __ Pàrticipou-se aó Reitor, que 
os e·xarnes de R herorica , ordenados na 

50 
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Á. II. Janeiro 1760., s6 se d<Z-V·Í~o pra- 34· Universida-de: de Cownbra .. Fo·i i't1-
ticar ·depois' d~ estabelecidas as cadeiras CGrporadg n~l 1Ft o elaustrco cla ant1ga Sé, 
Regias. C. R. 30. Setembrp I761. , 

1 
par-a o esti!belecimemo de· huma liD(3.1len .... 
sa. c. R. I I. Outubro 1772· 

Regp·lm1-se a- fovmalidade d'as Ora
çóes pú·blícas , que se clevião recitar no 
Coltegio <;ias Arr~s. Avis. 24. Outubro 
.l 76Io . 

Ás pessoas do corpo deila nao pa
gão Detima~ A •. IO; Janei.ro 1763. 

) . ' 

. 'Foi prohibido ádri:iittir á matricula 
dos e~tuGl~- maiores~· sem cerrida9 cle ex
àme de R!ietoric:l, Gs Estudantes de Lis
bo-ª , e suas vüiiriharl~ás, C. R; 28; Sé
tembro i7,6]. 

. Corro Se fua'>làár~o fa.zer . ridla as 
Opp<:sições, .e e~tingú~r- os J:çi01Jios! A. 
6. MarÇo 1765'. §. )· 

. Criou-st: huct]a Cadeira de . Lo-gica 
·n'b Collegio d~s Artes; D. 10. Fevereiro 
i766. 

. · ' ' 

. -H· Un.ivérsidacle de Coirnbraó Foi 
imiridadà feçhar. Av is. 1-5. Setembro i7-7 r. 

. _ Ma·ndo.u_-se piiocecler ~ sna Ref~rtria, 
e e5tabelecimento das Artes; e Scienci-as, 
sendo para isso noriieado b Marqliez de 
Pom~af, como Luga~-Tene.nte:. com ju
hsd.icção privati-va, exé:IH,siva , e iUimi
tada. CC. RR. F 3· .. , e. 28i Ago~to, e 
I 1. Ontuoro iij2~ 

Prohibio-se lançar tenças, ou pen
. sóes na folha della~. Pro-v is. I.). Outubro 

J/j72. 

, Est.ah~lecimento do CQilegio Real 
de Nobres no Collegio das Artes. Pro
vis~ 17· Ü_íJt\iiDr.(j) ·1712. 

Providencias sobre ella. Edi'tt. :z.r-., 
22. Ourubro 177'7.• 

Foi eonstiruida a tarifa dos ordena. 
dos della; Provis. z-2. Outubro 1772. 

Prorogáçao dos poderes da Refor
ma ao Ma('guez de Pombal, sendo ru-do 
ex.{iledido per consultas verbaes. C.. R. 6~ 
Novembro 1772. . 

Foi-'he peri:nit:tido mandar impri
mit. os 1ivro_s, q,~e julgar coD!verrient!e; 

·para os usos Academicos. Avis. 17. No . 
vembro 1772. 

. . 
Fo_i reprovado- Q. abusEr chamado ci• 

vi/idade dé fazet: .qrpi-tas nas. capello.r. 
Avis. 27. Novembro 1772. 

j). -- Mandárão-se transportar pa
ra elle as màchinas, e instrumentos d' As
tronomia., e Physi€a, que havia no Cot
legio de Nobres em Lisboa-. A vis. r. De
zembro 1772. · Providencias sobre· a: tría~ão d~ suà 

Junra. da F~eriçlª, e nie_t;hodo <;l'ad·eca
dação dei la , e das arremara~ões ,-d0s seus . . Foi estabeleéidà á separação dos díf
contratos. A., e lnstrucç. 18. Agosto ' ferentesBedeis , assignando a todos o mes-
I77l· · . mo otclênadó. Prov:is. 30. Junh-o I773· 

Abü:Íição das .-quitas , · p~opi"n;s, e :: . Foi transferido pará ella 0 privile .. 
emolumentos. Prov1s. 5• Outubro 1772. : 1, g1o, que antes t·inha, o Collegio de No-
A ,_ t bres, de imprimir os livros de.Mathenia· 

E CJUaes são !lS .q~e .devem pagar os · ·rica. A. t 6. Dezembro I773· 
Lentes no anuo da posst:. Pwvis. )· Ou;- f 

tilhro ~ nJ.~ . 

Ptó-vid~n~ias sobre_ ~s a_d~issóes dos 
Estudàritcs. Edit. 5. Outubro 1772. 

' . i 
. E sobre ~Sé, o,CQ}!egro das Artes·1 

.,f?- o Ç<!;st~P9· C. R. u ! Ol!tubr~. ,íJ7i.. ,l 

1\~~m privilegio exelusiyo para ima 
primir a-_ Legislaçafr anriga. , _ e mocférna. 
A. I 6. De~em bro 177 '. ~ e. R_esol. 1.. Se-
tembro 1786. ·- . 

' 
3 6. -- Mandou-se tàrmar o pi:a1101 
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para se fa'ller nella uma congreaaçao dos 
estudos menores. A vis. 1.), °Fevereiro 
1774· 

Unio··se a administração do Hospi
tal .dos Lazaros ao geral dos enfermos de 
Coimbra, para ser tudo adminisrrado por 
dla. D. IJ. Abril 1774. 

Forão-lhe doados os bens dos Jesuí
tas. C 4 julho 1774· 

. Foi augmentado o nqmero dos Offi-
Ciaes da Contadoria. Provis. I 3· Julho 
1774· 

Üsi·Lentes della, Doutores e Ma-
. r .. ' g,tstraes, rorao mandados contar, como 

presentes no serviço das respectivas Sés. 
Avis. 13. JuJho 1774• 

Deu-se o Beneplacito á~ Bulias, que 
confirrnárão a concessão dos dizimes , e 
bens Ecclesiasricos dos Jesuítas. A vis. 22. 

Julho .177)· · 

Augmento do ordenado do Conta
dor , e Escrivão da Fazenda. Provis. 2 , 
Outubro 177)· 

37· Universidade de Coimbrél. Decla- ' 
rou-se CjUaes são os privilegias, de CJUe 
d;vem. g;ozar as pessoas della , depois 
d abol!çao dos Estatutos Velhos. A vis. 8. 
Janeiro 1776. 

Foi approvada a nomeaçao de Prin· 
cipal do Collegio das Artes. C. 30. Maio 
1776. 

. ~andou-se que , sem exemplo , 
pr:es1d1ssem os Lentes Substitutos aos Acros 
de I~epeticão , no impedimento dos pri
manos. C. R. 12. Abril I777· 

Mandou-se guardar o antigo costu
me ~ de pagar aos Vice-Reitores a ter~a 
brte do ordenado dos Reitores. C. R. 9· 
utu~ro .1777• 

Mandou-se abrir a livraria , e no
beou-se Bihliothecario. C. R. 9· Outu

ro x777. 

Declarou-se, · que pertence. .~o Con-

selho dos Decanos propor as M·agistratu.: 
ras, e grandes Officios da Universidade; 
ficando-lhe o provimento dos Vereado
res , Almotacés , Advogados , Justi~as 
dos Couros, e Cmatos. A vis •. 23. Janei-
ro 1778. 

. 3'8. Universidade de Coimbra. ~oi 
permittido ao Reitor mandar, no seu Im
pedimento, pr:esidir á Junta da Fazenda 
algum dos Decanos. Avis. 13. Janeiro 
1778. 

Facultou-se á Junta da Fazenda des
pender até 400d) rs. , s~m precede\ con
sultas , em ob!·as d'lgreJas, etc. A v1s. 23. 
Janeiro 1778. . . 

Declarou-se, que os Cabidos devem 
contar os Conegos Magistraes , e Doura
res , que forem Lent€S , antes de vi~em 
as Bullas .. Avis. 23. Janeiro 1778. 

' Farão estab.elecidos,partidos p~ra os 
Estudantes benemerítos das Sciencias Na
turaes, Avis. :2.3. Janeiro 1778. 

Forão-lhe facultados os correios ne ... 
cessarias. Avis. 3· Junho 1778. 

39. -- Declarou-se a parte do or-
denado que devem vencer os Lentes ' ~ Substitutos, e Oppositores , que vao re-
ger cadeiras no impedimento dos pro
prierarios. Avis. 18. Janeiro I779· 

Mandou-se observar o antigo costu
me della concorrer com uma çongrua 
aos Lentes, que vã~ tratar os seus nego-
cios Avis. 16. Ma10 I779· 

Foi facultado aos Repetentes esco
lher qualquer dos Lentes da sua Facul
dade ' para presidirem aos seus actos. 
A vis. 2. Junho I779· 

Foi declarada a ordem dos assentos, 
que devem tomar os Lentes, CJuando v3o 
ao Conselho dos Decanos votar em con
curso d'Igrejas. A vis. :u. Dezembro 1779· 

40· -- Declarou-se' que as. jubila
~óes puramente graciosas , conced1das aos 

50 * 
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Lentes , cessão pela sua promo~âo a Bis
pos. A vis. 4· Janeiro 1780. 

Mandárâo-se observar nella as In
strucçôes relativas ao seu governo eco
nomico, e litterario. C. R. 17. Janeiro 
1780. 

Ordenou-se ao Guarda Mór da Tor
re do Tombo, que lhe dê as cerridões 
dos documentos, que precisar. A vis. 27. 
Abril 1J8o. 

Mandou-se pagar aos Substitutos ex
traordinarios de Filosofia, não só come 
Demonstradores , que erão , mas o que 
lhes tocasse pelas Substituições. A vis. I). 
Dezembro 1781. 

Foi accrescentado o ordenado de 
Chantre , Thesoureiro , e Capellâo da 
Capella. Avis. I). Dezembro i781. 

41. Universidade de Coimbra. Foi 
incorporado nella o Cellegio , que a Con
gregação de S. Paulo estava fundando. 
Provis. Reg. 28. Maio 1781. 

Foi regulado no~amente o ordenado 
dos Lentes de Mathematica. C. R. 4 Ju
nho 1783. 

Foráo criados dous novos Substitu-

matica, logo que vagarem. A vis. z6. Ju
nho 178+ 

E quaes são estas Comrnendas. Aviss. 
10. Setembro I7?4·, e 9· Agosto 1785. 

4j· Universidade de Coimbra. Decla
rou-se a precedencia dos Collegiaes do 
Collegio de S. Pedro, pela antiguidade 
do gráo. Avis. 6. Agosto 178); 

Os Lentes nao sâo obrigados á resi
dencia dos beneficios. A V'JS, z6. Janeiro 
!786. 

Ao Reitor, e não á Camara ' com· 
pete dar posse ao Conservador. C. 7• 
Fevereiro 1786. 

Os Lentes mais modernos servem 
de Secretarias das Congregações , na falta 
delles. Avis. 16. Junho 1786. 

Foi erecta a Magistral d'Elvas em 
Commenda da Ordem de Chrisro, a fa
vor da Faculdade de Mathematica. C. 
R. 13. Julho 1786. 

Foi permittido escolher o Vice-Rei
tor, em ·qualquer das Faculdades. A vis. 
31. Julho 1786 .. 

ws em Theologia. C. R. 4· Janeiro 1784. 44· -- Permittio-se á Junta da Fa~ 
zenda emprazar pequenas propriedades. 
Resol. 9· Agosto 1786. 

42. -- Tornou a ser regulado jun . 
ta mente com os ·de Filosofia. C. R. 5. Ja
neiro 1784. 

Declarou...se o tempo, por que de
via durar o exercício dos Decanos das 
Faculdades. A vis. 5. Janeiro 17~4· 

E que os Lentes ausentes, por cau
sa do Real serviço, vencem as pmpinas 
dos A~.:tos grandes, e Doutoramentos , 
pagos pelo cofre della. A vis: 24 .. Abril. 
z·784. 

Providencias sobre o Offi-cio de Syn
dico della. A vis. 1-4· Abril 17'84. 

Ao. Conselho dos Decanos- perreoce . 
'á ptoposra das. Commendas rle Marhe· 

Declarou-se o ordenado ao Secreta
rio da Visita, e nova fundação. C. R. 
n. Setembro 1786. 

Forão mandados os Lentes fazer os 
Compendias necessarios para as suas au· 
'as: A vis . .26. Setembro 1786., e 11.. Ja
neiro 1787. 

(Mas a!ío se pod«m imprimir ·sem li
cenfa . .Avis. 18.. janeiro 1787.) 

Os Doutores de todas as Faculdades 
são escolhidos para Deputados da Junra 
cla Fazenda. C. R. 4- Dezembro 1786. 

( TY!andou-se pela C. R. 4· Dezembr9 
1786-., que nos Caikgio.r de S. Ptdro, e 
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S. Paulo houvesse sempre uma Collegia
tura, e Bá:a para 11m Le1Jte, ou Dou- , 
tor dt Medici11a, Mathematica, e Fi
losofia , que urla provida, como as das 
outras Faculdadu.) 

45· Universidade de Coimbra. Man
<lou-se conferir o modo de estabelt?cer a 
Congregação ~eral das Faculdades Na
turaes. Avis. z6. Março 1787. 

Procede-se no fim de cada anno le
ctivo á nomeação dos Substitutos Ex
traordinaúos para o anno seguinte. Avis. 
14. Maio 1787. 

Mandou-se observar nos exames de 
preparatorios , e Acros das Faculdades 
maiores, a mesma formalidade de appro
vaçóes, qllle os Estaturas mandão prati
car nas formaturas. A vis. 14 Maio 1:787. 

(0 mesmo se mandou praticar a res
peito dolf. de Mathematica. /Jvis. .. 14. 
Maio 1787) · 

46. -- Declarou-se a necessidade de 
freque11cia no Sexro Anna da Cadeira de 
~xegetica do Testa~e~to' NovG>, para os : 
1 he@]ogos , e do Dt etto Patrio, para os 
Juristas. Avís. 8. Setembro 1787.. : 

Forão estabelecidos dous premias 
1 

aos Esttlluantes das Faculdades posnivas. 
Avis. 2). Setembro 1787. 

l)etermim0u-se o numero das· faf.ras., 
que fa'l~m perder o anno. C. R., 2€>• Se
. tembto. D7 8.7. 

Providencias sobre a apresentação 
daSí Igrejas do novo 1 adroado del·la , em 
C?'~'~SecjU@ncia1 da oppnsiça(}l dos Ordina
rt~s. Av~s." 16. Setembr.t~J 1'787. 

Ma't'l'~u ~e proc~der· á. visita' dos· 
Ceilegio;~ d~ S. Pe'dro , e S. Paulo. C. 
R. 6. Novembro 17&7; 

Os Lentes della • despachados em 
l.ugar :Honurari(!) de Tribunal, ou Rela
çã?1• tem neme exe-r.ci.cio em tempo de 
~r-Jast, e assim se d'edà1ra: na sua Carta~ 

esol. "9· Dezembro 1788. 

Foi isenta tie pagar d:reitos , por 
.dez annGJs, do papel , que mandasse vir 
para a sua Imprusa. Avis. 7• Jant!iro 
1790· 

Foi dado <5 Regimento para a sua 
Imprensa. A. 9· Janeiro i7!JO· 

Declarou-se, qme ú' digtrlcto de San
tarem lle ~amprehendidô no priviJ~gio, 
que rem, de ngrm~ar Juiz páta o seu Tom• 
bo. E farão-lhe mandados entregar os tí
tulos dos extinctos Jesuítas. D. i I. Ja
neiro 1790. 

Detetminou-se aos Bispos, ~ue ex~ 
pediss€m promptamente a collàção dos 
Beneficios, sem exigir ~os ptovíàos in.s. 
CJUÍrições de puritate. Avis. It. Ja-aeirc) 
1790· 

47· Universidade de Coimbra~ Deda"' 
rou-se ter cessado a inspecçáo d:.t Me-a 

1 
da Consciencia, sobre ella. A vis. I I. )<a-o 
nairo' 1-79r;r, 

D:t-Sé a mesma f{r t qtt~ aos orígi""' 
naes, ás certidões élpte'SeJ.Uradas por eUa, 

I A. I 1. Janeiro 1790. 

Provid'€-tlcias sobre O' Padroarlo novo 
das Igrejas. que' r,inhâ'o ~ido dos Jesuítas. 
Avis. 14. Janeiro 1790. 

Varias providencias sobre a econo• 
mia das aulas , é' ou c ros· objectos. C. R. 
28. Ja1né"iro I79ó• 

.Deçlarou-se, que per-dessem o anno 
os Estudantes, CJ ue .fizessem parede. A vis • 
8. Ja·J:~eir.o· 1791. 

O seu Réit0r rem a inspeeçao, e 
provimento das aulas da com~rca. ~c 
Coimbra, e martda· arre€adar o Subs1d10 
Litterario para· ellas. C.-R., ~.A. 17.]a
neiro 1791. 

(Por C. R. 5· Maio 1791. se ma?rdá
rão visitar dua-s vezu no anno os est u
d·os das aulas da comarca d'e Coimb·ra.)• 

Foi separada, e incorporada no CoJ:.. 
Jegios das Artes , a Cadeira de Logica. 
1G. li(.,. "4" Janeir-bl r.J?~I.··-



Sobre à obedienda dos Reitot·es dos · 
:cotlegios ·Regulares ao da Universidade .. 
.A,vi:s. 28 .. Fevereiro .IJ9I. . 

Foi accrescentado o ordenado ao 
Tb~sourei.ro da Junta da Fá;zenda. C. R. 
IJ. Abril I7$L 

. PrGvidencias sGbre a àisposiçao , no· 
ya ol'dem, e systema das ·disciplinas das 
tres Fac~'tdades Naturaes. Reso1 .... Maio 
. l79I. . 

48. Universidade .de Coimbra. Permit
tiçHe á Ju.nna da Fazenda poder renovar 
~s antigos <:ontratos com os Prelados· 'das 
Dioceses sobre as Igrejas. A vi.s. )· Maio 
1~92~ 

,, 
Varias providencias sobre a econo· 

J,nÍa, e policia da Legislação della, até 
. se ~oncluir' . o, . .'regularoento. C. ·R. 31. 

MalO 1;7.92. ~. 
.: -. ·,... 

1 
' lo f :.. • • I 

· Mandou-se descontar aos Lentes , 
• l 

que estivessem ausentes , a terça parte 
d:o· ·ord~sado J~: a\nd.a tendo · Hcen~a Regia. 
Ç.J1, ~ 5, · Mato J79'-· 

Mandou-se, que nao se exigissem, 
a0s, que ·se . tllati'icu·lalie.m·, outros exames, 
qu.~. PS. \~gu~ridS)s. nos Esllatutos. Av)~. 2r. 

Dezembro 1792. ~·. ~ ,· . ·· 

c : ~ . 
-49· -:-"'- P't~oviden<;ias sobre a adrnis•; 

são dos Regulares ás Sciencias Naturaes ... 
A vis. 6. Setembro 1793. ' 
r . . 

- Deu·se l!lOVa fórma ás Cadéiras c da 
FacÜldade Theologica , dedélifando , os 
preparat,erios, que deviao preceder para 
ella. CÇ! Rl\ .. ~ 2y. - N0vemhro -179~· 

... '"r • ) :· , 

· F~ veg1;1l'ad;t .p01~ ordem numerica a 
aurig~t·idade -: do.s · s.el:ls ·Lentes·. C. R. ,6. 
Dezembro 1793• , 

-~ • • . . ' • .t • 

·· )o. - ,- Foi nomeado piv~-ctor ,p€r
petuo_ d·a Faeul.rlade d~ Mathep::~arica f . e. 
do Observatorio Astronomico. D. 4· 
Abr.tl ,·IJ'95' .. ! 

Declarou;:-se, lncompe_te:nt~ a :,intimá:-: 

.. ·uN 
~ao feita ·por um Magistrado- de .Coim~' 
àr.a .a tim Lente,, sem· se ter feito partici~ 
pação ao Reiwr pela Secretaria. d'Esta-
d?· A.v is. 29. Janeiro 1798. . ' 

Foi regulado o· Observatorio della. 
C. R. 4• Dezembro 17.99· 

1 

(Este Regulammto foi approvado por 
C. ,R. 5"· Março 180).) · 

Foi-lhe comettido o enc~namento 
do Mondego.' A vis. 16. Outubro 18oo • 

. .· 

· Incotporou.se . interinameme na Fa-
cul~ade de Cªnene~ a. Cadeira ·de Diplo· 
mat1ca, mandada venficar na Côrte. C. 
R. 20. Fevereiro 1801. 

' M-andci.r~o-se . cGntar, como presen
tes ne)la , os Doutores · Medicas nomea- . 
d<i~ . para os ·Hospitaes do Exercito. A vis. 
u Mar~o r801. · · 

)I.ó ·Universidade de Coimbra . . Man
dárão·se criar duas Cadeiras "h uma de ' . 
H ydraulica , e outra de Astronomia Pra-
tica. C. R. 1. Abril 18or. 

:.. , " Estabeleceu-se em regra ttma ajuda . 
cle custo ao Lente , e Demonstrador da 
C-adeira de :Anatomia. C, R. 19. Outu~· 
bro 18oJ. , 1 · 

Forao tté.guladas as Cadeira·s do Col
legro_ das A.r:tes .. :C. R. 7· Dezembro 1 8o2.· . . -

.. 1 •• 

Providencias sobre o concmso dos 
' Opp>osjtot=es, suas .Dissertações; provi
ment0 .de Cadeiras, Bécas, ou Gollegia
turas, graduaçóes dos Lentes, etc. , etc. 
A. I. Dezembro I 8o4. 

(Declarou-se · .s.obre .o modo · d~ appro.:. 
var as Dissertações, feitas pelos Dou
tores Oppositor,es,3

; .que ;oJ Lentes Cen
sores as remettes.um á Congregação da 
1/abuldade·, ao1tdé. seriáo appro'vrzdtis, ou. 
r.cprovada.s pela pluralidade ·~ de ·votos. 
A. 12. Julho 1815.), , . · : .. 

. 
" . 

- f2: -7 · No~Va organisaçao , e arran
jo 1das di sei plinas::das Cadeiras das dúas , 
Faculdades· -Juridicas. r A. I 6 • . Janeiro· 
L 8os. 1 • ""> ... 1 • .. ' 



UN 
· O(mesmcr, atJg~ntá1ldo os ordena-, 
dos dos Lentes Pt.opFJe~rioS.·, e' 5ubsrihL~-. , 
tos. C. R. 30. Janeiro I 805.· . 

. Foi a:pp\x:>v.a,~o~ , pa~~~ se- ens-i.nar nàs j. 
au~as ?e R hem r 1C'a- , o- Cbmpend·iiD• de 
H1stona, ordena?o por .Jêr.o 11ynifJ1 8o·a- . 
r e .r Barbosa. A v1s. ; • l\Jar~o i 8of. 

I 

. A ppr.o~g..çâ0 clos Corn!!'pencli.os . pàr::í 
as a1u.las Jmnd1ca~ A vis. 7· Ma>io 18"-o;~ 

us 
· 56-. Ustir cada um do· que- h e seu, s~t? 
prejuízo de rerccir<;>, he conforme ao D1-.: 
rei to Narurat. D. 8. Outubro I 760. 

57·· l:lsiJftlat.o-et'ti suá vid~ tem· a$ vi'ti· 
' vas' e viu vos riqs bens db , ~riJ1leiro- ma
trimoriio., qua'ndq pa:ssao· a.segundfls nü
·p.cias , sendó de 5,Q'. á'nnc:>S: C~ ~L. 9· ~~· 
ternbrQ 1769. §. zf}. · . 

(Susp. peld D. 17. Jt~.f4o zi:<a.) 
. -

. PnD·v·idern~ias. sob'!'e as- missdes d~s · 
detigos pa.ra 0 esttudb da 'F.lie0l'~gia·• A: . ! 58. Uso 11onesio de setis bens tem d 

10. Maio 1205. · ·I propr:~rarlo ~el~":· L. 3;-4&osto 177.0· . 

. . . . 1 .. . E urfi árbl'triO 'Hem . regulldb ~ara 
53· Umv.ersi:dG<it~ ®' Counbra·. Os .d1spdt deHes . .A; 16. Janeutu77l §. 4· 

5eU~ R.e-prcserntaiJilfeS p0d~Q1 . as~tSÚr clO 
Acto cl·a' Alcelamação, · v~ncl'~ lugar' Aó · · 
mesmo degr-4o cl~ ']' Pibl.'l.naes, ag.GI'a', e 
para o futuro: A. i7. Mar~o 1817. 

19: .;J;..,...l. de- cj-t:!a-l~uer tàU§ía-- ~m~ se 
en~ende. A. )O, Ju·N\~ 18at• · • ., 

- ~Em. Rr-§oi. ~4. F-d'tJettiifó: 1~h ~; J·e dd.~ · 
c! arou ; que o ConJCrvador da U'n1-.'v'er .ri~ 
da de de·v~ dar. aggravo ordi?uirio, e nãiJ 
nppellaçao, atnda nas c.au.ras, de cjlie 
GO.u-beoe · prir · oommi"S'~ifo- ~ DuemDIJr.go 
tio Ptlffl., C'til &o!Vi'J,IJC$ t Cf#t'> Jé' lhe- ex~ 
pedem; do me snzo modo, que oi Corrf!
gedores do Civel da Cór.te , e os do G,i-
1te!.; ~Juiz d~.r J/c;iJu Novas 'da l{e;; 

· /t,tf ão; c Casa do. ~orlo1 J' 

54· Tjrbtinidade. Foi mam~ida 6Bser-" 
var p'elos Direcrores da Cavallari·a, e Id
fatneria , e. Co111mandantes dos Regimen
tos.,. com os Ge·neraesl tespeorivos: D. 14: 
Março I/i7· 

. 55. Ut~.réla (herva). Os oo'ntra~andig'fas 
del la, tanto nas Uhas corno em omras ' •' partes,' . tern as m~'Smas penas ~os con· 
uta·ba'li1Ídl9ta's do ra1tUco1 A. I 2. Outubro 
1:770. 

(Tinha-se· #iandado despacha,. ~iiteri-; 
11/lm'ent'e na.Gàta da ln'dia:; é flárJ tta ./JJ.,. 
fandega de Lisboa. Reson' rt,7'. Deúm'" 
bro I749·, e 5'•• Outubt{) 'z1P•) 

6o. ÜJuats~ F~i p:africipâci:a á süa ~us.; 
p-easã•a. G! R. i().. Mar~o r t64it.-

t 

t ' f . '-· 
6i. -- offerecidos éril Cõttes· Raféi 

a despesa d'es. . Presictiôs , Çtn':i'~uis(gs , e· 
: Emba1x~das .. Seu· ~eginí. rr;. ·' e C. R. 
. z9~ Novembro· 1674. ·· 

( Vid. ProvÍJ. 31.; Dez;em"brb. 1674., 
mípfmdó-te m'riis N't-i reis ' na tdrne·, e. 
Yi1z.hn, além dO. 'tmi igii real da1s fortifi.:: 
caçoei.) 

. · FotaO' .~11 ·gmen·tadb~, ~- p~$irid.o-se· 
• por e'lJe~ lTiíHS 5'CJócJ)· ctt;~zatj'oS. C~ J.te l'J• 

N0ve·mbTE> 1Õ8e>'. ' 

. Forão coi.ftintiad'ós. CG. IÜ(.- •3· 
I . • , J ..< ~ ' N'e?enrlttre I"ó~ó.' e 1."(! a)!Clt'O qp . 

. . · ·Deve1W tJa-~'a1:-se' ' no"s ~çoú ~lle~ dei 
ICleiigos. Ptovis. a. Jtrltrd tó-87· 
I 
1 

(Dtcl4róu-Jl,. ~tle- à! #.rovedrires dai 
't6mtti'eas devilío ltrat ai ilevtUJ'tts da:t 
1 

tfut'ànihf!xh, t ptoçedlrirçnt~ dos 0/ft.i: 
éiaU. P'rovif. il: Alirfl 1692.•J 

1 Man'd'árâ<':i-$'ê {a'ti,~ar pa ;.c~u:r:e, e vi
\ ti'~(), e eqmo. CC.RR. Z?'· ]ífp~lrq, êl,i 

1 Fe~~re~rb- 17 Il; , 
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, . E_ por outro anno. -C. R. Ij· F~ve
reuo 1713. 

J 

61.. Usuaes forâ'o augmentados, e s~d 
differenres do Real d' Agoa. Provis; R. 
i9. Janeiro 1Jt2. · 

.. ' E mii~dadGS contirma~. CC. RR. 9• . 
MarÇo -1711·, .e IJ. Fêve~;eiro I7l3-

Poi pardcipàda á~ sua ~uspensãó. c. 
R. zo. Mar~o 164 7. 

6;. Usuái- 'não- o~-p;g~o os criadores, 
~ ~avrador~s dos seus gados. Provis. 21. 

Agosto 1713. i , . ~. 
~ ' 

Novas declarações sobre elles. Pro;; 
viss. 2.8.0utubro, .€ 22. Dezembro 1713·, 
2o. M;tio, e 2_oi Julho 17.14. ,: e 5 ~ Ou
tubro 1715. 

64 . ...--:-. ~o vinho, e carn~, offere
cido em C6rtes , como se arrenda , e co
bra em Lisboa. Regim. 9. · Mar~o IJIS· 

( Dec!arou_-re extineto ) tom a con~ri
~uif~'o _d'a pecima; em ,C. R.,25.. No-
7Jemhro I7I5.) 

, 6'). Usura c:;_xeessiyá he ~e.g~çj?~~o il• 
licita, e perniciosa. A. 1'7· Jan,~iro I-757· 

66. Usurarius. forao declarados nlJ Al
garve os Censos, _é foras; em gue .~e ex
cede a taxa de cinco por cento. ~- 16. 
Janeiro 1773. §. 3· 

É tambem O~ C~I1trat9s, ctuj<;JS titU
Jos tiverem clausulas usi.mtrias, ambiguas, 
e raes ' que nao fizessem logo visível a 
sua legitirnidape. §. 4• - . 

~ando elles se julgao taes, ha obri
gação de lestituir tudb, quanto os. mu
~uantes indevida~ente tem recebido_, além 
da--sorte prindpal. §. 7· 

~ . 67. Ütilidade pihlica he o essencíal eh· 
Jecto das .Pragmaticas; A. 21-. Abrili75l· 

' Consiste em grande parte na prom~ 
pra execu~âo das sentenias. A. 18. Ou~ 
tubro 1752· ' 

Prefere á 1parricular. D. n.- Janeiro 
I7)8·, L. 1.1. Outubro I7Ô3·, e A. 23. 
Fevereiro 1771. 

68, Utilidade pública dos povos, e a 
propria conservação de cadaum delles ; 
depende do necessario cumprimento do 
respeito, que !ie deve _ ao Soberano , e da 
reverencia ás soas Leis, € Magistrados. 
A. 24 Outubro 1764-

. · 69~ -- A~ ~xuberantes clausulas del
la fazem exequivel a doação; em quanto 
n;áo he revogada , ou não he ou.vido o 
Donatario. A. 9· Julho 1767. 

Deve prevalecer a todo , e quai
CJtler interesse particular. A. '-3· Feverei
ro 1771. 

- . 
?;o. ~ :.;_- sé estabelece na boa obset-

vancia das leis. A. 10. Abril 1773• §. I r. 

.71 : Uva.r branca.r não podeni os agri-' 
cultores do Douro mis~urar com as pre
tas, para a fábrica dos vinhos ; e que 
penas tem, fazendo-o. A. 30. Agosto 
1 7~7· §. 3 ~ -

-
12. Vacanci11 entende~se por morte, 

remoção, ou passagem. O. 23. Ouru~ro 
1759· 

73· --- dos cargos de Vice-Rei Go-
d 

' ) 
verna ores, e Capitães Generaes das Ca-
pitanías do Brazil como se suppre. A. 
I ~. Dezembro I no.j 

l '; 

74· Yadíos. Mandou-se, que fossem 
p~esos todos os que se achassem, para ser~ 
VIrem nas galés._ D. I 3· Agosto I 639· 

,ll os achadós pelas casas do j.oge, 
para irem para a lndia. DO. ' 16. Maio 
I641., e I9. Maio I 6.44- , , . ; 
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Mandárão-se prender todos ao mes

mo tempo. DD. 6. Jun'l10 1646., e 19. 
Maio r664. 

7'5· Vadies f0rao mandados prender, 
. e remetter para A-ngola. DD. r r. Abril 
I673·, zr. Junho r67)., 16 • . Mar~o 
r68o., e 4· Março r688., que o.r man
dou ir par?J .a lndia. D. ·7. Março 169r., 
que vs ma)Zdou ali.rtar nos Terro.r de Li:r-
6oa, quando 1táo forem 11ecessarios para 
a lndit1. D. 17 Fevereiro r 699., que man
da i1• até o r ocÍosos. E DO. 23~ Setembro 
17.01., 14. ·Fevereiro 1702., e 29.]anei
ro !1:7'23. 

E para Macáo. D. 8. Maio 171.9. 

76. -- se entendem não s6 os gue 
vivem na RepÚ'blica inutilmente , mas 
tambem os que vivem com ,escandalo., e 
prejuiz0 de!Ia. D. z 3. Setembro I 701. . 

77· -- méros. Farão mandados 
prende1: , •e dar conta a ElRc.i. A. I 4 
Agosto 1751. 

E se mandárão processar na occa
siâo do Terremoto, e cpmo. D. 4· No
:vembro I7f5'· 

7~ . Vadio he o que não b~rs~a 1pei~ 
de subsistir, e que vive na OCIOSl~ade a j 
custa de terceiros , com transgressao das 
leis Divinas, c humanas. D. 4· Novem
bro I75)· 

Como se processão , c devem os 
Ministros indagar quaes são , · e como. 
D. 4· Novembro I7)'i· 

(Vid, Avis. 1.7. Janeiro J 75?· , C. R. 
2) .. Fevereiro 1789. , Portt. 'i· Marpo 
1812., e.9· Junho, e Edit. I. Jutho 1813.) 

79· -- .~ facinorosos perturbao a 
tranquillidade , e socego público. A. 2 5· 
Junho 176o. §. r 8. 

8o. -- da Ilha de Portu Santo. 
Providencias sobre elies. A. 13. Outubro 
177o. §§. 1. ·; e 3. 

Tom. 11. 

VA 
For3o mandados condenar no Porto 

par.a as obras públicas. C. R. "5. Feve
reiro 1789. 

(Vid. D. 4· Novembro 17'55•) 

São reputados em Direito os gu~ 
nao tem occupaç~o' ou a tem deixado' 
para viver na ociosidade. A. I 5· Dezem· 
bro 1809. §. 9• 

BI. Vagabtmdo~·, e homens ociosos, 
que não mostrarem bilhetes de saídas dos 
Ministros das terras, podem ser presos 
por qualquer pessoa particular. A. 2). 

'Junho 1760. §. 17. 

81. Val!ar do campo do termo de 
Coimbra, e Ançâa. Foi dado Regimento 
ao juiz deJlás.-Escoiha dos Valladores. 
- Obrigação do Escrivão , Vedar , e 
Mestre. - Modo de proceder 1i abertura 
dellas. - Distribuicão da despeza pelos 
c~nfinantes. - Tapume dos boqueir6es, 
e quebradas. - Coutada dos comaros.
Prohibição de pastar gados , e de hvrar 
terra na Coutada. - Coimas, e sua arre
cada~ão, e appellação. Regim. ro. Agos
to Ip 3· 

· Modo , por que foi mandado regu-
lar o pagarnenro dos ordenados aos Offi
ciaes das vallas. Regim. 2. Maio I)I). 

confirm. por C. R. :u. Julho J)I). 

Fora·o dadas novas providencias so
bre o número dos valladores., declaran
dc•se, que ninguem era isento de servir, 
e de pagar para este objecto. C.. R. 13. 
Agosto I)I8. 

Qyaes são as que se devem 2brir. 
A. 20. Julho 1765. 9· 9·· 

83 •. tVator dDs frutos para o pagamento 
da Decima calcula-se pelos c1oco annos 
antecedente~, ~o preço m!,~io moderado. 
Regim. 9· Ma10 I 654·, l lt. 3· §. 14., 
e Insrr. 18. Outubro 1.762. §. 19. 

84. --· commum das terras~ Por 
elle se reguláo os contratos para se Julgar · 
a lesão, e injusti~a, ou usura delles. A. 
1.3. Maio 1698. 

51 
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~:85'· -'Valor fi:to dos -gencros do ·tviara- • 
·nhã_o m~@do.o-se q~_e _cessflsse, e qt+e tDe-1-
~ les corresse a moeda Provinci.al Q<il -BJ:13-: : 
zil. L. i!-3· $~rembrP J7..f_8. 

93· Var·as clevew -rmzer ·:tis. 'Ministros · 
e-·n:Í0 âbatidas. A. 30. Junho -ll6p. . ' 

·94• -- -<ielgadas não podem trazer 
os Millistr.os , ·mas· sim arvora.àas ao al-

86~ -,- - -da çausa ·i\lo$ Etilbarg§>:; 'd.e :to, -quando -andarem -a c.avallo. D. 14. 
tercei·ro ·arb•tra-se pela imp<i>r-tan~ia tia Mar~o 1:66;. 
parte da ell.ecução irnpedi.da, no caao -do · , 
A. 7· ]aReiro 1750. §. 9· · As do pallio :mas entrada$ dos 'Bis-

O ·das pr-Opriedades na o · se -ilne·nae 
. . para se julgar usurá-rio) . ou aão' o con-: 
tracto ·de censo, ou foro, impós-ro nellàs, . 
~ tão sómente a simples quantia de di .. 
·nheiro, que se · h0uver desembol~ado. A. 
'!6. Janeiro "-17'73· §. ·7. •. 

87, ..-- da moeda. .A . differen·~~ 
dell~ foi attendida no -A. ~if.Q, Agosto 
J•7YJ4.. 9. ·'3• 

'B8 . .,...,_,~ "paít"a ·f'~-gamento· .Jjos di·rtÚ
to.s, como:· se dâ â·s iazendas .. A. -30· Ju- : 

;4-ho ·J&iDI. - ~. 3· · . , 

pus., '!li.lem · as leya, C. ·R. -2.$. Maio 
'·I74I . 

9'). Vara , ~'e com~a d~ medi~ao dos 
fardos , e vazllhas das F rotas se afidará 
rodos os annos ·na J-unta do Gommercio. 
A. :.zo. Novembre r756. 

96. -- do pallío immediata á Real 
Família na Procissão de CorpN.r , em Lis" 
boa, pertence ao Presidente do Senado 
ou Verea.clor mais Velho, que fi:cer a~ 
suas vezes. A vis. 2-3. Maio ! 779· 

"97· VarejfJs ás lojas, que tem fazen
' ·das sem sello, como ·.se àevem dar. For. 

89. Jl aras pmtadas de vérde · com ar_.. ' I 5'· Outubro r 587. {3ap. 87. 
>m4s Rea.es, hão de trazér os Quadrilhei-
rCJB. R&gi~n. :.u. Março 1603. §. 'I. 

90. -- quebradiças n_ão poaetn levar 
-es Offfi~iaes· de ~noite. A. ·25'. -Dezembro 
·I6o8. §. 36. 

9 I. -- ·:&ranca ·_póâe trazer o Juiz 
dos Ca-vallt!iros. A. 9· Dezerrlbro -I 6-I!. 

Foi -concedido ao Juiz do Povo de 
'Lisboa O liSO de!J-a. D. '13. janeiro 164~. 

92.. -- branca ·n:ío podem trazer os 
Meirinhos dos Prelados sem faculdade 
·do Desem bar.go do Paç~. A. -:8. Abril 
1647· 

«Foi prtJlJibifdo aos- J:uize..r d.o'I Orfáo-I · 
Jégo.t u r ar dff!la; d.tiVendo sómmte usar 
da verme lha. Provis. 8. 0/flubro 1791-.) 

98. -- 'llao podem dar as ju::>ti5as 
;nas terras co Alto Douro aonde ha 
distiactas , e separadas deU::ar.ca~ôes, e 
porque. A. 16. Dezembro I773· § 4· 

E nem ms terras, aonde clla tem 
Jâbricas. §. 5· 

99· -- a ~procurar wntra0ando do 
t~b~co ' ... -dão-se em ro~a a parte, ·sem 
dJstlnc~ao de lugar. A:v.1s. '14. Nov~mbr.o 
I 79 X. 

·roo. ':arejo_ pelas adegas se dá " ·para 
11rrecadaçao das jugada~, do ·vinho, no 
termo de Santarem , -e como se procede. 
D. 10. Mar~o ·1803. 

·10'1. Várgem gránde de Thoma1• foi 
ma-nàada cuiriV'ar, prohibiado-se ·ser afo
rada. D. u .. Setembr<?. 18o4. 
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.· 1 Ol, Variagem. o seu Regi'mehto foi 
confirmado por Resol. 2o.Novembro 1738. 

1 03·. Variedade no julgar eleve evitàt:· 
se i. porque he exposta a grandes incon
venientes• AsSI' ~9· Julho 1769~ 

. d104· -- das pessoas não induz va· 
ne ade na disposicão e fôrma da lei . . ~ .) ' 
:."lss. 5· Dezembro 1770. 

~ ' 

d 'lO). Vassallos do Papa forao manda
. 08 sair do Reino , e e1n que tempo e 
cotn ' . llue penas. DD. 'i· Julho 1728., e· 

. 4· Agosto 1760. · 

. Não devern deixar o servko do p·ro:c 
pno P · · 5 

A nnctpe, para servirem a estranhos. 
· 27· Setembro 1756. 

deÚesAs pr)rneiras obrigações remporaes 
· consJstem no respeito ao seu Prin-

Clpe na t·eve · · ' · n • _, 1 encta as suas lers na ve-
s;raçao. aos seus Magistrados, ~ na ob-

.rvancta aos. mandados dos seus Mí-
, mstros e na 1m ·d d A. 'o mum a· e dos Offiaiaes. 

• 24. utubro 1764. 

ro6. _ 1' "' ' ~ . , oh . ..~ - eaes nao devem faltar as 

d 
rrgaçoes da fidelidade e no zêlo que 

evem ' ' tria . ter no b~t? .<rorrimum da sua pa.:. 

P 
'· e da tranqU!lhdade dos seus com

atnotas. L. 28. Agosto i767. §. 1 2 • 

r ,Nund são privados do Ímmediato 
Acl:lrso á Pessba do Principe.1 C. L. 18, 

gosto I769. §. i. . 

4.ue p_or l!rros d-e offtcio podia um Etcrivã6· 
dos Orfão.r ser julgadq fórl! do seu terrt~ 
torio , tendo o Juiz de Fóra de Arraiolos 
feito hetn em não cumprir um precatorio 
do Ju.izp das. F'!!Ji4..ades, que para esse 
fim s'e lhe di'rigio; po~que aos 'IJassa!los 
da Casa compete o privilegio 1tasprimeF
ras e '.regundas inltancilu.) 

ro9 .. Vàssallos habeis' e expeditos. Nª 
multiplicação delles consiste a ' u~ilidade 
pt'tblica, e da Corôa. A.1-4-]aneiro 1771. 

De:vem servir .ao .Sobçrano, co~ . va~ 
Icir, zêio, e fidelida&. A. 17. Janeiro 
177t, 

r • f 

I 10. fi.eis sâd os gue, obedientes 
ào mandado do seu P.rincipe, fundao na 
boa ~rdem , e nas dispo~içóes .delles a 
segurança das su<1s rendas , e fortunas. 
A. r6. Novembro I771! 

~ r i 

I I r. -- O titulo delles era ]mrirado, 
e constituía parte da primeira Nobreza; 
C. 16 z;~ Maio 1776. §. I. 

' ' 

t lz. VazÚha.r pcide càdáum mandar 
construir, como quizer, para uso dos 
seus vinhos. Resol. 13. Setembro r80). 

For~o rnanda.das ~istribuir ,pelos Ia~ 
vradores. Portar. 18., e A vis. 3 r. Agost@ 

·r 8u. 

. . 

f , i r 3· Vedores , da Fazenda Real •. Foí~ 
lh~s dado seu RegirnenCd em 17. Outu-
bro 1516 •. 

sâe1~7· -- das terras da Raiiiha: quaes 
reit~ e. detnandan~o a:lgum delles seü di~ Fi~ou só nrri que era Presidente do 
tença: em qualquer Juizo i e tenclo sen..: Co-nselho da. Faz~riôa • ..:..... . Destino, que 
"is; 

3 
i co1n~ra. si , . corno se executa. Pre- se déo àos outros. Regim. , e A. zo, 

· • ane1ro I71o~ ' Nove~hro 1591• 

1og' -l.: • . . f Forãq nomeados t.res, · com as Re-
&os • .-'- d~S' terras da Rainha:;· pre~ J!laniçóes cos;umaçlas. D.7.Janeiro 164Io 
rant~0~/u1z ?·ellas, dev·em l'ívrar-se pe- (Vid. A. ia. Novembro . :i.)91··, e D.-

. e111 Je ' a111da .. sendo -o crime formado x 3· Fevereiro I 64:i.) 
outra pane. Provf.s. 3;'l, ]ane'ír6' 17io. 1 

(De !. · . . i · , Ql:tan;tos' se criár~o. 
c arou,..se por D. 23. Junh~ 178ro., . r x641. 

D. j. Jimeiro 

51 * 
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Tem de ordenado 8ootb rs. D. II. 

Dezembro 1750. 

Nomêão Officios de Guardas de na
vios do porto de Lisboa. A. 3· Outubro 
175'7· 

:114. VedoreJ Geraei podem proceder 
contra os Ministros, e Officiaes de Justi
ça, que nao cumprem suas ordens. A. 
26. Agosto I 6~3· 

{Vid. A. 18. ']rtlhó 1643·, Regim. io. 
janeiro, e A. 8. Fevereiro I7Q).) 

Devem fazer guardar os privilegias 
dos Assentistas. A. 6. Maio 1645. 

Providencias sobre os seus salarios. 
D. 4· Março 1646. 

(Foi-lhes tirada a jurisdicçáo cot1t1·a 
as Justiças, e Ministros. C. R. 20. 

Fevereiro 1694.) 

li). -- das provincias nãá podem 
ser presos pelos Governadores das Armas. 
Resol. 21. Agosto 1717. 

tÍb. Vedorer da Casa das Rai11has. 
Declarou-se , que podem trazer seus 
c;:omendores á Côrte. A. 5. Fevereiro 
1724· 

I i7. Vedorer dtis Jábricds dos palmos. 
Sua eleição , ohigações , etc. A. i 1. 

Agosto 175'9· §. 6. 

Devem ser eleitos com assistencia do 
Superintendente dos mesmos na comarca 
da Guarda._ A.+i. Agosto 17)9· §. 6. 

. !) 

(Foi extinct ~a proprledttde do d'llfábri-:. 
1 

c a de Casiello de Vide, com seu Escrivão; 
de&arando--re, q11e q ConselhtJ d'll Faze11da 
na~ pódt: j1Pr ts'S'O mtris prrroêr estes Ofji.; 
e.i O.!· D. -y Julhu 177 4·) 

-:: 1118. l:redrJie.r .da Cll.fa .Real tem Ex
cellencia. A. 2). Abril I 804. 

t 19. Vedor da Chance/Jari a Mór drJ 
Estado do Brazil. Sua criação. A. 9• 
Maio x8o8. 

120. Vedorias, e Contadorias de Guer
ra se extinguírâo, e em seu lugac se esta
belecêrão os Thesoureiros Geraes, L. 9· 
Julho I7b3• 1 §. I. 

I2 r. VelaJ de cebo s6 tem a bordo 
dos navios da Corôa os cabeças dos ran
chos , com os camarotes fixos nas co
bertas, e os outros não. Resol. 6. Janei
ro 18oí. 

r :n. Velldrio. Foi prohibida a parti
cula:es a sua venda na Africa. L. 10. J u
nho I7H• 

Vende-se por estanque nos Estados 
de Gôa pelas pessoas, que o Governador 
nomear, e preço, que este arbitrar. L. 
ro. Junho 17)5• 

Pôde-se vender livremente em Mo~ 
çambiqne, pagando-se os direitos decla
rados;· e, o estanque, que delle havia no 
dito pmto , se abolia inteiramente. A. 
7· · Maio 1761. ~ 

h 3, Venda feita contra Direito , h e 
nulla. A. 30. Julho r6o9. 

As dos bens feitas por um dissi!Ya
dor , em prejuízo do seu filho , farão 
mandadas declarar n-ullas. D. 24- Mar~o 
1643· 

, I 24. -~ de comestiveis. Pertence 
a.o Senado regular o lugar para ellas .. D. 
8. Outubro I76o. · 

r 2). Venci a necessaria de bens esta v eis 
feita em praça , he válida neste caso' 
mas os herdeiros podem provar in canti~ 
nenti.. em oito dias , que são fantasricas.: 
A. I• .Agosto-IJ7+ ~- 7• 

I - ' ~ . 
n6 .. Vend~s . no larg_o da feira 9as 
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e~stas ' e á r'0da clo ' passeío' ·são. ·»>i:bhi- . 
" ldas .. Editlo 27'• Nmrembro I 809· r 

•· ' 'I t 

' . ,' d, 
. I27. Ve11ded-or de um tel·t'eNo i ~].c!:m

d.ra~o não satisfaz entred~!lldo 0ntro·"'•fllólS 
só ' c I b '• I satiSLaz , qu~.nd~ •não vendêo o tern~- . 
no, mas a a(2câo. 'A ss~ ~3· Novembro· 
I769. • 

128. que vénde, hahi.ta flde· de 
pre:io, só tem acçao pessoal ex vendi to, 
e 

8
nao de reinvindiCa~ã o. A. 4· Setel.iilbrro 

l lO, 

.'â'e sepatados pela p~rr-i11ta'; ;píara~ paga.:. 
-nie~to dt5s credores, 1 he··que, se , atn:ema
tão no Depositb Públi~. D. ·l~;jhmhb 

1757· 

• "I /"~ f ':J Ir Í } 

I3~· ..-- em sobr~-l~as, oli ;sobra..:. 
dos não se pódé, por;, pessoa a!lguma, 
fazenda a retalhos. , ~s~t. ·c'u?;jl-[rfz .. por 
A. r6~ Dezembro 1757· Cap. 1. §. 3· 

·· i2'r;. J7ende~ pelas rt~as a ciingue.m he ' · J36~ _c.:_ só pod;oà 'os ~}..ie1:c~oré.S 
per~ltt!do em caixas, trouxas, o.u de de retalho . as fa:Zendas. ,de sua c;or.pora-: 
Mt~a qualquer sorre. L., e Pragm. 24. cão; E se fizerem o .c~ntra.rí~, .lpóde-s~ 

a10 I749• .Cap. r8. • dell~s denuBciar; cam9 ., e.peránte queni 
1 

.. ... Extendido ás lojas volantes, á ex
cep~a.o dos homens , · de panno de linho 
'VassaUos do Reino · e que fazendas po~ 
dem ve d A ' n er. · '21 ~ Abril 1751• §. 12. 

2 I .fbrflm _que ca~os h e prohibido. A. 
' I 7 5 I • § §. li, , e I :t. 

. ,. 
. I 30. -- em JeiJ~o 11~0 se podem 

0
: I~ov~is depositados·, sem citàçâp das ' t rtes Interessadas. A. 21. Maio 17)1· 
ap. 3· §. 4• 

_i31. --se devem em praça osm'o· 
V€_ls , que se corrocripem , depois de pas
!ar anno e dia , que emrrão no deposito; 
l\1 °.8 semoventes em dez dias. A. 2 r. · 

alo 175r. Cap. 3· §§. 4·' e· )~ 

I3i. -- dentr·o de trinta dias rias 
pro : . ' 
11.1 P~·as casas dos fallidos , se devern os 
ze~~els dell~s ; e os _de raiz em 6o. , fa
N o-se av1so na loJà da Gazeta. A. 13. 

ovembro I 7 56. 

def~~1· -- nas proprias ,cas'ás dos·· 
a 

1 
· tos se devem os bens, em quanto 

lera-nra h . d' . .1. d . 3' se ac ar m !VISa•; c'su epo1s 

Cap~ 2. §§ + ,-5· 
\ . ~ . . \ 

,_.·r 

Mas hao fóra Cio arruamento ; e 
com que perias. Ib. §. 6. 

~ r •• ,_... : ~ .I , ·, , 

Em lpja ninguetp pwe_, sem, per-
ceber a metade dos lucros! A. 15; No .. 
';embro 1760. 

' ' 
.I 37.: -- sem lite_nça' de _Senado, 

ninguem p~de , em Lisboa. , Ed.it· . . l)i 

Março 1765. ,'. 

Pelas rüas , ou erii lligates estaveis, 
vestidos nqvos ,. ou velhos~ ou ~ua&sqHer 
trastes, ningtlem p 'de _, sem 1I-Cell~a ~~ 
Senado. Edit; :z.6. Jaoeiro Ij'68. 

... t ~ ' 1 1 \ ; I \ 

r 3 ° . ...t..- bens estaveis de mai0r va-
I 1 Q -, 

lot, do que 4o<l> rs. J?iaguem p6d€, ·de..-
pois ® óo.. annos. A. I.·lAgosro "1774· ~ 

(Vid. D. 176 Julho i778.) 

' l 
I•39· -- :ettlr' terid.as ;V:oladtes , em) 

t-roux-SJ.~ ., ou c-aix!as h e· prohibiGlo , ~ tom, 
qug .. penas• Edit. 3 I. Maio J.Ro?-. . : ~ 

(Vid. c: R. 24. Mpio t749·, Cap. 
!8.' A. I9•. l;Vorvémbro I7)7•' rC Edzt. 
i 4· lvf.aio i 812. 
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I40· Verdade. ~em obrar c.om ella, 
merece, que se attenda. A .. I 3• Novem
bro !756. §. 23--

Os que faltâo a ella, em materia 
importante, são inimigos communs do 
Estâdo. Direct. confirrn. por A. I 1· Agos
to r758. §. 66. 

A averiguaçao della , e a admi
nistração da jusriça ' são impreteríveis 
objecros das providencias dos Soberanos. 
D. 14. JuJho 17)9· · 

• 

14r. Vereadores doSenado deLiJhoa. 
Por que ordem se assenrao. Em que dias 
se ajuntao 1' e como vbtâo~ Como assi
goâo os despachos. Regim. 30~ Julho 
1591· §§. z., 3·, 4·, )·,e 13· 

(Reform. pelos §§. 3·, 4·, e ;. do 
Regim. 5· Setemhro I671.) 

142. -- em que perias podem con
denar os delinrquentes nas Posturas. A. 
26. Agosto r6og l 

I43• -- Nas cidades de primeiro 
bãn~ô nao se podein eleget de barrete' 
mas consulta-se Sua Magestade; C R. 
3· Junho I6I). 

I 44• -- Seu ordenado , propinast e 
emolumentos. Regim. 5· S~tembro 1671. 
§§. 14., I)·, e 16, 

Revém ' os livros dos aforamentos. 
Pedem bs titulas aos possuidores dos 
bens delle. O mesmo devem praticar 
com os juros. Regim. )• S€tembro 1671. 
§§. 18., 19·, e 20. 

J 45. -- nomêao homens para ter 
cuidado das ruas, e b3irros: e acudir 
aõs incendios. Na6 pbden1 nomear I1bs 
Officios os seus criados , ou dos seus 
parentes até ao_ 1.,

0 gráo, nem nos me
nores de 1.1). annos.- Devem nomear to
dos. Regim. ; -. Setembro x67r• §§. 26. 
até 29· ' 

· I 46:· Vêreadores do Senado de Lisbon 
repartem as fazendas dos terceiros , e co
mo consu!tão as leis sobre salarios dos 
trabalhadores. - Os modos de evitar a 
sac.ca da· moeda. - O que he necessario 
a favor dos orfâGs da cidade, e terrnd; 
e sobre o aesentulho da !>arca. Regim. 
)· Serembro 1671• §§. 36. , aré fi. 

147· -- se criárão perpetuas, mas 
passá rã o para triennaes, sendo os quatro 
Desembargadores da Supplica~ão mais 
moclernos ;· indo ·correndo para cima pe)o 
turno , vencendo de ordenado um como 
de réis · porém conservando nella a sua 
antiguidade. - Findos que sejao os tres 
annos da sua promoção, como se fará a 
dos outros; A. l. Janeiro 176;. 

14~L -- estando a caber em algum 
dos lugat·es da Relação, podem, e €lev·em 
a isso ser chamados' aiodaque não te
nhao acabado o tempo de Vereador, e 
no seu lugar entrará , para o findar, o 
Desembargador, que pelo turno se se
guir. A. 2. Janeiro 176;. 

149· -- Forâo novamente dccl:tra
dos vitaiicios , sendo Ministros dos mais 
graduados) vencendo r:2oocj') rs. de or
denaéio: não sendo escolhido nenhum 1 

gue não tenha sido Desembargador dos 
Aggravos da Supplicâçao, ou que est~ja 
a caber a Tribunal. D. 8. Agosto 1778; 

150. -- O mais velho, na falra do 
Presidente, pega na vara do pallio , im
mediáto á Familia Real, na Procissao de 
Corpus. Avis. 23 . Maio 1779· 

~ 5' I. -;- Os dous mais antigbs tem 
Carrá de Conselho. D. 24. ]unho i796. 

Todos a tem. D. I i. , e A vi~. q . 
Julho 18oi . 

I 5'2· Vereador , que tem o Pelouro 
da saude, he Provedor Mór delh , infor
ma-se . do esrado della na cidade, pro
põem a mudança, ou conservação dos 
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cuçóes : iaforma-se , se as causas são 
vendidas por ma•s da taxa: manda fazer 
processos aos Almoracés: enreade pelos 
carvoeiros, faz {:Om que Iláo se venda 

Regimentos dos Offic.iaes delt~·h Visita,[· 
nos dias, que nao são de Mesa ' a Casa I' 
de S. Sebastiãe da Pedreira, o Hospirnal 
de S. Lazaro , etc. Regim. 30. J~ho 
1)9I. §§. 23. , 24. , e 1.5. peixe pelas ruas, nem haja cabanas 112 

. Ribeira : manda , que não se venda lenha 
. pelas ru.1s , etc. R.egim. 30. Julho I 5'9 r. 

§ '~ . 60. até '7 r· 
• r 

.. . 
. f"f3• Vereador , c:'!He tetn o ,peJ.ouw d-a 

1unpeza , visita os J~airrós , obriga 'os Al
rnotacés a cumprir as suas obrigaçóes: 
mamda tapar- os canos das irnrnundicias: 

1 
r;8. Vereadores dcs Pelouros prarícão 

autua os cui rados; manda os Alcaides 1~d com os mai:; em Carnara, e com o Pre-
da cidade; suspende os omniissos: e pro- sidente, sobre a ordem , e imposição das 
vidcnda o mais, gue diz respeito á Jim- penas, que fa 7.em executa!' sem appella-
pe~a .. . Regim. 30. JuU~e r19z. §§. z7. ção, nem aggràvo. Regim. 30. julho 
are 31. z591. §. 7J. 

I; 4• -- que tem o Pelouro das 
Ob'faS 1 C li ida D3S Calçadas 1. V Ít>ita tod.OS 
os meZies a cidade, vendo .o que he ne
cessa.rio ; chama os Officiaes , e procede 
contra os negligentes 1 sem appella~ao, 
nem aggravo. Regim. 30. Julho I )91. 
§§. B· até 37• 

I)). -- que rem o PeloYro das 
çarnes , VlSlifa os açougues , obri cra os 
Marchantes a cumprir; manda ri~ar as 
devassas do estilo ; cuida em qne não 

Jlaja falta de carne: evita, que ella se 
venda fóra dos açougues: r:tão exl:'cura I 

os privilegies das communidades. para . 
açougues particulares; e manda por ta
ll~os particulares para os lavradores, que 
Vterem de fóra. Regim. 30. Julho 1591• 
§§. 38. até 46. · I 

Recebem os pelouros por sortes; 
tem cada um o sello por um anno, e 
como. Regim, 3o.julho I)9I• §§. 7~., 
e 73· 

(Revog. p~lo §. :2-4- do Regim. ;. Se
tembro 1671.) 

I)9• -- eleitos pelo Desembargo 
do Paço não podem allegar embargos : 
mas tendo que allegar, para se escusar, 
q hão de fazer no mesmo Tribunal. A. 
27. Agosto 1)94• 

' 
Não se podem escusar de ser Ve

readores nos lugares, em que houver 
juiz de Fóra, nenhumas pessoas, ainda
que tcnh5o privilegio. A. ~o. Fevereiro 
1625. 

I
. N ão podem arremata• por si, nem 

por ou r rem, os bens d.o Concelho. E, 
I )6. -- que tem o Pelouro do tri- rrazendo alguma propnedade de arren-

go faz executar as Provisões, e Regimen- I clamemo , . podem os Provedores pren
ro do Terreiro: examina o pão , gue en- · d~lo.s , . c:_, J·azer-lhes pagar_ em dob~o a 
tr~, e sáe: as atafonas, e moendas: faz dlmJnuJ çao do preço do arrendam .mo. 
lançar em um livro 0 pão, que entra, e A. 6. Dezembro 1603. 
sáe: faz em Camara os ajustes com guem 
que; obrigar-se a dar pão : faz visitar ~s Como deve fazer-se a sua elei~ão. 
n~VI()S, e tira devassa annual dos . Offi- A. I 2. Nüvembro I6II. 
Claes do Terreiro. Regim. 30. Julho 
1)9 1• §§. 47· até 49· 

l)7. -- que tem o Pelouro da Al
motaceria sabe dos mantimentos , e 
·CQ!Js.as ., :. q~e se vendem na Ribeira: he 
Superintendente dos Almotacés das ex:e:-

H ão de ser pessoas de limpo san4 

gue , e naturaes da terra . 1/:J. §. 3• 
(Vid. L. 5· Abril r6x8.) 

I 6o. para as cida9es de primeiro 
banco náo se nomêão outros , em lugar 
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dos que se escusao, sem ·consulta. C. R. 
3· Junho r6z5. 

NãÕ podem 'nomear ·para Alrnota
~és as pessoas , que não estiverem nas 
circumstantias d'isso; aliás o C01'regedor 
da .comarc·a julga nulla a nomeação , 
em qualquer tempo, que 'lhe ·vier , .e 
'procede contra os culpados. L. 5. Abnl 
1618. 

Ainda que uns sejao de ditferente 
voto dos outros, assignão todos. Provis. 
10. Dezembro 1·626. 

I 6 I. Vereadores na o podem ser os 
Officiaes de J ostiça, 'ou da ·Fatzendn. A. 
6. Maio I 649. 

Não devem ser os homens peõés , e 
mecanicos ; n~m pesso:ts, que não saibâo 
lêr, nem escrever. -=- Nem podem ser 
parentes uns dos outros. - Nem paren-
1es do Escrivão da Camara dentro do 
2 . " gráo. A. 6. Dezembro r 65 I. 

(JY.id. A. 13. Novembro r64z.) 

Peia UniversidaGle ha sempre 11m 
na Carnàra de Coimbra; e •he considera
·do como os da cidade. Estat. Vel'h. Liv. 
2. Tit. 29. 

Os do Mestrado 'ela Ordem ·de San
tiago; por c1uem são p-rovidos. Estàt 
Defin. 7ó~ 

VE 
·. Qyaes sâ~ as pessoas ; que com 

ma1s preferencta , devem ser escolhidas· 
para estes lugares. Provis. z ~. Agosto 
17)0· 

I6). Vereadores de Coimbra devem 
n; á vereaçã·o de capa e volta á corte
zãa. Pro vis. 4· .Setembro 17 )~· 

'Respondem ·pela fallenci~ . dos Re
cebedores , que eiegem. A. ). Junho 
1]')2. §. ). 

Pa.gã·o 'Verbal e summariamente as . 
faltas dos Recebedores das Sisas. C. L. 
22. Dezembro 1761. Tit. 2. §. 16, 

'(O Corregedor da comarca, sendo ·u
questrado pelo pagamento da Sisa , fica 
com regresso contra elles, para haver exe
cutivammte o qt~e por elles tiver pagó.) 

Os que não fazem as corridas·, são 
condenados pelo Corregedor. Provis. :z.

9
• 

Junho I709. 

A sua reconduccao he prohibida, 
como nociva aos po;os. A. 2• Janeiro 
176). 

. I 66. -- ou outms quaesquer Offi
ctaes da Camara, e da Justiea ou as 
pessoas' qu~ costumao andar· n; gover
n~nça das cidades. , villas, e. lueares, 
nao podem _POr st, nem por Interposta 
P ... essoa, cultivar ter~as pertencentes ao

3 '162. -- da Cama ra do Porlo não Concelhos ; nem retebs ou possuibs . 
podem ser presos pe!os GovernadG!es titulo de arrendamento~ , ou empra~a~ 
·das Armas, ou da Jusuça ; e, havendo menros, com pena de nullidade. A 

2
.., 

motivo, dá-se part-e a ElRei. A. 9· Maio ·~ Julho 1766. §. 1. • :>· 

:r654· ~ I . 
~ (Vzd. A. 6. Dezembro 1603.) 

I 63. =- do Porto só podem ser 

pessoas Nobres. Provis. 28. ] ul'ho !68 2 . f. t 67. Vereador mais velho , e segundo. · 
; A9n~l /e s~rve de Corregedor, e esre de 

(Mandort-se guardar o cortumedeser- JJuJZ de Fora, quando elles seachão im
virem de Almotacés os Vereadores ·do a11- il pedidos. Provi~. 21.. Setembro 1770. 
no antecedente. A. -r • • Mar{O 1702.) ~ · 

~ 
~: r68. Vereadores em actual exercicio 

I 64. Verea~o} pó~e ser o. que _tem ~: não podem ser presos, e processados, 
ca~go de Çap1t:10 l\1or. ProVJS. 2 r. ]a- ~! sem serem suspensos. A. z6. Fevereiro 
neuo 1706. i.iJII77I· 
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Na o vindo nas pautas , não póde o 
Desembargo do Paço, quando os apura , 
nomealos, por ser regal:ia, que só per
tence á Real Pessoa; A. I). Janeiro 
1774· §. 3· . 

I 69. Vereadores de G6a. Qyántos 'saó, 
e como se elegem. A. I). Janeiro I 77 4· 

I 70. __._ mais velhos não podem 
despacl1ar as -causas a final na ausencia 
do Juiz de Fóra , e como s~ ·procede. A. 
5 • Setembro 177 4• §. 1. 

I 
Manclou-se, que dessem residencia. 

§. 4· ( Stup. D. 17. Julho 1778.) 

Em quanto servem , não podem ser 
suspen.sos, ou presos, sem se dar parte 
ao TnbYnal, qwe os confirmou. A vis. 9· 
Fevereiro 177)· 

(Em Resol. n. Fevereiro 1813. re 
1·ep~tou um acto de usurpação de Sobe
·rama, o terem os Vereadores de Ponta 
De~gada suspendido o .rer1 Vereador 
mau velho • com o pretextfJ ·de abusos 
que e/Je p~aticava.) ' 

171. Vereador serve no 1ugat" de Juiz 
.(!e Fóra, impedido. D. 17. Julho 1778. 

( Vid . .li. 8. ·Fevereir() I77S· §. 4·) 

171. Vereadores ~das villas, subordi
Fadas á inspecção de hum ·sÓ Juiz de 

óra, não podem, em quanto este está 
nos lugares , ou villas da sua jurísdicção , 
despachar por outrem. A. 28. Janeiro 
Z785. §. 3• 

Como se faz a eleiç~o deiles. Provis. 
3o; Dezembro 1790. 

d Sã0 sujeitos ao It'ltendente Geral 
, as Minas , e Metaes no que pertence 
a 

8
plantaçao das arvor~s. A. 30. Janeiro 

I 02. Tit, I.§. 13· 

I 73· Vereador mais velho na o faz as 
vezes de Juiz de Fóra, ou Juiz do Cri
I>U.e ' nas terr.as , em que os ha separados 
~stan.:~ · . ' ·:nQ .unp.edldos. D. 12. Julho 1809. 

om. II. 

I74· Pérea;Jça. Os Corregedores de
vem dar, além das diligencias, que .fize.:.. 
rem para as pautas , uma relaçao das 
pessoas mais capazes de andar nella~ 
Provis n. Agosto I7)0. 

17)· Ver o peso. Nâo 'Se podem ven• 
der nelle os generos dos particulares , e 
só os dos terços dos Corretores. Ord. 
:u. Novembro I·770· 

P.rovidencias sobre o~ ter~os delle. 
Edit. "7· Junho I792. 

r'f6. Vestido'! fei'tos de fazendas, cu
ja entrada he prohibida , quem os traz 
h e autuado , e preso. A. I 4· Novembro-
17)7· §. z. 

177. Veteranos. A companhia delles 
como foi organisada. D. 30. Dezembro 
I8o6-. 

O~tra. Plan. 2, Fevereiro z8o7, 

( Pid. D. 14. Outubro r8o8., e Por
tar. r • .Abril r8n. - E declarou-se 
pela Port. 27. -Abril I8o8., ·que os que 
perdessem perna, otJ braço, vencião D 

soldo da nova tarifa ; set~do Oificíaes 
inferiores., ou .soidadus.) 

I78. Veteranos ref<:>rmados sao os mu
tilados de perna , ou braço , ou estropea
dos, em conseqüencia de trabalhos , de 
sorte, que não possao alimentar-se. Co
mo são sustentados, vestidos , e curados 
nas enfermidades. Porra r. I 3· Setembro 
1814. 

I79· Pianda11tes ;..., que tran~itâo sem 
passaportes, ou mudao de. cammh.o ~ po• 
dem set presos pelas authondades ~~ v1s, ou 
militares; e não podem ser recebidos nas 
estalagens, sem. appresent~re~ passa~or· 
re, visto pelo Mm~stro rer~1tonal. Reg1m. 
6. Maio 18 w. T1t. 2. §. 9· , e seg. 

Não podem appresentar-se em Lis
boa , sem se a ppresenrarem ao Ministro 
do Bairro , ou sejâo nacionaes, ou estran
geiros. A.z). Junho 1760. ~§.I 1., e u. 

52 
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,E e-q,mo entr.â·o n!ls ·fronteiras. lb. 
§. H·· , -e :r,;.. 

. r·8·o. llite-Alm:.iran.t·e:r ~(2 fidrão 'ciha
mando os Te>I'Ientes Generaes do mar, 
com o me·smo soldo,, patentes , -honras , 
et<:. D. ~~. Fevereiro . 1797~ · : 

-
• I 8 r. Vice ... Consules da ;:.R:ussia. ''lorfio 

r'8.5: <Vi~e-Rei dest~ Reinos-· :Dao po~ 
dia provêr ~ Offiáos por mais àe tres mé~ . 
'2es. C. R. 18. MarçQ .r6o8~ 

. ·o da 'lndia nao vencia .. ordenado.., 
, senão do dia, em que ·chegava a Gôa.-
1\. ~8, Mar.~o I 6I r .• 

I . . 

'I86. Vice-Reis da India rnao p0derlio 
levar :filho aigum setit., ·nsm eonsent·ir, 

·cassadas , e abolidas as nomeações do 
Çonsul.: -G?r.11L ; send€) preciso .preceder 
para ellas· licença ,exp,ressa·, Qbt~da .p&i.a 
Secretaria d'Estado dos Negocias Estran- l' 

g~i·ros~ A. :r6. M_;uço. 1'789~ 

I J' 1 ell 1' ., \ q1ue a :va, e.mr quanto ·· es la esuv~r:em. 
i A. ilo • .Fevereiro 16112. · · 

··~·. :\ 

'' 

1·8.;1 .. · Yk·e-R:eis mão ;p€lE}em ,c@ril.mere 
ciar Ror , s.i , nem por out-rem. L. 2 ~· 
Agosro·1720. 

~ -t'8z. 'Vrce..:Provedfor da Juntª d_q ·çgtn
mer.cio. Sua cria~ão. Avis. 3; Março 
1757· r88. V:ice-Rei do Rio de Janeiro tem . 

. . 2Ó(/J cruzados de soldo , além do ·orde-
, ~nado como Regedor, sem mais emolu~ 
-.menro algum. C. R. '2). Janeíro 1.779. · I.8j. ·vice-Rei não pôde. assignar Pró

visões de quatro mezes aos Letrados, pa
ra ~!H'"'i~~m ·.~g~~ C. R.. 2..5 ~ Otnuhro 
r6o,3-. . ' ~· 

~-8.4.. Vice-:~~i· da -lndia nao.vai á l\e
,l~Ç~~- ~ Gôa, , ··sea.âo ·uma sexta feira ea-
..::~ -' . "' d .,.!! ~·e?; ~. }\1<1;@ q.ss1ste , senao ao espa-
cho de casos ·-crime~ • .A •. 3· M~vç.o I oor;'. : 

·Foi-lhe prohibido ,qespender il}~is 
de 30(/) crUÍzados por q-uaesq~lel' ·wercês 
Hea!es-. A:. '·p._ A·bril 16o6. . · 

. - -
. :J?to-\fé '~@s lt~.g3re~ ·v,a,ges Glre Desem-

1 
:~argaàores .,,- :Ç .elá CQ.nta. E c.0.mo, ·dev.e , 
·provêr .as :nuvidorias. A. 23. Dezemb.ro : 
~ ~& I 

I· 

, · N:â~ 'fÓde ·passar s.t~pp,Je.rnentt> de : 
'id_ít·de , F-af:a .emanc.Jpa-~âo, :;os. menores 
ª'~ ·~;.. ah:ij€1:$~ }\, :14. Jaaei~Q. ··!f êóH.. · 

J?óde ·p-rQvêli ']Feitorias· .. , e Esotri'vá€!s 
g&l}a~ ., pel! ·l!lffla: vez:-• .,.- ·~amto ;póde I 
clesp~nd.~r ~m- .mercês; AA. 20. , e z6. ~ 
·Março I 6o8. 

~1119. Vice-Rdtor da U.ni;versida.cile tem 
o· tratamento de· Senhoria. A. n . .Janei~ 
ro 18 u:. 

'I 90. Vidas :nos prazos clas Commen
das. · Pmv.1dencias para se conhecer , _ se 
ellas ·estão findas. A. 7 . . Feverei110 1·77 z. 
§. 5'·, ·C A vis. 6. Abril .1780. 

I~ ·I:. Vidros ·esttangeir0s, quaes farão 
os ptdhibidos.. i?.rovis. '11.0. .Ma,io. '1734· 

Lev.antou:.se ·a ·p.ro11ibiç~o , extin
guindo.:se os privile.gios das 'fábricas del· 
les. D~ ·23• Agosto -17 49·· 

. Despachao-se poF p,es0., abatendo a 
·qUir.Jta parte para =tara ; e por que preço, 
c~~orme as suas di'fferentes :.qua1idades. 
Pr.ervis. ~· 8 •. Ju1ho J769. 

I 91. .. _:_ para vidraças. Pro-videncias 
·sobre o despacho delles. D. 24. Janeiro 
I793· . I 

f.oi-lht: P•FOhi-bido. dar a.Jclêas, e. ter- ~ 
. ·ta~ ~a Ç0r,ôa ·a R.eHgiôes. A •. 14. De,. Esta'helecimento ·de sàa fábrica na 

'~1p'br0 -16õ9~ : pl111nicie d~. Linhare$. A. lij'. 4:brili8o7, 
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·19 3· Mgario da V1ara· .foi reprehendido, 
JlOr prender leigos ~ .se.m culpa f0rmada. 
C. R. 1.6. Janeiro 1729. .. 

~94· Vigario Càp~tu'lar para a Sé 'de 
Co1mbra. Foi mandado ' eleger pela va
ca'ncia , de D. Miuuel. -C. R. 9• Dezem- · 
bro 1 yi6S, . · "' 0 

. , • · · 

) 

195. Viga1'io Geral da Bahia. Decla
r?~-~e, que o Arcebispo não podia re
~ovelo, Sem culpa formada, . e senten
-<:Jada 1eg·itimamente. C. R. r5. Março 
r7v6. · · 

'j'J'h '1 

' 196 . ...J..._ 'ào C~ato, Malta~ , e Juiz 
dos privi!legiados, quero foi eleito. D. 
14. Setembro. 1790. • 

' f97· Vil/a notavel. Qilando ElRei faz 
a a:lguma esta mercê de assinr se cha:.~ 
mar'· que direitos se pagão. R.egim. I r; 
Abril 1661. §. 73· _ ~ . 

198. Vinagre. ~e direitos paga nQ 

Reino , n' America , e Afríca para as 
despesas dás eschola·s menores. C. L. 10. 

· Novemàró 177 !t. §§. z._;r e '3· · 

202. Vinculas dos bens. O augmento, 
'e conservação das casas nobres são as 
unicas causas, com que elles se tem per
mittido ; sendo aliás prejudiciaes ao Era
rio , e ao commercio dos vassal:los. C. 
L. 9· Setembro 1769. §. ZI. 

203. -- j'l!l·lgados por sentença, con1 
pleno conhecimento de causa , entre jus
tos conrendores , em qualquer Juizo, ain
da por incidente, · são válidos. Kss. S· 
Junho 1783. 

Não se podem fazer, sem licença 
'Regia, nos bens ldos Reguengos, que 
•forão emprazad'os, com obrigação expres
sa de não se alienarem sem ella. A. 1. 
Junhg 1787. Cap. 4· 

Providencias sobre os bens dellas, 
que se acharem no Fisco , ou Represália. 
Kesol.. 6 •• Abril 1794· 

( ' ' ) ' J ) 

( iPefa ..Rreso~. 2. Outubr-Q r8oz. se oro) 
denou, qu11 •Oif Administradores das Ca
sas N_obres requeiríio a união tios vin
culos insig11ijicantes, para se lhes con-
ceder, ou 11egr1r.) _ -

(Declarou-se pela Resol. 4· Dezembro 
, I 802. , que a lei, que manda abolif' ()S 

vincul'Os iti.si.gnificanlJ:s j • se ·deve t:lttt:n

der ; a~nda tquan~o os enêargos são a jtz.-
vor das- Confrartas do Santíssimo náo 

199. -- 9ue se consul?i~, ou saír I[OÓstante' ll .li: ~o. Julho I793·, qu; não 
da cidade do Porto , que d1renos paga. t1·ata desses encarJ!.Of ~ Nem os autbo,.i-
A. I o. Ngvembro 1772. §. ;. sore, para novas aquisiçoes.) 

r ·-· 
~JJ \ I 

2.oo. Vina-gres da Estremaclura , e 
Ilhas , para que pórtos se podem embar
car. A. 6. Agosto 1776. 

2QI. -- estrangeiros. Foi prohibid:l 

J
a sua entrada, e com que penas. D. 27. 
ulho· 1785• 1 

... Providencias , que pela Polícia se 
derao sobre elles. Editt. ZJ· Julho, e 
2 .5'• Agosto 178). 

O do. vinho n~o paga Subsidio. A. 
7· Julho 1787. §. z., e Edit. z8. · Agos
to 1788. §. z. 

( Resolveu:..se a. .f4t.7J.or' 'de -um filho u
gundo a sur:ceJlsifo de um 'VÍ1Jculo, p_or 
ser o .p'f\imeiro mentet"apto. Resol. 9i 
Abril I 8o6.) 

204. Vinculo expresso, deterrnina,dq pe
lo fund;àor' he nece~sario par.a constituir 
be,ns d<(, "capei la , -. n~ó b~sF~nd9; pa~,a ~ss~ 
o encargo pio. A· ·14. Jane}rà -I8ó7· -§. ~-

'l 

205 . Pinhas nas m~rgens do Tejo são 
prohibidas: e as que se ::rchavao feir'às, 
mandárão-se arrancar desde o· rio de Sa
cavém até Vi!Ía Novd da Rainha; achan· 
do-se na estrada, .que vai da -Pav.oà. para 
o Sul. A:. z.6. Ül!lDubro ·176) • . ' 

52 * 
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O mesmo se mandoü praticar nos 
·aam pos de Vallada. § §. r. , e z. 

barque da CQinpanh~a do Douto. A.._ -I 6. 
De21embro l7Ç3·f §..- 3· · . 1 ·:o,·· 

~ E nas margens , e campinas do (Por D. )• Ago~to I779· se declaro~ 
Mondego, e Vouga, e mais terras de o modo, porqttr: devilío novammte ur 
p.aues, ou Ieziras. §. 3· , plantadfu·as · vinhas do Camp(J da Gole

E , não fazendo o dito arranco , que 
penas rem , ·e a quem se applicâo, e por 
gue partes. §§. :2.., e 3· · 

E como procedem os 
neste caso. §. 4· 

Ministros 

Mas ainda nos taes smos se exce
ptuao as vinhas nas quintas muradas 1 e. 
mais partes d ecla.ra<das. §. 5· - ~ 

Providencias para sua replantaçao, 
Avis. IJ. Janeiro I 779· 

1.06. Vinhas dos paúes, e r-ibeiras. -{)s 
donos, que as não arrancao no tempo da . 
lei, ·fi.câo condenados a perdelas; para 
es denunciantes, por nove ·annos. A. ,z6_. 
Outubro 176$. §. I. · ~· · 

( Dec!ar. pel. A. 16. De~mfno ~~r; .. 
§. I.) 

"'' ... ,. \ • \ (' ) 'I 

:z.o7. ~- do • Ter~ o de To11res. V.e
l:lras., .AJiladia , Mogofores-, Arcos, Ave~ 
Jans de Caminho , e Fermentelos são 
co.o:lp~hendidas na dita ~ prohibiçãv.. A. 
18. Fevereiro 17M. • 

208. --- 'dos term0s 1egae.s de em
·barque não devem ter nem uma cepa de 
branca, e c.am que penas. A. IO • .Abril 
1773· 

- 2.09. -- da Ribeira de Juguelros,, e 
C<1bouççs. :Prov.i~epcias so~re ellas: 'Ihan
·aanGlo-se , arrancai·-, debaixo da peha :d'e 
~rdimento, por nov-e a·nnos, a favor do 
denunciante. A. 16. Dezembro 1773· §. 2. 

~··· 

- ( FariitL , mdn,'hd4i replantar. R8J'o]. 
.u .. J!Je!!nni71'Q; li~8Jh 

' r .. ..,) .. . 
Não se }ll..Od.em:plantar, sem licença 

Regia, nos. sirios ' do· dis:tricw Fara em· 

giia, marcando os limites, .e authorifal!
dq o Corregtfl.or ._de Sa.ntarerp parfl ·dar 
as licenças, que ficarão servindo 4&-~itulo.~ 

(f/id. Resol. em Avis. 13. Janeiro I77)•) 
,.._ 

~ ' ' rr r-

- 210. J7inhor. Conu> se arr~Çaçá ·9 -f~ 
p.osição .qe-lles ·, .pertc;nc~nte ~ , cid.adel , ;;i§ 
termo de Lisboa. Regim. de Í sn. ). ({ 
Declara~ão r6. Fevereiro I)63. 

Fagã.o Sisa em .Lisboa ,. carregando
se para fóra ; .e eo_mo ~e procede em t-a1 
caso. Regim. 2.9. Agosto 1)64. 

1- II. --~ de C~Ho Px;ovid~n~ias 
sobte a Stla veóda ~~l! c-idt~~ 11\o .Po:nD!: 
A.. 2~. Fever~.ro I6o). · 

( Pro~is. 23 . .l/gosto I7))t) 

Providencias sobre a sua ·venda. A. 
4• Maio 16:2p~ · 

r f, 

J t Fra~tid:e.ntDi-as sobre á~ venda, deite, e 
número das .ta'(ernas dp Perto. l?roiVis. 23 
Agosto I7H· 

(-Vid. A. ll.. Fevereiro z6os.) 

212.. --novo nil!lgue-!ID ptSde vender.:, 
sem ter Jicenca da Camara. Nem deitar-

~ 

lhe agua , ou outras confeições ; e com 
que ~nas. A. 17. Ago::tte· 16ô). §. ~2t· .. 

... ~ +:: .... 

213. -- (hlanto pagão de Real 
•d' Agua ; e como devem manifestar-se. 
·B:.egim. 113.}âneiro 11643'· §§..-1. .. , :z.,. e4. 
l . 

! Antes de s~ pôrem á veoclá , de.Vi€f.ll 
1os taverneiros manifestalos, parà paga
menntl doj &-eal dl Agua.;' R~m •. z3. ]a· 
aeiro r6'43-- §§, 4-.,. e S:· 

Em beneficio dos lavradores de 
Thoman p>:t'bhi»i~Ne) a: en-tracla<" da vinho 
~ jôra,.. até· di:v de, N. SeFrláQra cV Agos:
to, A. I 8. Setembro 1 646~ 



VI Vl 
... - ~lt4J. ~hmr: ningueJJD~Jp~dé i V.end~r·· -em . ~ 27-Ji>11 V.:inhf>~ .do p~prq_ &!~111Q'; ~é l!teri"" 
su:r oasar·rfi. -~a!lOut~hro t6).7'• ·. · 9' ; I ~~ a O<i>~prM'!hla de .A,gr:l~~lt\!,lfi.l -~ pcíd~ 
• ~1(-o/id,'". R:ê.sot. t.1 'l1; •FtoVIIl'1ciro.: 1c6_;;8ry. <J I : r:~.Vllil~IL~~Jldér ·~o P"lrctq , e ?m. qi§tan:i~ 

. . . ·::· .;~ .. \"" 0 .Ir 1::·, 1 ·i dtJ ~tr~,J€gQ!às; e.ql:Ja.ntQ ·t<:tm.\ll~f:O)lHn.I~,.., 
Fot prohtbtda a entrada dos de f6ra sã,~ di-S~fi>. ia .mem1a Qg~N·~.M~l~.~a. {f;, §. 28.-. 

cl~ ' Re~.,õo i r€ ~ Ih rJI ~.- .Mar.ço.: :to6~?· I _. I 

.A •Jtt ;·1·•"!,_. c •. ~ .. t ) G v x J o . l 

1

. · 

·e:',, ··.i ~ 1 '. 21.t. --e outras partes màis, co-
2i). Vinhos. Como sé paua em Lis:- · mo ~~ lft{lnsp~rtq~r{i~ §e -·Uros~ pq.r~ çmtras 

-~~~~ o ,direito ,dos Usuaes, oWerecido etb . t€r-ta~., e ai-11~a }l>a:rtJ .a.. t~id~·9~t 91() fortQ; 
~ \!:i~tes. · :R!egim. ID.9.r"Nóvcru.b.t;o . ~ §!7'4· e.oJ:illo , §ia~>terJa:S: ; ! J.IP~lls.t . que, , · ~r. df!l -~!Je s~ 

i'Ut•:J,z. e s2értJG'fr,y L•J . s rb·1 Wlr>.:J o·'- n.3r> pod~m .li·H!!.'l§,pi)Har O}.Utlí@€. lflsr~~d'P1.1• 
-Btl n,/:J·;.h <:. •. • 1,-1 ·<c. h·~ ?."~J.Jfif.'frl. 1 firm. pelo A. 10. Setembro i7)6• §§~, 
~o:n ~em t • 0!L desçruni,n:h~ ..,~ OJJrJ n1et~€!1 3 o. , e 3 I. 
sem~ ~lesp:ãbhcr;aemGpnsjJJJ~zr~ndt;~s .. drill'elFos . '~~ 'J:.. ··":J'[ ~· .1I: ~: ' . r •n. r. 
~e-aiesJ,f'imroottret,á rmaK!J3tma. do y~l{!)t'· :em , --(DerQgiJ Pfl'i: 4-·J 1.,7• ' 0Hf.«kFP! ~-à 6B·1) ' 
t~sfdob11t10~ i' ero.utra1 mal.s~Jft<,') !<"~~ Agosto. 1 . \ t' ' '" 

Ie9Q: t. ·r .o~ ,1 ,!) t:Jú •:r·\l :Jr, . >. '), 

. Qyanto se mandou p~gar para o 
US1Ua1l Pr0*js:-;>1._9 .... JáneiJf~~rJt1f·~:. ;:0 

- • ,... "') \ t ·I' 
\.J ~ t ~·! . 1.í'q1 r)" S eODlDH':f' '"' · :> ,. 1 l, 

c• r . . " l..d' ,., , :a'' •"'lc··"-'-Omo~ se "mau a-rao tl!V, lJJl!.J; :.. pat:a 
pagamento dos d'ire~ros ~ doJ ·1C'D.nS~~adiD; · 
Resol. 4· Dezembro 17 i8. ! 

~ . ~ ~ ~ 

L-(r ....... .. -rc') ~:a,,,···· ~·J:.) 

-~' .o, . .) :.. 01~1 ' """ r. .,, 
~- )-...,. ~ -J • .\,. I ' 

216. -- ~in'guem;ppd<vtmd~Io_s e~ 
sua casa por rnmdo, sem set atavernados 

I ' com ramo a porta; e com que penas. A. 
2.3 • .- Dez;emérm: J("Mr-t ·,c.· ·- , ~ 
~ L '\ ?0 ~L ;; -u f l Vf.a .j ·• - _ :_ ' 1 

.S: ~(Jr f!ditl, t7• :;M}dr..j>o; It 6;., 1'11.af1'd'a pôt 
ta·'-o·'e",i .. V· .t~ ., .. rJ r·f ~ "1 . O"'J'' I ' .. 

"' f,. "'""''I ."" • ·- ,... . IÍ.. • .. .J ... 
- .. 

,(' . 

· '<::;~_4,2, ._ --r:T-::v ~f Y~d~ ~4sgiçw~ A'Q. Por· 
to; poto<tl\e Fft?~Q·- se cOJ.11pr-qrltQ ~os Ja..
vraclores pela Companhia, e se venderão 
!hl t'Uf!$!').1a .. _r.;;id~d~ >; §m ,~vrer:nfl~ ; ~ que 
~J~~_. t~m ... ~~ :t~m.ei~~, ·SllfSJ ilS:~iJU, ·:.,~ 
.taão .fi~r~t . ~ .. -~~-l~n~ . .. ··,c:·- · ; 
· :,. ..... Gti'J .... ~ 1 !C i l:..· .i~ c 

I ~ q :; "'·~ .1 11 ' .., ~~ 1 T ; 

.123• -- e Douro: Não os podendo 
cóilSYfU~J.!, f!, ~Qnl}?@hi~ i QS P.ey<:J~llJ::. tfajl]S
po:ntar ·\os cl~·tJ(J~, , ~·~V~Pd'~\ P~. f@f.~a . .Qf;'<õo 

Çlar..a~a. f.. ;; 34: • ., ·v-·- · -' ~ '"~ · , . "J .; ·. ~ 
- 'i! -

. 2::í+ --:- de tatuo do Douro1 Prdvi
d~n~i..~s -.:scl'Jrc ·:~JJ~ . .. ~ vi[ã :' tf·· O~f:t;lbrd 
f /f6.) '•' .~r~ .':ll->.-rr.:•1"jr;, · X- .. 

~ <r ~ • ~ .. C' :lo 

rr---~:)V'e"! i.· l ( ~~1 )~/!' 0 h.E. 1 O '.c">Viit1 

r. ~~~,-~ z~n.h1lú' 1d:o . Douro. ·.l?a:~-çop0rque .• ·\I ', ,::>.sf')[ ! ~;: · 1:·.:1'' ~ 
aidr .s-\! :devem~veJiJder. - --E por .que p.re90 12). ----:- de embarque ct<.i> l:)pqr:õ. ~ 

, no Brazil •. .:.....;. Q..tanto pagão de fret:e· , ~ ~ ' sua demarcação foi exrendida: A vis. 28. 
de trans,portes pat:a o Brazil. Instit. con-

1 
' J ti:lhp 1. ''l'f7·r . · " · · · · -

fi,rm. por A. 10. Setembro 1756, §§• 14. ~ . · . ,,,, ._, "' n · · . 1' -.,m .., "~ 
;J ~C:~ 2/"' ";;' ,., I:J · , -~ ~ ; I . '.,, > 

"")' ) . ~.V, J .to:fo . • • "' ~ ' •' 

; C) ' l" J , - ' r :~ 2i6, Vinho. He ptohib'ido lahÇàr-lhCil 
. ~ '{ ' - '- I • ' I I baga de sabugueiro no 'sitio d'ernbarque. 
~18. Vinhos, aguas ardentes! e vina- 11 1-.,A. 3G• .AgPS:Y9 I!jj:7L• ~ .. ~· ·~ .~--

gr~s sómente a Companhia os póde n;Jan- 1 1 
, r ' r · ~ . . . ·: · · · 1 

~a~ , ~<~ra -~ :Brnzll , ~ Capi,ta~i.as · .cle S. j i. Fre~o _cl(.> de: f~~t<Qr~:t· J!;, , §~ 4• , , ·i 
Rauifil, R to de J.arrea~o, rllah1a 1 -e iP-er- 1 1 ' -. • • • ·, . ":·. 

nra~:~.uHm ·; .e he ,caso de chmuncia 4J, .oon-l j : . :Prov~tien.Pifls ·sobre ~~s 1JGtr~~~~.Wfi1 :f! 
f!r,a~o.v§.§_. x9• e 241• ·I I carretrôs, que o conduzem. ~ Proh1bi'" 

' ' ' 1 ~~- -d~ +h e . d ei:tat agua~. ·.§. f. ,, ~ @€US· 
I I • . . · · : . . · · 1 

. "li~. - náCi> -são -obcigaa0s -os do- j I 
ihos a :ven~et· ·á- Companhia., ma.s pocl:;mn

1 
··:'2~7· · ~· rbr~lco 1n~0' ~e rp6&r(fazer' 

J.ilila.~~tl!r vemde·r tpor sua .coota•.niD Bra.z•11l; .mis,wra:clP ~Gqt :P ~)n(O• ,A. ~§). ~g,o~t:g 
porem .como, € por que~1. ]b. ·~,; ,)§:. , I I7'f7; §: 3· ' ' . . \:r --; '\ . 
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~28. Vinhos , ·que se houverem de 
'lueirnar no àisrriGro da CompaFihia da 
.Agricultura, vend(!r-se-hâo á avença das 
partes, que o~ pod(!m vender .Jiv.:~men• j 
te ·a quem qmzerern. D. '16. De~mbro 
.J760. §. 6. 

·219. Vinhos atavernados na cidade 
·do Porto, e em quatro Jeguas em çircui
to, sómente a Companhia d' Agricultur-a 
os póde vendeF. ·A. 16. D€zern-bro 1760:. 
§. 6, . ' , r \. 

Monopolio, que sobre elles se fez , 
como foi acáu'telado., e :castigado. A-:;. 17. 
Outubro 1769. 

Providencias sobre as vendas ttclles 
á ··bica. Avís. l)· Fe:vereiro I'jJO. r 

· Nihguem os ·póde ·venâer antes de 
20. •de •Novembro.- Q!,1e pessoas os po
dem comprar. - Ni:nguem pode rrecusar 
vendêlos ás pessoas habilitadas. A. 17. 
Outubro 1769. §§.· I., 2., e 3• 

{Declarou-se péla Resol. I 3., e.m Edi:t. 
r6. Janeiro 1781. -, que o lugar-da ·'Vetl, 
da d() 'Vinho de embarque he~ a ad-ega ,do 
-lavrador.) 

· -~230. Vinho. Os ·Compradores ·dei1e , 
Nacionaes, ou Estrangeiros, que o não 
navegao para o Norte , devem sujeitar
se ás taxas estabelecidas. A. 17. Outubro 
I.769. §. 4• . 

Foi prohíbida a venda ·deUe junto 
ao districto privativo da Companhia. A vis. 
22. Setembro I773· 

zj I. Vinhos branços do D0uro , por 
não terem a mesma estimação dos outros 
tintos, e· dos branens ·de O eiras , Carca
vellos , e Lavradio , tem menores preços ; 
::e quaes são elles. A. 5· Fevereiro '1772. 

i?odern vender-se : pelo mesmo ·preço 
dos tintos. lb. §. 1. · 

VI 
23"2.' Vinhos do consumo do Porto, 

que direitos pagão, assim corno · os que, 
se embarcão para o Brazil. A. IO. No4 
v~mbro I7T1.: §· 3· . 

1 
• Quaes sâÇ>. os de que propriarnen~e, 

se paga no Porto Subsídio Literario. A. 
15. Fevereiro 1773· . 

- • ?. .. r- J ,..,, ... 1 r r .'";. .. "::' 

! ... . --) I ._ ld 

·, 233· -:-- Qyem. o:lhe misturat· .fol,he
lho , campeche , ou caparrosa , sendo' 

1 

examinados pelos Provadores da Compa
nhia, . que penas iem;q e do mesmo mo
do; qoem' campna estes ingredientes,. os 
accarr-eta, oú; t'r.ansporta pa_ra o .dito fim ; 
oa s~ja cte quaesguer pro1llllcias do Rei;., 

1 no, ou de fóra delle. A. 10. A brilr·n ·-3 •. 
§. 1-e 

•• , -i J ~..... ~ ' ! I ,.'1 ,_ 

Os atru.ina'dcis. dos Iavrad(i)res de rã,,: 
mo, são vendidos á Companhia; e . não 

' os querendO'; pode·m delles fazer· vinagre, 
ou aguardenre! Ib. §. 6. 

... ... .,. ...... ··.r r 

Os de ra~no são con~p~ados pela 
Companhia, em que tempo, e como. lb. 
§§. 7•, L3•, ·I4• ,, e 1,7., ~ ;, 

r. 

·~ í ")~! ~ f. ' 

234. por gt::~ç9: nos Armazen; 
do Purto, e seu termo ninguem os póde 
vender, sem os manifestar á Compar.~hia 
do Dou-ro ; e para que. A. I 6. Dezem.:., 
bro I773· §. 3· 

I 

Não podern ·ser irÍrroduziaos em um 
sitio, se,ndo de· outros, e eom .que penas. 
§. I 3• 

235'· -- de r&rno, do Douro, são 
recolhidos nos Armf!zens estabelecidos 
nos pó nos. A. 4· A gosto 1 7~ 6. §. I. 

. 

236. -- Os .contrah:mdistas nacio
naes, que sao comprehendidos ·na de.vassa 
do Conservador da Companhia do Douro, 
que penas tem. A. 4• Agosto 1776. §. 4- : 

237· Vinho do Douro. Como se vêm 
Foi prohibida absolutamente a sua fazer os manife~tos do' gue se vende á 

'CUltura no Douro, .e aom que -penas. A. bica, ou em cu~a em adega alhei-a. Edit. 
10. Abril I773· §. r. 11 5. Outubro I779· 
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: . ; Seu preço ·para o dmnmeroio .do Bal
ttco. Resol. 13. Janeiro 17~h. 

, 238. Vinho de ramo da Companhia. 
Au~mento do seu preço. Eclir. 2 3· Fe-
vereiro 178r. , 

. 
D
-. · E da term@, para o ·--vender •. .A. ·16• 

ezembro 176o. §. 6. , 

2 3 9-· --- Providencias sobre o fa
hríco, ·e preço delle. Resol. 6. Setembro 
1788. 

E sobre o seu preço. A. 6. Agosto 
1790 .. 

E sobre as travessias, e contraban
do delle. Resoll. I 1. Setembro I'J90·, e 
1 I Outubro- 1791. 

240. -- de embarque ; e de ramo 
·quanto paga parà a Contribui~ão das es .. 
tradas. A. 13. Dezembro :1;788. § •. r., 
e seg. 

241. --de ramo. Como se procede 
.contra os re_n-irentes em entregalo á Com
panhia. Resol. II. Dezembro 1788. em 
Edit. 23. Janeiro 1789. 

Não se póde misturar o branco com 
o t.into, e com que penas. Edit. 30. Ja
neiro 1789. 

242. Vinhos para ramo· ~ que a Com
panhia. comp.ré\ , não pagão nos portos 
do Remo por saída , nem no .do Porto , 
br entrada, direitos alguns. Provis. 12-. 
. ezembro 1791• 

- 2<f3: . Vinho ·do Doutro. : )4'oi .prohibido. 
.a:~~rtt~~-.se' descarga, baldeação , 011 fr~~
qu1~ delle:, sem Guia d_a Com~anlúa. 
Avrs. I). Dezerri.bro 1797· 

. . , , 

. Paga por dez -anoos rim no~o SubS:i· 
i1~ d~ 4d) rs. p(l)r pipa , do viaho de 

euor_Ia , e 2d}400 no de ramo , para a 
amort1sa-ç:ão .. do papei . me:ecl;a, ·e eomo i! 

pertenc~ncto neste -caso ao -C.onteged~r , 
ou 'Proved0r do Porto, a junisdic.çâo con
tenciosa~ A. 3 I. l\~aio. 1 &(lo. §. 8. 

(~ !. 

244· Vinhos de embarque , compra
dos pelos negociantes , não pod~ as ul
timas pipas · delles ser tiradas· d'adega, 
sem G-uia do ~ommissali'Ío da1 Compa ... 
nhia, e, cemo. E penas dos que introdu .. 

' zem nestes os de ramo. A. :u. &c;tel)J· 
bro 1802. §. 3· 

·c _omd-se provao nas adegas. A. 21. 

Setembro "l8oz. §§. 6. 1 e i• . - ,, 

Preços , porq\le se mand~rao ven ... 
der. - Suas differen.tes qualidades. __.:., 
Os da terceira , são excluidos do embar
que para lngláterra ·; e a Companhia he 
obrigada a eo.mprar todos a zo<f> reis. 
,!. ~1. Setembro· 18oz.. §. 8. 

. . 
São provados com os de embarque_; 

e qualificados em tres qualidades; quaes 
SJ O, e seus pre~os, e do que fica de fó

. ra. A. u.- SetembJ>o I'8oz. §. ;. 

2,4). -- de ramo. Para elles se man
dá rã o estabelecer arrnazens em Lisboa, 
ou em ql!laesquer portos do Reino, para 

· consuma das taverpas da cidade, pagan
do os direitos, e como.' A. 7. Dezern .. 
brc;> 1802. 

246. - medido no districto da 
Companhia nos mezes de Junho, e Ju
lh(!), até Novembro inclusive, pagão um 
real em -cada quaJTtilho, pa.ra eseabeleci-

, mento das aulas de Mathemal!iea , e .eu .. 
tras. A. 9· Fevereiro 1803. §. 4• · 

Providencias sobre a sua conducçao 
pelo Douro• :D. , e Regim. '1.4· Dezem-
-bro 1-803. ' l 

I • 
"' 

247• __:._. de embarque , e de ramo. 
Os dli..r.eitos debles farão· au•g!Ile.t:rtados. C. 
R. 1,7. Janeiro ·, e A Viis. ::;8. jNpho I 8o2f,. 

• J .. l t 

Como se devem f:abricar·:os ·cl.e em
bar.que. A vis. 3.1. ft,gestQ ,12'~. 
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.,_48. Vinho. Foi concedido á <:o.mp~
nhia dos. vinhos do Douro o prmleg10 
exclusivo. de o vender engarrafado· nos 
seus arma~ens. -A. 20. Julho 1807., e 
Edit. 23. Novembro 1So8, 

' ) ' 

:2.49~ ·---;,.. -na o . podem. ser vendidos 
por tigellas pretas , ou por ·garrafas. R e
sol.. u. Fevereiro -em Edir. 17. Ju-nho 
-17 6)• . _,; '· 

• t • 

2)0. -- corrompidos, plistur-as, ou 
àguapé ·nao ".podem ser intfad-uZiáos em 
Lisboa , nem ainda coní o pretexto de 
se queimarem; e porque. A. 1.6. Outu
-bro. 1765··: §§. ·6;, e ·7· · 

>f 

· 2-; r. :VJnho's . . Estabe!ecinrento• da · Me
sa .de!les :ern Lisboa ;- e que direitos pa
gão, e como. AA. z6. Outubm. '1765. 
§. 8. , e seg. , e A. 18. Novembro 
l-·7'65'. ;o 

' . ,. ~ 

2)2· Vinho. Q!lantó deve fitar ao la
vrador para gasto de sua casa, sem pa
gar direitos. A. 26. Outubro 176). §. I r. 

- . 

"2)3. Vinhos, ·que cadaum ·p6de ·man
-dar vir para consumo, ques são em Lis-
-beà, e no ·P.orto. AA. z6 . .0utubro I'765. 
§. I r., 16. Novembro 1771. § .. n.-, e 
9· Agosto 1777• §. 6. 

VI 
Nem desembarcar-se fóra das h0 _ 

ras, depois: do sol posto, e anres das. 
oito · da manhâa. A •. 2.6.. Outubro 176). 
§. 23· 

·" He p11ehibida a sua entrada nas Pa-
rochias do termo de Lisboa ern os me~ 
zes de Janeiro, Fevereiro, e Março, pa
ra enrret.ant0 os lavradores poderem ven
der o seu. §. 26. 

. , E J>?rque s~ ~oncede livre· de direi
tos as Casas R~h.g1osas. §. 27-. · . 

2)Ó. Vinhos. Pagão todos iguaes di
reitos~ sem 'ex cessão da pessoa , que os 
introduz. A. 26. Outubro 176). §. 2) . 

f 

.) :::!.)7· ~- tJU€ ' vao para Lisboa' ·de 
qualq1,1er lugar destes Reinos, levao Guias, 
passadas pelos Escrivães das Sisas dos ]u .. 
gares d'ond_; sáem; para que fim J como 
se apreserntao , etc. E como se devem 
passar as ditas Guias. A. r8 .. Novembro, 
_1765,, §. ~., e -seg. 

Qye devem praticar as pessoas , qu~ 
t~es vi~hos receberem. §. 3· 

'( Re~og. pelo A. 4· Dez-embró 1799, 
a respetto do .tempo , em qut re devem 
P,assar aJ Gutas; determinando-se para 
tsso todo o mez de Fevereiro seguinte.) 

·25:8. -- n~o se podem -transportár, 
sem Guia, para o termo de Lisboa e na 

2'.5' 4- ...:-.- que · entr~o ·por terra, ·ou mesma cidade; e que penas tem q~em 0 
'Pela ··barra de Lisboa, que direitos -pa- fizer. A. 18. Nov~rnbro 176)-. ·§. 6., que 
gão; e os ~qlile vendem os lavradores do declara, e ampha fJ A., .e Regim. :z6. 
-termo eni suas casas. A. 26. Outubro .Gutubr() 176). 
176.5'. §§. !6._, e 17• 1 • 

'- f 

'Z')-')• lfinlur não se f>ÓÔe mandar vefl\.. 
der em Lisboa a menos de 8o. :-reis · a ca
na da ; e com que penas. A. 26. Outubro 
·176) . . §. 18. . 

~ ... - ) :,; .. 
-=._, :'E. ná'0 1 póde..-entrar 'em l.isboa ~ •Se
pãO em pi1las., ou .odres· iguaes; :e por 
que portas. E como , sendo em barris 
pequeoos.·para gastos de casa. A. 26. Ou
tubro í?6); :§§. I~., 20,, ··::.I., e z~·. ,_ 

. 2.5'9· -- de ramo no -Douro sao os 
~on,o~ ... obrigados a mostrar a quem os 
vernüera:o. Q!le 'Penas· tein -os ifl'troducto
res delle nos districtGs de embarque. A. 
z6. ;Janeiro 1768. §§. 3·, e 4· 

E os almocreves, ou carreiras ou 
,quem as condmz. §. 4· · ' 

0Vid, .li. 21. Setembro 1801. §. 4·) 

1 Foraq prohibido~ em .. Lisbpa :·os de 



( 417 ) 
VI VI 

Vianna , Monção Porto , Aveiro, Bair
rad.a , Anadia , 'S. Miguel d'Outeiro ·, 
Co1mbra, Figueira, Algarves, e Ilhas, 
exceptuados sómente os vinhos doces da 
.Madeira. A. 17. Omubro 1768. 

(Revog. pelo .11. 9· .lfgorto 1777~ §. z.) 

2~o. Vinho para o consumo dos Con
Ventos de Lisboa e Porto corno se man
da vir, livre de cl'ireitos. AA. 26. Outu· 
bro 176;. §. 27., 16. Novembro 1771. 
§. 14., e 9• Agosto 1777· §. 6. 

. 26r. -- Que direitos paga por pipa 
para · as despesas das escholas mehores. 
C. L. ro. Novembro r 771.. §. 3• . 

. 2~2. Vinhos de Vianna , Monção , 
Ave1ro, Bairrada, Anadia; S .. Miguel 
d'Outeiro, Figueira , Coimbra, e Algar'
Ves nao podem ser transportados para os 
Paizes Estrangeiros. A. 4· Agosto 177 6. 
§. 3· 

(Revog. pelo A. 9· Ag.ost'O 1777. §. 
2 · , que concede a expor.taçifo para toda 
a parte ,, ainda para Lisbo~.) 

263. _._,_ aguasardemtes, e ·vinagres 
cla ·provincia dá Esrremacluta , e Ilhas 
acljacentes podem ~er mandados para os 
pórtos da Bahia, PernambllOO, Parai!Ja, 
e todo~ os outros da A fr ica, e Asia ; e o 
rlo Rio de Janeiro, e os mais ao Sul 
d;lle , ficárão reservados para o comrner· · 
em da ·Companhia Gera]. A, 6. Agosto 
I776~ . ? 

(Revog., e admittido este tommetcio 
como antes, A. 9· Agorto 1777· §. 5·) 

l6~ ....__ de Monção, A veiro, ~ai r:.: 
rada, Figueira, etc., não podem 'entrar 
no Porto. A. 9• Agosto I777• §• 3· 

Os estrangeiros nao podem ter en· 
ttada no Algarve. A. 9· A gestod7J7· §. 4· 

-. 2 6). Vinho. Como , e qual se deve 
manifestat para o Real d'A.gua. O que 
se exporta nãG o paga. , Pr0vis. 7: .Junho 
~788... ' ' . . 

To~· .· 11 

Os das cêrc'as muradas dos frades ; 
e terras foreiras á Collegiada de Guima" 
rães não pagão subsidio. Edit. 18. Agos-
m l78·8. §• i. ' . 

266. Vir1hos. Os comprador~s deHes 
no termo de Lisboa só são obrigados â 
apresentar certidão de Sisa em dous ali
nos. A. 4· Julho 1789. 

( Declar~ pela ResoA r6. Setembro 1801~, 
que prescreve o mO'd~ de se f'tlzer a prÓ1Ja 
da identidade do vtnho exp9rtado , e a 
qualificação dos Exportadores.) 

267~ -- de Setuhal podem vender
se em Palmella , Azeitão, e Çezimbra , 
e os destas terras naquella. A, z~. Maio 
17,?"• 

2;68. d'assucàr , aguardente de 
raiz do Sapé, AJkaliz de Bananeira, e 
Mangue , Camafeos , etc. P.rovideneias 
a favor de seu inventor. P.rovis, ;. Se.: 
tembro 1793· 

~69. ~- que se despachâo em Lis
boa , pagao por ~ez annos nas Mesas 

1d'arrecadas;ão 1f:l)p~o rs. por pipa, c:o
mo, e para a amortisação do papel moe~ 
da. A. 3 I. Maio I 8oo. §. I 2. 

Foi extendido à todas as alfanclegas, 
e por que avaliação, D. 6. Setembro 18oo., 
e Pt'o\Tis. ~3· Janeiro J8or. 

Aos dos Açôres foi permittida . a 
entrada por franquia na Madeira. D. 21 .• 
Dezembro 18oo. 

• r lt • r 

'270. -- patà pagarem ·os · direitos 
nas alfandegas das Sete Casas faz-se an
nualmente uma pauta dos· preços delles ; 
por quem, e como. A. 2 8. Maio I 8o 1. 

2 7 i. -- do Faia I , e rriais Iihas dos· 
As:ôre~ foi prohi~ida a sua entrada por 
ftanql!ua na Macle1nr. A. :1.2. Julho z8or. 

' " 



( 418 ) 
VI 

se próva a s~ id~ntirlacle. Ord. 20. Ou
tub~o r8o-r. 

Prohibiçâo da ~ua entrada na: Ilha 
de S. Miguel. Provis. 15. Mar~o r8o2. 

· ·~.Reuog. pelo A. l.).. Outubro I 8 I o. , 
'fJUe riJ(ÇJtdou admittir todos os d.a'l ou
t.l{q.s IJhaY.) 

. 

I 

Os que transitao para Lisboa, de- 1 

'?em· ser ac;ompanha!!i(i)S de Guias, e co
mo. Eclit. 11 Maio 1802. 

272. Vinho paga em Lisboa 100 réis 
por almude, para a Guarda Real da Po
licia , e nas mais alfaadegas, á excepçao 
da do Po;;to , }Xlga mais 40 réis para ou
tras applicaç.ões , dUI;ando ~ómente em 
quanto durar o subsidio dos vinhos para 
·amorrisaçao do papel moeda. D. 14· 
Abril 1804-

(O de Penichefa.i ismúpor 10~ an.no,;, 
-a ftl(l)or do.r l4.vradoru , da . impoJ'i çíi() , 
'qYe pagava, .auim com() e pe-ixe. ,&, 6 • 
. ;Jgosto r8o;.) 

273. -- Varias providencias , que 
·se derão para a arrecadação- · dt:!s seus 
à irei tos em Lisboa. i\ vis. I 5. Dez~mbro 
18o6. 

..., I"',' • 

~74· - em mesto misturado com 
-o vell10 f@i prohíhida a sua venda , e 
·com gue pena.s. Edit. 8. Outubro 1Ra8~ 

(J7id. A. 17 . .llgost() 1605.) 

J 

275'· Vinhos de todas as llhas dos 
Açôres farão mandados admittir na ci
dade de Ponta Delgada, e como. A. 2). 

Outt1bro ·I 81 o. 

(lmpoz-se nelles, para as dupcstn da 
gftert·a, 11m direito addicional de 6<1> r .r. 
em cada pipa, que se exportou e para fóra 
do Reino. Portar. 15. M.arfo 1811.) 

... ;, 

21J6. -- de fóta existentes em Lis
boa farão adrnittidos a despacho, e pro· 
hi.hi®s. outros.. Eclit. 1.9. Julho 18 u. 

277. Vinh'ps defóra foráo prohibidos ' 
e alli via dos <:>s nacionaes. , ex portacl0~ 
pelas barras da Figueira, e Lisboa, d_0 
dire1to addicional. 1 Porta!li. 1: 3:· Our.u1b(<'l 
I812. 

(O A1âs. 8... Fever.~iro 18 u. htJVi'l:l' ;,d 
prohihid() a mtrada de vinhos, vin'J(}J" 
de pórtos estrangeiros, ainda sendo da 
p1·odrtcção. do BeiniJ'.) 

278. ViSJittJ.s da.s Cltdeiar. Podem rrel~ 
las ~er sentenciados Qs ladrões formigueiros, 
vadJOs, e outros ma-lfeitores, que penur
bão a Republicª. L. 7• Junho 160). §. 9• 

E tamlnem os. culpados em trazet; · 
armas prohibldas ., e os transg.uess.vres 
da prohibição dos capuzes, A. 31. Mar
ço 1742. §. 7· 

Nas visitas se podem impôr as p~ 
HaS' de açoures-, galés, e tratos de pal~ ' 
Ib. § .. 8. 

Nas penas impostas nas visitas na(i) 
se adrnirtem mais, que l!l'ns sós embar: 
gos, aíndaque os· réos. gozem de J;esti-: 

1tuiçao. Jb. §. 9· . · · , 

. Nas visitas não se podem despachar 
fe1tos sem se ve~em tJS sumn-1-arios e -in
formaçéies. doS) Ministros, ~ue os' pren..., 
clêrâo. E wmo se hão· de dar as iof@·~~ 
mações. -E nao- s.e hão de remetter por 
mâo.s dos Escr-i-vães. §. 10. . , 

. r-
( I 

279. -- se hãQ de fa~er pelos . .pro-. 
prios livros das entradas dos presos. Asso 
4• Dezembro !637· 

Devem-se fazer mandando um roÍ 
ao R~gedor para se sentenciarem breve
vemente as cau.sas. C. 4·· em Portar. u. 
Janeiro 1639· 

Não devem julgar-se nellas presos~ 
que merecerem maior pena, que de dous 
annos. de degredo. D. l.). Janeiro r668; 

Fazem-se no primeiro dia de cada 
mez , assistindo o Promotor, e Sollic;ita
dor G!a Justiça, e. se lhes dá liv~tnento. 
A. 31. Março 1742. §. 5'· · 

(Vid. !<egim. 7· Junho r6o). §,.. u:.) 
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"'· ··· . São O~ JJ!leio . n:tais ~fficaz · para se · 

'c~snig~IJ.etn1 a-lguns ·delinql:léntes, aomo' 
sa~ vadios_ ; ~·adróçs.t(9r.migueirm.s .:, os ')Ue 
tlsao de faca e pistolas, e mais armas , 
prohibidas, ; capuzes. E póde o Rege-

1 

<>!or .,maijdar f-azelal5 em quaJqQer. tempo 1 , 

ªJéu~- dàs dia§ determinadQs pelas r:~eis '5ne 
C0JÍJ(j) •S,e · ifaz..~llllot § .. V• ,, ' -' · ' 

t I ' -

Os Corregedores dos bairros prece
dem nel!as pela antiguidade , sem se ar
tender ~. péca.--Avis : ~ 6. junho I7)0• 

'~ ·; J # ·~ 'I .. J • 

· · F oi_ ·prbhipiclq; S~IJ!~flciâr· neJias os.' 
'P!esos das terras o as l,\ai1'l,h·as , . porq.u{l 
so o podem ser em Relação. Portar. 16. 
Junho 175' r. 
lQ"l[.~ "' 'r""' ) r . 

- \-.8 ~ ·· q·ue, , fazia o_ Regedor , são feitas 
peJo -Intel~cleJllte Geral da .Pplicia; e siío 
o,_t'l\~j~ , mais r fa,~il, e efficaz para se aJii~ 
Ylarem · a~ c"ad~ ia$-. <k muj.tos · pr_esos ·de) 
crimes leves , comÕ para sérem mais 
promptalt)ente castigados. E corno se fa
zem. A. 5· Fevereiro 177 r. 

(Revog. pelq_ A. I). 'Janâ ro 1780. ~-
4 ; 1ue as manda fa z fr pel(} Reuedor 
na forma da Ordenaçáo.) 

0 

. A da cadeia do Tronco pertence I 
privativamente aos Corregedores do Crj
me da Cô.rte ,, .por alternativa. A. 5· Fe~ 
vereiro 177 1. 

- Nellas se póde commutar a pena 
de lei das armas, não tendo havido feri
-tn~nt0 1 e sentenciar os furtos simples, 
e mdustriosos , aindaque excedâo o mar
co de prata , e aindague os réos tenhão 
parte. A. 5'. Março I 7 90. §.' 6. 

28o. V.isitas como deve1J1 proceder 
nellas os Visitadores Ecclesjasricos. , C. 
R. 14. Outubro I 626. 

I' 

281L -- da Provincia d'Arrabida 
foi .mandada Sl:lspender, e po~que. D. 
l10:-N ovcmbw I 664· 

,I ''. 'I 

. • ! 

28 2. Visità- de guerra h e a primeira , 
que deve ir aos navios · e no Porto o 
'~~p·il§ã0 ' do. Ca~tello de ~S .. João da ·Foz. 
;l,e · · · ' 1 ~ul!. ,2" l u1,1l'lo I703· _Cap . . 4• ~ 

~83 t Visita dos navios estrangeiros; 
q:uan.cl'@ sá·em dos port<ils do Reino , são. 
feitas pelo Governo das Armas. A vis. 6. 
.Fevereiro 1758. 

~8~. Visitas do casame·nro foraÓ iiro
hí'&1das , não sendo dos parehtes em i: 
g~a·o. A_. ri. Agosto 1761. §. 2. 

I '- ~ l 

z-8.). _ ........ da,Sauâe. Farão regulados 
os :em0J,umenros do.s Officiaes, e M~di
c::os ', que assistem . a ellas na c::idade do 
Pano. C. R. 7· No;vembr{? 1766, . 

· São, livres deHas as embarcacóes das 
Nações. -EstJ.1a.ngeiras_, a\D·igas ,· e, ;lliadas,. 
que' tentràrem nos pórtoS do Bra"?il. E as 
surnacas, e bergantins gue servem para 
commercio da costa delle. A. 14. Setem
brc;l r8w. 

286. Visita ào ouro nos na~ios foi 
~andada , fazer p,ór turrio entre os Cor .. 
regedores, e ]Qizes dos bairros de Lis
boà. D. 2)• Agosro 1794• 

287. _.._~ das boticas ·como se faz. 
Plnn. I). Julho r8oo., AA. 22. Janeiro 
181o. § 6., e 30i Janeiro 18rt. 

~Janto se paga dellas, A. ~2. Ja
neiro I 8 r o. §. '10. 

(Revog. pelo A. 30. 'Janeir(j I8II.) 

~88. Visitas do Delegado , do Fysicç;. 
Mór. A ellas são sujeiras as lojas de b~
bidas, Iiquores, aguasardentes, erc. Edit. 
20.' Mar.ço r 81(), -

1S9. Mandârâo-se fazer pelo 
~eino 

1 
para examinar o estado da arre

qdação da Fazenda Real, e outros ob
j~ctos .de pública adrtlin1straçâo; e a de 
A tem-Téjo h e determinada por Portar. 
16. Dezembro r8JI. 

- . I, -
290. Pisttadores dos Ordinarios não. 

podem fàzer procedime~ro contra os 
Freires i das Ordens Míhrares.· A. n. 
O~tubro :~63o. , 1: 

p3 * 
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:2.9·I. Vi-shaclores· -Ecdesiasticos . -éOlno nâo impedireitt ·os .livras ~ das"'Ccrntas das 
devem pr.ooe4ilr .iMS \"isitas. ' c. a .. !11~? I ''C0nfradas lo-igas,. ' '(!:Otlt ~pe!l'<! &~p!a~a .. 
OutubJ!o ~2&. ' , 1 -· me(}ro. Provis.- io;· Junlio I-yuo· .. r . 

( 

(.. 

292., -.-- 'Ecclesiast~cos ,- .ctue 'l!e, ,in-., ., , .... , '" --r ~ . ~ 1r ~ 

tro·mettia·o t1o ~onh~cit~ep~o. ~as ~ç~a~a~ 
das Con!rariasleigas ~ protêdunento, que 
se mandou ter' édm e1fes--, declarando-=se"' 
lhes que , fazendo o corl'trario ;- iriao em 

· ~irl.cd d.ias ·á Côtw· darr~ão pessoa·Imen
t:e da sua d~@bedietü::ia'; ·ou ·se }!lrocede.!. 
Fia contrà ~11es a cl6snamtálrsação. P.r0'-

··vis. ) • -Fevereiro 169 g-. · 

·-o qae ellás -cletebriinno ·âa&tábricas_ 
dars Commendas, ·deve-se -cumprir exa
ct.arneAte.. PrO.vis •. , RE!g<. 29. OatubrQ-
r6,2). (. · 

J 't i .... 

Nã~ podem tomlr <:anta é;las fá:bri
·cas das Commendas da Ordem -de ·Ghri .. 
sto. A. 18. Abril 163). _ 
: (Dedarot~t+se, "que fll!m pfJilém .trmzar 

-toni4J1·,.n-em paMttt'iquit~fllu ao-s Admi-
11i.rtrad1Jru do..rMo:rgaiiDs\ e'Colffra-tlias; 
-mas podem pergfl'!ltar .f.e J'tc4nt_ão, _e cele
brão IJ'.r miuas, manàadaJ dizer pelo:r In
-stituidores , e·obrigalos ~ que lU Japão .. 
c.eiebr-ti'r ,r-e1fi-;itat·;o-s)tlt?t!l4Y:r-à-a-s Cdnft:a- . 
·rirtr, ptJr/1 saber se esítão decent-es. E 
quanto à fãbrk~P iu Jfê":mittida a viJ.i
·ta 1aa fórma do Co1Jeilia. Pr{)vls. lO. 

'J .IJ1)6Í'f'!J ·-1'7 40!) ' ' - . . 

Faiehd·o q11eixá no Desembargt> do 
Paço sobre rnateria, que respeite á ref<?r" 
maçao cle costumes, se lhes deve defe
'rir, sem informá~âo de Min•istm. A. z7. 
:Abtil .J Õ'.!J<7~ ? . 

Logo Cjlle entrâo na co.marc·a, de
·v~m ser preve-nidos, de gue não podem 
intrometter-se com as contas das Con- · 
fra.rias , pena d~emprazamento. Provis, 
5· · Feverei:o 1693. 

. H»rao ~J@tifieados , 'C"oth pnsao , os 
Mor-~omos das Confi·a·rias, para nã-o lhes 
apresentarem os livros-. E ·os Vis'iradores, 
gue não obedecerem ao emprazamento, 
são desnaturalisados. Provis. 16. Julho 
I($93.c. . -

' l I ' _J.l 

Mandárão-se nól:,ificar pelos Prove
dores os Paroc h os , e Visi.c.a:çf:ores·, · pll!t!à 1 

"' v'-' 

r<' 
r• ~ r ,-, 

:"1{93. Jl.isr-'a. ! Qy::~nd.d S'e1 pch.!~lt''Ilpatiá; 
et11harg@s, nâo. r.perclenio. os Ad'vi!Ygado~ 
' ter ofeito em seu patler ma>is de:Um.fiiá • . 
L. 6. Dezembro -I6Il. §. 17. 
'J -,·_~pl1 ,.,._ J G( 

~ • ' . ~- ) I i'{) i t'; ' ) • ? r ! 1 rt r· • 
L 1 .r: ~ 

'294· ·- nãe- se concede da&> Prtlvi
-s?es, e.m q~e se manda ~ -alg~m Mi· 
mstro t.J.rar· devassa - de qualquet' crime. 
:;l.r,(J, f,e-v~ei'r~ -1649'• ··o · · 

) 

r 
_. t 

!29)· -- •quando se mandar dar por 
Acordâo dós Desembargadores ·dos Ag
gravos âo Procurador -da . Fazenda, :'~ 
es~e obrigado-a responde!", reguereÃclo & 

q~e lhe .pare<::er.. ._Ass. IO. Dezem:bro 
!66). . ' 

, , • .. " ~ ., 1, ,qtr, .'' 
' ,. 

296. -- não S.E} ·dá nos autm para 
forma.r embargos -de nu'11inade ·á exe"u
·çâo, -se não constar a nurlidade dos mes
inos autos. N~m para format embargos 

. de conta, e paga ,· sen1 ·se ajuntarem do
rumentos; nem se assignão tres dias pa· 
Ta próva. Ass. 4· Mar~o I 690. · 

297· -- das condenaçóes, -ou sen-
. 'tença dellas em posturas ' e coimas ' nao 
se ~á. ·nos pr9prios autos , e sem deposi
tarem as quantias condena-das. F-trov.is. 
27. Aeril 1740. 

298. -- da-se sempre ao Promotor 
nas causas dos ausentes, ainda havendo 

· pai·te. C. R. ·1:6. Janeiro 1799·' 

299 .. -;-- s~:Js_pensiva não tem lugar 
no· desp€JO de ·€'àsãs , á excep~ao ·de 
haver be..rnfeimria.s, · p;rbvadas em continfJ.n .. 
ti, e feitas com ·cot)sent.irnthtO- expresso 
do senhorio; ou de aposentadoria legiti
mamente conced.i.da. Ass. :13.Julho 18 u. 

I . 
Õ I ( 

' -300 • ......_ sem segurar o Juizo) --da 
senteBça ) ·nao -se <tá ão dev~~-, a q!lem 
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algu·ns ,.oredores-, t~m co1_.1cedido induqias, 
"Sel!l!l tre·bate•,. quando .o.utro q.ualql.'ler em~: 
Ei'GI' ,, que n~ accedêo 7 a quer· executar. 
Ass. 23. Julho 18rr. 

· ~ ')oi.• l!isboriar. na· terra, e. 'uma legua 

J~l'a ~edonoo, te {O o mesmo. salar:i.o. A. 7· 
'al\etrb I7'}0. §•. ·16.. j· 1 

' ~0.2 • ....-...... dos casGos dos navios, que 
fazta o Patrão Mór, s~fo mand(\cla~ fazer 
pela Junta mo Commerc:io. ,A. r. Feve-
rei•ro 1758. ' J ( r 

... 1[ •• ' • .t ·' • •"' • T I 

· ·· 303. _......,. 'Q,!;1em exceder' o determi
nado nellas paga os saladas d~ nova · a 

d
I ' ) 

gue a causa ; . e h~ tudo demolido á 
sua custa, e se a~ tua para se ju{gar ver

. halmente ex ojfic1Q , ou a requerimento 
de ql1alquer· do pe>v;Q rios casos do A. •5'· 
Junho '175·9· §. 9· 

304. -- que fazem os Jui~e$ de 
Fó.ra. <? seu ·salario nas terras da sua 
res1denc1~ h e 6oo rs. , e fóra 8oo. rs, A. 
28. Janeiro 178;. §. z. · 

. 305'. -_,.. tq.tle , na fó:rma do Regi
mento das Coudelarias, e Provis. 9· Ju
lho 178;., devem fazer os Superinten
dentes das Coudelarias ; podem ser fei
tas. de COHTimiss-âo pelas just<i~.as Ot\!l•i
.nanas das res·pecrivas te:rras., que r.eroe.t .. 
tem OS a·tHOS delJas sem mei:x:ar ~ras-J:ado~ 
Ptrov.is. 6. Outubro 11''7'88. 

~o6. Vitellas. Foi prohibido matar 
:tna1~ de duas mil ·nos açougues da Capi
ra'l. D. I~. A.gosto ·1792· 

.d 30.7 • Vitella póde qualquer morador 
e L1sbma ;mandar comprar , não sendo 

fetmea, 1e pa·gando os direitos na Mesa 
-~~ ~rnes • .Cendi~~· .u. Mar~o 1794· 
·~B.r:h.~. li. · 

.~·t. . Foi prohibido mat•das. Ord. 7· Ju
,j 1-JlO ~ 18(1l~. 

-JTid. Por.tt. 22. • .Jlhril, C< }• '}nnho t 

E'dit. 28. Ju.nh.a r813., qu~ pr,obikir! 
tabem matar vacca.r fe'cundas.) · 

(Foi levantada a pr-ahibiçáa, quan.tfJá~ 
vitellas, por Porta.r. 17. Fevarti-ro r&Jl~:.) 

308. Piuva.s- de Desembargadoces. F:<!l-.: 

rão excluidas da prohibição de cansultal' 
tenças , porque hB este o @espaclu:> , com 
que co~tumão ser attendiclas-. c. R. 3 I. 
De:t;embro 16q .. 

(Declarou-se, que era Jóra da tarifa 
fazer esta mercê ás vi uvas de quaesquer 
Ministros, que· nã(J foú sem Detembar
gadores. C. R. 19. Junho 1614-) 

309• -- p.ão goza e de privilf:gio al~ 
gum nas culpas d€ tr.ansgressã:o contra as 
disposições da nova Pragmatlca de 24. 
Maio ·1749· Cap. 1.9. 

310. Viuva de mercador de recalho, 
para fiqr com o trafico da loja , o que 
deve fazer., .como , e .a quem deve reque
r.er, ·e a que fica obrigada. Estat. ermji:rm. 
por A. 16. Dezembro 1757· Cap. :z.. 
§§. IO• '· e II. · 

FicáljLG!o ·p@bres, e :suas filhas , são 
aoc.c0.rr~das pelos sotlejos de> cofre .da Jun
ta. Ca-p. g. §. ). 

O seu e~tado he digno ,.de rod0 o 
favor, e compaixão. L. 17. A•gosto 1761. 

Conserv.ao ? po~se civi!issi.ltla d9~ 
bens patrimo?iaes 9a C~rôa , e Ordens, 
em gue ha v1das c~.nce~1das, e~ qqa~t9 
não se lhes separao os apanag10s , ou 
alimentos. .Mas, casando segunda vez, 
perdem-os, e voltão para as casas d'on
de saírâo. L. 17· AgostGJ IJ-.6·I. §. ·7· 

(Declar. pelo D. I7· Ju.lho 1778.) 

3 II. - Damas da rRainlli! rtem 
al.i:mentos ,além das tenças; e, sendo !her
deiras ., pQdem \.estipular as resevv~, tque 
lhes 1pqr~cer, com seus esposos. :{:.. I7· 
Agosto ;1761. §. 8. 
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· Não ·podem ·est~r encer:.adàs em 
camaras. escuras, ~ pnvadas, do uso de
cente dos seus leitos ; e no mesmo dia 
do fallecimento dos maridos devem reti
rar-Se de, casa, tendo para isso commo
cjidaàe :. e, não tendo, não pod~m esten· 
der o nojo a mais de oito dias nem o 
encerro a mais de um mez; e não tendo 
nunca as jagellas fechadàs, ·nem pódendo 
servir-se de luzes ., e camas ao canto da 
casa, ou no chão. E o mesmo devem 
observ.ar os parentes do prjrneiro ~ gráo , e 
de a"'ru bos os sexos. A. I.7. A gosto I 7-6 h 

§§. 3•' e 4· .. ' 

3 12. Vi uvas de 'filhos famílias , que 
morrem antes Ele herdâr a casa de. seus 
Pais conservao os seus alfinetes para sua ' ~ ~ sustentação, em <JUanto na o casao segun-
da. ~ez. L. 4 .. Fevereiro í:76)-.- §-. r. , que 
:amplia, e•declara o A. 17. Agosto 176i'. 

E o mesmo se .prar~~~:a . , .q~ando ficao 
·com filhos. E quando ha duas viuvas. 
L. 4· Fevereiro 176). §§. 3·, e 4· 

·Sendo auas cr:n a mesma casa, ·como, 
e com que preferenciw se Jh~s págará a 
sua porção estabelecid·i. • L. 4~ Fevereilfo 
'J765. §. 31 . . 

Nas causas de seus alimentos tem 
procedimento execmiv.o á vrs't:a da ·escri
-tura dotal , nem nos mesmos .autos, e 
com suspensao da execução , ·ha embar
gos, mas em auto separado. L. 4· Feve
t·eiro 1765. §., !4· 

3 i3· -- tambem percebem a deci
ma parte dos rendirnen.tos dos prazos, e 
com este encargo passao JDara qüalguer 
p~ssoa, em quanto a tal viuvà fôr viva. 
L. 4• Fevereiro 1765. §. 5· 

-3 ~ 4· ---- do-s Officiaes da primeira 
Plana da Côrte , Secretario do Exercito , 
e dos Regimentos no Alem-Téjo, e Mi
nho gozão de meio soldo por morre de.. 
seus maridos , conservando-se viuvas, ou 
casando com O.fficiaes ide P~tente. A vis. 
e. Plan. ~·6. Agosto 1790., Aviss. I 9· 
Maio I 79L·, 26. Janeiro, e 28. ,Setem
.bro l792., r9. Fevereiro I793·, e 20. 

Janeiro 1794· 

j:I). Viu\ras , e pessoas . miset'iv~i'~ 
compete-lhes a escolha de J~:~i.zes,, 1ne~ 
termos da C. L. I 9· Julho 1790. §., 14-

3 r6. -- e orfâos dos Officiaes mi
htares foi..:lhes separado ametadê do,~r<en
dimento ·'da Obra Pia, para lhes. s€ryir 
de dotes. A. r6. Dezembro 1790.r§;:... r6: 

3 I 7. -'-- e mais - pessoas miseravei.s 
não pagão Dizi'ma da Chancellaria • 
qu~ndo. litigao \ na Correição ·do Civel 
da Côrte, ou no Juizo da Commissão 
e porque. Ass. 2. Dezembro 179r. ' 

.r(Vid. D. 29. Dezmzb1·o 1771. em 
f>1·ovú. 30~ Janeiro I773•, e Provis. 
R. zs:. 'Janeiro. 1773.) 

· ~3 i-8. ~- -e filhas soheiras de todos 
os militares do Exercito do Rqussillon, 
que de qualquer modofallecêrão naguella 
guerra' ficárão vencendo o mesmo soldo' 
pão, fardas , ·e farderas , que vencião 
seus maridos , e pais. D. 20. Janeiro 
1794· 

Não gozão do privilegio de embar- · 
_gar segunda vez as sentenças por -bene
ficio de restituição. Ass. 29. Mar~o Ilil14. 

319. -- ou herdeiros dos indj,j_ 
duas militares., falleçidos na guerra, fa
rão dispensados de habilitações no Juizo 
dellas, supprindo-s!2 por -ql!lalguer modo, 
que legalisasse a sua identidade. Portar. 
5'· Outubro 1814. 

3 2C. Viuvos sa'O equiparados ás vi uvas 
para a respeito deites se entender a lei 
restamen raria. A. 2 3. Novembro 1770. 

32r. -- ·e viuvas para ser.nn plriva
dos da administracâo de bens dos filhos 
nâo he necessatio ~€J,Ue casem - basta -que 

• .J ' estejaO contratados. A. 23. ' Novembro 
1770· §. 5-

3n. Vivandeiros do Exercito " fodio 
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Isenros de Sisa , e mais tfihiattos , escu
sos dos encar-gos de guerra, au·xiti·ados, 

F
e pmt~gidos. com privilegias. A. 26. 

evereu·o 1644. 

3'13. Vi'Veres. Recommendou-se todo 
ID favor , que se podesse dar na sua con
ducção para 0 1 EJCercito. A. :1Q)• Junho 
1645'· 

324. -- A liberdade na venda dei-
1es faz haver ruaior abundancia e esta 
fa~ diminuir o seu pr~o. A. 2 ~. Feve
reiro 176)~ 

· 32-5'· -- farão mandados taxar e 
almotaçar ao Superintendente Geral de-1-
les' confo:me a faculdade dos soldados; I 
C. 'i· Jane1ro 1797• 

316. Volumes como se med€m ~ára 
pagamento dos fretes dos navios. A. 20. 
Novemb_ro 17)6. 

. 327. Voluntario.r da Reai Academia 
do Maranhão. Sua criaçao. A. zo. Maio 

. 1796· 

I 328. -- Reaes das Milicias a caval
o. Criação do seu Corpo com as mes

mas honras dos Corpos de Milícias, D. 
2-9. Outubro r8a.7: 

329. -- que assentár~b tmiÇà, ser
ven: s6 por quatro annos ; e são os pri
meiro~ .a deverem ser propostos nos luga
res tnllltues, ou c~vis, que estiverem a 
caber. DD. r9. 

1 
e u. Novell\bro I 8o8. 

.330. -- ~eaes do Comtnercio. Sua 
dnação , . e Plano de organisação dos 

1 
o~s Regunent(ls d'Infanreria , e Cavai
ana. D . .2.8. Oe~embro I aog, 

t 3 3 I· -...:...... (ti ando deserrãó , OQ se 

J
ntnulruãm , como se proaede.. <O. u: 
Unho I8o9. " 

v o 
3:3í. PontrJde ultimà he ~t~@ita. a mui.o 

tas. falsidades .. L. 25'. ] linho ··1-76$. , e 
Ass. )· Abril 1770. 

B 3· _ __,__ lkv€ hav@r gra.nd€· oocru~ 
pulosidade na averigl!IGÇão- da cellteza da 
uldma vontade. Ass. ; • Abril 1770. 

~ 34· ..,...._. do Iastiruidor não. he abs~ 
lubi regra, que deva segu1r-se em mate~ 
ria de Morgados, porém a confirmação , 
que lhe dá a lei~ C. 3. A gosto 1770. 

. 3 3 5. -- rnltt> se pó de emnprii' ' e 
verificar aonde ná0 se póde .obrer o seu 
.fiq~. Ass; 9· Abril 1772. 

3 3 6. Votar nas suas glosas foi permit
rido ao Chanceller Mór. C. R. 2J:,, fe

, veteiro I6Qg. 

337· -- em primeiro lugar davent 
os Ministros mais modernos. D. 18. 
Mar~o 1643 

. É o Presidente do Conse111~ d-e G uer
rá em ultim~. A. I 8. Fevere}i:0 1764. 

3 3 8. __._ E @m u1timo ll!llgar a pessoa 
mais authodsaclá em qualquer Junta. A· 
u. Janeiro I8re. §. ~· 

339· Poto ha? podem ~ar t1a seritenç~ 
final sobre art1gos recebidos , aquelles 

' I -' • Desembargadores , que votafflo em pnn-
cipio _, que nao devião receberrse. Ass. 
1 1· Agosto 1603~ 

3,46 .. · Votos • .:.F~i prohihidd Qédàrar a 
discrepancía delles nos despachos da Me· 
sa da Conscieneia. C. R. 3 I• Dezembro 
J603• ' 

34r. _:_ ha de haver tantos rias de
pendencias das senrenç:a~ definitivas, co
J.flb hbu\l'e nas m·esOl<lS S@fltertças. ~. JO. 
Maio . I6o~. · · - · - · 
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'Quem os sobornar para as eleições 
dos frades, ou freiras, que penas tem. 
L. 16. Agosto x6o8. 

E quem os sobornar para as eleições 
-àos Officiaes da Governança, que pena 
·tem. A. u. Novembro I6II. 

34:2.. Votos como se dão , e vencem 
nas causas despachadas em Relação. Ass. 
11.1. Fevereiro I 61 9· 

343.' -- de Santiago. as causas so
bre elles pertencem no petitorio ao Juiz 
Ecclesiastico , ho possessorio ao da Co
·rôa. A. Io. Novembro 16I9. 

(J7id. AA. '+Novembro 1)29., e 
24. Abril 1568.) 

·344· -- hão de ser tres conformes 
para se vencerem as condenaçoes , que 
fizer o Juiz da Corôa aos que não cum· 
prirem as suas senten~as. Ass. 28. Mar-
ço 1614· 

345'. Voto. Aindaque seja de differen
te, qualquer Yereadór assigna com os 
mais. Provis; IO. Dezembro .1626. 

346. Votos t<levem daf os Ministros, 
conforme o Regimento, sem se atraves
sarem , quando lhes tocar, e sem se de
clararem antecipadamente. D. 2). Janei
ro 164r. 

347· -- -como se regala o venci-: 
meDJo, e reducção delles em , feitos de 
seis, tres, e dous Juizes. Ass., 29. Abril 
1 659· 

(Pid. Asrentt. 18. Julho 1691., 17. 
Março ·1718., e l.O· DezembrQ 1783.) 

' ' 

348. -- bastão dous para vencer , 
quando ElRei commette alguma causa a 
rres Juizes. Ass. 5. Julho 1663. 

349· -- h::ío de ser tres conformes, 
para se vencerem os feitos, .que passa-

rem da alçada da R e laçao do Porto, 
aindaque sejão em revogação da semenca 
do Corregedor do Civel. Ass. 7. Agos~o 
1677· 

350. Votos ha de haver tres nas sen
tenças da Relação do Porto, assim com0 
se pratíca na casa da Supplicaçâo. D. 
24. Outubro 16>79• 

j)I. -- bastao· dous para- se vence
rem os feitos de a ppellaçóes na Rcla~ão 
do Porto. Ass. 4- Maio 168o. 

35'l· -- para condenar, ou absol
ver nos casos de morte, deve haver dous 
mais. E, achando-se empatados, desem• 
pata o Regedor, ou quem serve o seu 
cargo. D. 14. Abril 1681. -

(Tinha-se mandado, que na Relaçáo 
do Brazil hastassem menos. A. l9• Ou-
tubro 1616.) ., 

-
35'3· ---:-- iguaes decidem a ~est~o a 

favor da liberdade. A. 6. Junho 17)5'. 

I 
35' 4• Voto faz na Relação a sentença 

do Jmz, de quem se aggrava ordinaria
mente. Ass. 17. Mar~o 1718. - , . -' 

355'· Votos no Senado como se devem 
dar, e em que casos he permittido pedir 
consulta para elles separados. A vis. 8. 
Julho 1755. · 

' -
356. Voto separado semanda escrever 

em materias graves , para s~ consultar 
a Sua Magestade. Estat. confitm. por A. 
16. Dezembro 17)6. Cap. 2. §. 5'· 

35'7• Votos simples dos Jesuítas fo .. 
rão relaxados pelo Patrlarcha, Visitador 
Reformador. L. 3· Setembro 1759· 

358. Voto de qualidade o que he. E 
pertence ao Provedor das Liziras. A. 20. 

Julho 1765. §. 9· 
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. 3 5'9· Voto para as eleiçóes d<>s Depu
·tados das fábricas das Lisiras he sempre ' 
dos lavradores, que ·cultivao as terras, 
e nao dos proprietarios. A. 20. J u.Iho 
176). §. 8. . 

'36o. ---'- decisivo tem ·os Presi
dentes l:las .Mesas de Inspec~~o , e na 
su.a falta o Provedor dos ·defuntos e 
a~sentes , sobre a eleição <ie Admi-
11Lstrador para ·as Sociedades do Br-azil , 

em 'lugar do· morto. A. ·17. Junho i76'6. 
§. ~. 

361-. Voto •de ·qualidade tern ·o Presi• 
·dente da Mesa da Cotnmissão Geral so• 
bre o exame , e -censura ·dos -Livros. C. 
L. -~n. Junho ·1787. ~· 7'•. 

3'62. V cit<1s ~como se reguião ·no Con=
selho de Justiça sobre os differentes cri
·mes' que alli vao a sente~ciar. D. I 3;· 
Novembro 1790. 

z 

:r:. Z Jif'Jgano:r. Mandou-se deva·ssar 
'annualmente delles , e negar-lhes carta 
de seguro, a não ser pela primeira culpa, 
e t.res votos confo1•mes em Relaçao. A. 
29. Agosto 168·6. 

(Declarou-se., que i'ntorrem na'S 'pe• 
·1Jas estahelecidat , ·aindaque não paucm 
-certidões dos negocios, qlle ajustarem • 
.11../1., ~8. Ou.t.ubro 1718., C-I9· Abril 1718.) 

Tom. li 

2. Zeladores da; posturas, e ·taxas dà 
Camara de Lisboa forâo tornados de
baixo da Protecçao R.eal , e processadas , 
coino ·se fossem feitas aos Almotacés, as 
offensas , e resistencias contra eHes prati .. 
'CadQ's, A. :I 6. Janeiro I 6 I 5"· 

54 



t.' .l• .i' ... B 

,_ I 

'' 

., . 
t' 

(:'l ~.~ ., 

I f I 

.. ~ 

., 
J!. 

1';; ' Sl:!' · 

. ' r_: ::{_~ .. ,-~ "-
2 )u 'lD:J~/;! ·ri o 

. I ' j. f ··.q J/' 



EXPLICAÇÃO DA TABELLA REMISSIVA 
DOS 

LUGARES PAHALELLOS, QUE SE ENCONTRÃO NESTE REPERTOR[O, 

OuandG os artigos da Legislação forão tirados da mesma 

fonte, e são semelhantes, achão-se na palavra e num. cor

respondente. Deste modo lendo-se, por exemplo, s palavra 

Cabido em num. lO. da letra C achamos na letra B num. 320. 

Legislação, que diz respeito aos Cabidos: e na letra L num. 30. 

o que pertence aos Laudemios, de que ahi se trata, e que he 

uma disposição analoga : e na letra R· num. 346. :::= 'Os ;::::: 

acharemos tam.bern a outra Legislação, tocante á palavra Cabi

do, posto que seja particular do de Coimbra. As~i-tn "devemos 

entender que, quando quizermos achar tudo o que diz respeito 

a esta palavra Cabido, não temos mais do que buscar .as re

plissões, que a Tabella indica na mesma palavra em num. 10. 

Se porém quizermos saber o que há de particular, por exemplo, 

a respeito do Cabido do Porto., buscaremos os artigos refe

ridos . debaixo d9 num. 12. da mesma letra C , e ahi o acha

remos, ·porque só se refere na primeira palavra, isto he, na 

palavra geral de Cabido , o que não tem applicação alguma 

a objectos particulares, que . se escrevêrão em outros artigos. 

Nos mais praticou-se o mesmo, e assim se entenderá. 

Note-se que, não estando numerado o -artigo , que se 

cita , diz-se o num., debaixo do qual se acha collocado, e 

.accrescentão-se as palavras iniciaes para o indicar. Por exem

plo, em o mesmo num~ 1 O. da letra C citei a letra R 346. 

:r:::= Os :::: , e isto ql.}er ái~er , que há um ~artigo debaixo da

quelle num. 346., que principia pela palavra= Os:::::::, e logo 

se fica entendendo, que he o seguinte: Os rendeiros do Ca-

bi(k de Cot'mhra , etc. 
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No te-se mais que , posto o artigo da p1·imeira palavra 

-contenha uma Legislação diversa, debaixo della com tudo 

(por ser a primeira) se classifica sempre tude, quanto por 

qualquer modo lhe diz respeito, ainda que seja de outra na

tureza; por exemplo : a palavra Encargo num. I 99. da le

tra E acha-se em um artigo , que falia só do Encargo real; 

·mas Tefere-se debaixo della na Tabella o num. 216. da letra 

B, o num. 84. da letra C, e os mais, que ahi se achão, 

porqu_e nelles há Legislação pertencente a encargos, bem 

'que ~@jão encargos de differente natureza. 

Note-se finalmente, que ás vezes se faz remissão de um 

.artigo a outro, o qual parece repetido; mas, reflectindo-se , 

ha de achar-se regularmente que entre ambos há mais, ou 
menos differ-ença , posto que na su bstancia ~ejão o mesmo , 

:servindo ·entretanto um de dec1arar, ou corrigjr o outro, 

por ser ou mais amplo , ou mais restricto. Não se diz por 

isto que 11ão ha alguns artigos repetidos em diversas ·pala .. 

vras , e po:r~ ventura na mesma : em trabalhos desta quali

dade he isso de necessidade absoluta; e, em vez de se julgar 

uma imperfeiçã-o, deve antes receber-se como riqueza da 

'Obra, porque taes repetições facilitão o uso della. 

Podendo o mesmo artigo da Legis~ação achar-se ·em 

duas~ 'OU mais palavras, he obvio, que muito melhor serÍa, 

. que se escrevesse em todas para se encontrar de prompto 

na primeira , que occorresse , e ·em que se buscasse ; mas 

como não .. era possiv el praticar isso em todos os casos, for

mou .. se a Tabelfa para supprir em parte ~ssa falta. 

' .. 



( 429 ) 
A A 

Num. Nttm. 

2. B. 73. 46. A. 1453. E. 60Q-

3. A. 146. 51. G. 115. 

5. A. 155. 55. A. 35. 

14. A. 711. 983. E. u . 59. A. 1457. 

18. F. 225. 234. R. a"21. MandotS·se 64. A. '71~ 

19. A. IIIo. F. 234. N~o se dão 65. C. 813. 

24. N. 44. GG. A. 80. D. '715; 

as. A. 55. 67. J. 393. 

as . c. 754. 69. ~. 65i. 

4 5. A. 750. P. 100. 

' r •' • • J 
7o. C. ~67 . M. 4~3. '" 



A A 
Nam, ,! Num. 

71. E. ·565. N.-H 1. R': 37 . • .Nas .: 103. D. 1021. 

n . A. 79. C. 1221. Foi auto risada 104. C. 61 o. 
P. 2o·s. 

73. c. 1236. • · ; 105. A. 1022. . . 

74-. _ C. 1787 .. P. o~sã. ~ - , · 
o\ - : .. ... .... 

107. F. 324 .. 

78. E. 3!6. 1os. A. 1s2o. 

81. E. 183. 109. o. 322. 

:sa. A. 649. lll. A. U3I. 
•' 

87. A. 39. 1482. 1483. 112. B. 382. 
.... . 

.'i 

100, c~ 1652. L. -207·. P. 1~24. Deye 114. 1>. sss. 

102. A. 211. C. 54L E. 373. 554. ll5. C. 149'7. J . 124. 
R. 370. Ós·· · ·. '- ' 



( 431 ) 
A 

-Num.. 

Hs. L. 190. A sua 

119. L. 186·. 

120. D. 416·. Quem S 401 . . 

' ' 

a 23. C. 3 13. S. 72. ( Decla1·ou-se, gue 
·:O açougue 

~ 2 s . .P. 6 7 2. 

133. A • 975. P. 629-, 

136. E. 1 o7. P. 583.. 

139. o 784. 

l42.v P. 158. Sendo 

146. A 3. E. 642. Como 

Nutn. 

1-49. A. 13~5.. · 

15o. A. 632. P. s·2z. .\' 

151. C, 511 . O. 25'0. (Declarou,~.,. 

152. ·C. 1675. Estando P. 822·. 
ü. 250. ( Declarau-se., S. ·33·8·. 

· 153. A·. 1347. 

ls ·o.. R. a55 • 

161. A. 1358. 1359, 

162. A. '7'76. 

.I6o5. P. ll8. Ainda 

' l 

·no. C. u~a. H60. Foi 



( 432 ) 
A · A 

·Num. Num. 

111-. A . -9oo.. D. -362. ··364. 366 .. seg~ 218. A. 225, 

"l 77. S. 1. A sua 

,. 

'18(), ' - 235 .. 'R. .:294. ( Ikclarou';'se 
o. §. D. 36"7. 

. 
;. 
\i 

•. 

' \·: ~ 

·19-2. . c. '222. ( I ~ 24.4: ]l. 182. 229. c . 2. L. ~29. ;' 

:11>83. 'F. ·-3·5'0. 245, ·B. 201. 

z4B. ·c. ·1J 9. 

1 ' 

!1 9õ. A. Bl&. Os 25'2. :i\. 263. ]3 217. ·Ficou C. Io9o. 
E. 152. 

~ 96. A. 9'73. zss.. ::a. 1B-z. C. 1a2. 

212. A. 851. ·c. as-o. 9'54. P. ~21. 260. :c. 1031-. 
Não e 875. He R. '294. (De- , 
·olarou-se ' ' 

.. 



( 433 ) 
A A 

Num, Num. 

263. B. 182. 384. A. 443. 

264. B. 205 . 461. C. 1222. E autorisada. Foi 

266. N. lOL 467. F. 18. 

267. C. 144.171.713.1381. 1447. Dá 469. A. 491. 
D. 7. 884. E. 112. J. 285. 546. 
P.IH. Das S. no. Dos U. 53. 
(Em 

289. S. 185. 

305. A. 333. 

313. c. 1442. 

33:3. A. 305. 

335. A. 340. 

Tom. [[. 

' 1 

472. F. 186. 

475. B. 381. 

492. J. 556. 

497. c. 1269. 

499. N. 40. 

5oo. P. 577. R. 447. 450. 
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À 
Num. 

5ol. P. 5ol. 

5o4. D. 683. 

5o6. C. 1504. Nãó 

527. O. 49. ao. Os 

528. C. 569. D. 44. 

ií30. A. 1387-. 
l . 

::>34. A. 1388·. 

!í35. G. 4. (Declarou-se 

536. C. 244. 

( 434 ) 
A 

-
I 

Num. 

552. M. 547. (Para 

553. A. 714. 

586. A. 28. 137. 202. B. .. B-02. C. 502 , 
1532. D. 9oo. As E. 71. 424. 
667. F. 236. O. sa. 

593. o. 115. 

602. A. 1125. D. 452. E. 130. G. 144. 

613 . D. 462. 

614. P. J. 

615. D. 845. 
• I • 

542. C. 1862. E. 575. Sendo P. 191. 616. D. 851. 
56 o T .. ~~D· . Não tem 



( 435 ) 
A A 

Num. Num. 

619, P. 614. seg. 645. o. 235. 

623. S. 8. ·646. P. 89-' 

6 24. D. t1ao. 648. A. !216. C. U23. S\ 108. . ' 

625 . P. 484. 650. A. 674. 

631. P. 564. 654. c. 98~. 

632. R. 251. F. 265. 6 56. c. 9 9 't. 

634. A. 809. 66!. M. 117. E. so, U. 160. Não 

638. C. 549. F. 268. G62. R. 290. Como 

639. T. 8 1. 66i. c. 1806. 

641. P. 7~9. R. 63. e seg. 77. e seg. 668. A. 671. 
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( 436 ) 

A A 
Num. Num. 

6 70. P. 2G9. T. 12·. 711. A. 983. 

671. A. 668. 714. A. 553. 

677, J,V.J 432. D~ 719· A. lql 9, M. 221. ~(Declaro.u-se 

682. R. 41. S. 257. Foi· nz, A. 1044. 

s9o, A. 694. 7oo. 739. F. 349. Foi 

692. D. 306. As 743. E. 196. 

693. 
·--- f J!.oi-lhes Ai\10~. 70.5.. 706 .. J. 62 .. 1'. 

744. ·B. 241. C. 49.9. 1794, 0.. 465. Só 
H. 100. P. 23. 

·7ol. J. 437. Foi 75 L P. 707. 

I 

702. F. 374. As 753. N. 7l .. 

703. J. 360. Os 1 7. 5.6.. C. l&á 1:. Todos 

J 



( 437) 
A A 

Num. 

768, N. 156, . 827. A . . 78D. B. 177. (Esta 173. 

'778. A. 76o, E o 761~ O, 819. 834. A. 908. 
' I 

781. O. H!. 83'5. A. li 53. C. 431. 5'0·8_ • .1664. O da 
E. 523. . 

782. C.85I.P.s54, 0daR.zss.Forão s6o. c. 1737. M, 71. 

796. 1\i. 224 • . 862. c. 680. 

797. E. 6'00. 903. A. 1185. 

799. A. 902. 916. A. 1362. 

Blo. C. 947. F. 96 •. 92o. B. 233. Os 

816. 

---- São A. 824. C. 179ã. E. I í 5. 922. c. 679.' 

82o. A. 780. L. 345~ 



A 
Num. 

930. c. 9"97. '. .. ~ r 

I 

I 933, C, 997, 1000, 

~a4. A •. ao6 . . :, : : 

935.. c. 1539 .. ,' 

916. P. 980"" 

%8. C. 1447. Dá 

s66. D. 98. 

I 
974. c. 1662l 

975, A. 1 ~3. 

983. 

( 

. . . 

.. . . 

. , . 

·' 

.\ 

438 ) ' 
A 

Num. 

985. M. 401. Q . . 22. 

98'6. ,' J. ll. M. 417. Foi-lhes 

987. C. 677. S. 175 . 116• 

,. 988. P. 463. O principal 

989. P. 959. Nellas 

9 9-3. U. 15. Foi 

995. E. 489. 

998. B. 320. C .. 361. 926. 

9.99 . . :A . . 1H4. l4õ2. 

1000. A. 40. I . '. 



A A 
Num. , 1. Num. 

1006. R 51 . 3. 102 4. F. 324 

I 

1010. A.121~ . Ç . J.!H•D, 4Bv. Q. )(;}2. 1033. A. 72 1. 732 . B. 3. 478 . 

IoH. U. 7. 1oa8. .E. 285 . 

1017. B. 289. 39L C. l2,0.P .. Hi97. Qo- 1040. C. 944, 
nhe~e .c~~jurisdicção R . 283 . 
DesJgnarao-se 

1044· A. 732. 

1018. A. 1032, 1052. c. 1541. 

1019. A . 532. 105'4. A. 1424. D. 9l:L 

1022. A. Io&~ D. 517. E dos I070. D. 1053. 1056. 

1o2.a.. A. 720. P. 316 .. Foi 1073. F. 130. O met4odo . 



( 440 ) 
A A 

Num. 

10-77 . A. 1133. 1}05. c. 563. 

1078. E. 23. E de nove Uo8. F. 376. 

Joso. D. ·642. l li O. Â. 19. C. 1066. 

1082. R. 317-. 1112. A. 75. 

1084. A. I5oo. 1113. A. '777 . . 

'1085. P. 345. . .... " III5. L. 149. 

108~. c. 1364. . I 1119. A. 1352. 

1090. C~ l2(Jl . . 1121. F. 187. 

1094-. O. 6. 8. 1127. S. 297. 

1098. D. 366. 1129. A. 21. (Declarou-se D. 358. 



( 441 ) 
A· A 

Num. Num. 

] 130. A. 736. R. 344. Os llá2. C. 1300. Tambeni 

ll33. A. 1077. E. 623. :Forão 1157. C.- z, 

1134. B. 238. 1· A. snz· 118 ; . il • 

1138. P. 890. 1187; i. 531. Foi incumbida 

1140. A. 746.881. H. 24. P. 380.- Nlto 1189.- J. s:u . F0i encarreg~da 

. 1141. A. 777. C. 941. 1190. C 342. J. 168. O do 

1112. L . 21. 1193. c. 342-. 

1145. H. 72. M. 405 .- · }}94. c. 1545: 

1149. S. 314, 1198. c. 1046. 

li r-o a · C. 13,6'4.· 

Tom. li. 
, 1213. A. 1449, 

5Ô 



( 442 ) 
A 

i 225. P. 118: ·Com R. 4Dt . 

Í2SL A. 111. 

j 239, P. 2n1 .. Aumento;_ 

1246. Adz5L t2GL I263 . l2.íH~ I2S9. 

121: 7. 1\ 850: . . 

A 

1256. o. 72. 

1258. M . .{)6.9. 

1263. E. 241 : 

1270. C. 1698. Foi 

127:l'o. E. ~:o-6. aos. 3~!?. 310 . . 3!r. 
3!8. 321. 

1275. A. 220 .• 221. c. 42 1. 0 . 40.4 r}' L"' • 
em l'J 3-:-4 .. ·Nitó M, 3 75. 

316 . P. 943 . T. 337. No 

1278. E.. 364. 

J 24.8. O. 402. !ndo á Mesâ I. 327. 1283~ A . 37 J. A sua 

1254, D. 440. 
(. 

1290. S. 50i. Não podem 



{ 443 ) 
A A 

Num, 

1291. c. 806. 

12ss. A. 13.82. 1383. c. uaa. 

1305. C. 57. e seg. 

I3oli . F. 12. 

1315. F. 11 . 

1317. C. 1665. Devassa 

1319. 
-- Processo C. 953. E os atraves

sadores 

l32o. A. 108. (. 

1321. A .. 7Z 7. 

Num. 

1322. A. 727. 

1326. A. 857. L. 355. P. 430. A ava· 
liação 

1345. A 149.. 1358. 1359. D. l'1f2G; 

I348c B. 263. P. •158. ComQ R. 3.S5. 
(Declarou-se 

1349. A. 1372. · 

1350. A. 18. . . _, 

1356. A. 1360. 

1358. A. 16 I. 1345. 

1359. F.371. 

1360. A. 1356. 

56 * 



A 
, { 44lí) 

A 
Num, Num. 

136'9, c. 653. I39B. C. 1671. Não pó.de 

1370. J .. 4!2S.. 1399 . . ~ A. lHO. C. 9.3:2. 

1 a7.3. . ID . . au~ 1402. M. zs. .~ ... 

1407~ A. 1244. C. 405, 

1384. N. ·94-. RegulaJ: -en.to 1423. N. 19. Indo 

1,385 . C. 947. P. 846· • . 1429, O. 302. 

:! 386 . E. 3·52. 1431. A. 1435. 

1387. A. 212. 2:t9.. · :- 1433. P. 94o. 

1438. 
1396. C. 1670. Com-o E. Sobre R. 2.7. As 

1397. A. 68. 
I 

; 1443. D. 397. S. 565 . Se alguenx 



( 445 ). 
A 

1444. P. 450. 

1446. F. 3o6. M. 11~. 

1452. D. 415 . 

1454. U. 47. (Por 

1457. u. .246. 

1459. C. 1460. E dos 

1461. A. 1506. C.I455. 1459. D.I5l. 
F . 2 J 4. P. 1062. Não 

Num. 

I I .}469. S. 401. • .. - \ l . 

H7l. . G. lõ98. Não p.óde ~vocar 
-P-. 758. 827. 

... ,.í: . 

1472. J. 5Q9~ 

' . " ~ . 

1474. D. 15l. F. -rz7. 214. M. 374. 
o. 357 

"' . ... . 

1477. D. 223. E. 4. H. 61. P. 976. 
Fazem S. H. U. 298. 

1482. A. 87. 89. 90 . • 1497. D. 440. 
S. 14. 

1465. A. 1468. 1505, C. 1&97. Póde 1485. P. 867. 
f •• 

avocar 

H6s. B. 442. 1488. P. 109. '• . 

lisa. S. 4o 1. 1489. R. 370. 



( 446 ) 
A A 

1V1tm, :Num. 

1495. c. 805. R. 466. 151] . c. 1706. 

1498. A. 232. M. 378·. N. HJ5. 0.46~ 1514. C. 1863. As 
I . 

I5oo. P. no. Autúa 1524. C. 1656. 

1501. E. 349. 1525. S. 161. 

1502. D. 881 ~ 1526.. J . 46. Para L. 298. 

o I ( . ' . 
l5<H. R. ·so. 1530. D. 323. 

l!lüô. D. 413. Póde .pedir 153 I. o. 26 :.3~ 

1509. D. 383. J532. P. 79.5. 

151 o. E. 576. l . 1541. C. I5n9 . 



B 
( 447 ) 

Num. 

4· B. l5o . C. 169. 1507. J. 189: 51. L. 200. 
Nenhum 

13. J ... 146. 52. •J\-1: 407. 

15. J. 114. so. M. 395, 

17. L. 15L T. 336 .- 67. p, 1091 

20. n. 434 .. 4as. ,70. o. 20, 

27. O. 123. Achancfo•se-

33. A I . 7 o·. ' 72.- C.· 1590 . 

34· C. 17fíá. Os embarcad'o~· 90. E. 5!9.- L.-2·32.· M. 143~ 

13 · A. 246. 247. (Este 250. E. 160. 93. C, lOf'i. 
M. 56. 488. (Declarou-se 

16. B. 205 _ . 96. J. 208: seg. 



B 
( 448 ) 

If 
ivi:m. Num. 

103 . B. 278. C. 1777. H: 43. 96. 140. D. 343. 1036. Não podem R. 3s3 . 
P. 426. 438. 

jos. P. 486 ; Exceptua-se J." C: 1274. 145. B. 335. P. 
E quando H. D3. 

)07. D. 466. Delle 

111: L 23o. 

i 13• E. 554. N~o podem .ter 

151. A. '778. 

154. B. 392. J. 10. 

] 55 : B. 39Z~. C. 1853, E ajurisdicção 
de todos 

j 15 . 1\. 982; J. 9. Quando' P; 972. 160. D. 779. 
Devem 

J 33. C: 53 . é se'g. P; 999' .. 

J37. b. 1269; Não 

139. R. 364. As de privilegios 

161. ~ . 353. 

162. A. 778. Por C. ~ ~~51. As 

161. B. 21·o. C. 1817, Os D. 1o 56. 
E. J 19 . 328. F . 319. Succe~ 
dP.ndo 365. Mas M .199. N. 145. 
O. zso. 252. Os P. 370. Antiga 

165. P .. 369 . 



( 449 ) 
B 

Num, 

166. c. 550. 

167. B. 174. 175. 177 . 

168. R. 385. 

170. A. lo7o. Q. 23 . 

173. C. 1817. Os R. 472. I>. 439. 994. 

174. B. 167. -
J -

I7s. B . 178.1.79. 221. 0 : 259."8. 347. 

176. J. 278. 

Iao O 2 5 SN . · . o . ao . . ] . 

182· A. 2ã8. 264. 

Tom. 11. 

B 
Num. 

184. F. 292. 

188. J. 496. Conhece 

190. C. 1619. Foi renovada 

192. A. 1084. J.144. 1145. 1147. B. 
200. C. 94. Não 1121. P. 
970. Devem 

194. B. 199. 2ó2. 

I 95. P. 204. 

196. c. ]06 • 

- 41 P. 'J74. Devem fazer 2o-0. A. 2 . 

202. M. 55, 

203. E. 207. 
57 



B 
( 450 ) 

B 
Num. Num. 

205. A. 1223, 236 . P. 370. Providencias 

'206. B. 231. M. 527. 238. B. 265. 

208. S. 251. (.Ficou 244. B. 253. J. 60, 

209. .B. 229. S. 251. {Ficou 246. F. 84. 
.{ 

:lll. A. 264, 632. E. 32 a. 255, M. 412, 

211. B. 244. E. 152.' 0. 250. (Decla.., 258. B. 162. L. 58. 
rou-se 

Ficou A. 264. 

22J. .B. I• ~ ~6· ~. A. 8.16. Os P. 15. ·Üs 

210. B. 164. 

229. A. 1 .145. B. 209. 273. c. 622. o. 9911 •. 

231. B. 206. 211. B. 27 9. 



( 451 ) 
B B 

Num. Num. 

~-84. H. 22. 329. B. ;353. J . 50. P. 1Z4. 

289. C. 565. 892. Nem 997, E que 330. E. 49~. 
· J -73·0. Sem 

29o. M. 4. 554 .. 333 .. 
'Como ~· ·5 97~ 

"3'02. B. 30'5. E. ~06. . 331. :B. 339. 

'303. N~ 165. : 336. B. 341-. ... 

Oi. C. l0'07. 339. • • 
-- Sobre C. ~56. F.' 368. 

c, 

3lo. F. 96. 341. B, 336 . . 

-313. P. 8. (Declarou-se 345. c. 764. 

32 J. A. 1252. C. 361. :683. .9-26. 347. D. '349, 
J. 9 .. Os 483. P. 12. (O das 
458. R.363. ( Declarou-seT.59. 

'. 

~23, F. 2. .. ' ... 
- ) 



B 
N'llm, 

353. B. 16 L L. a 16. ' Os 411. A. ·s·2s. C.. l665 . .f\.os P- .125• 

-357.. c. 1132. ' ' 415 . . B, .t~'l. -, ' I • 

" . 

378. .A. 527. M. 126 . :p, 94. 95 . ~ . : 416 : .B. 155. 
( 

c • • ~ • 

388. M. 562. 417. E. 156. 

-.39 J. P. 96 9. A prova 43o. .A . . Jo3l. P. 676 , 

-392. '·B. 1-55. 156. 157. '433. P. ·t~a3. 

·397. J. -569 . . Foi-lhe 442. 'E. 166 . 

'402. :C. 354 • i, ~ .. . · 45~ - T. 195: 

~oa. B. 30 454'. .P-. ll76.. 

-404 . . A. 1458. 'D. 4f7. A <I~ser<jão 
J. 168. S. 419. · Os 417. . . 45'7. R. Z93. Não péde 



( 453 ) c B 
Num. 

46o. E. 166. • ..J 

467. E. 35 . Foi P. 703. Qu-anto"s 

475. N. 43. 

479. P. 33 7. Não 

480. o. 326~ 

c - . I 

9. E. 157. Sendo 

lo. B. 320. L. ao. R. 346. (O$ 

)2. ' J. 483: s: 98. -

14. C. lO! o, .. • • 11 ... JA. 

.. I 

Num. 

18. J. 69, 

23. E. 483. Não 

24. c. 1758. 

25. N. 148; 

35. U. 18. Mandou-~e -

39. C. 795. D. 727. U. 5o. Inco~ 
poro u-se 

L 

47. E. 123. 

52. B. 121. 

53~ B. 133. 

54. 
--São A. 778. ( Por · ·· .( 



( 454 ) 
·c 

Num. Num. 

·55. N. 8-5. Quanto ss. O. 177. 

··59. A. 97 J. · ·. 89. A. 24'6, 

·66. P. 215. Nem 93. .P. 96. ' 

7 1. L. 25 . .. Mandou-se 97. A. 527. 

72. A-. 652, r ., 105. B. -195. ...... ' 

~- ':A. 1"193~ · • . , . ,, 106. ll. 196. S. 346. Os 

'75. J. !)7. 

''79. C. 989. 'D.376.68o. ;J. . .ft·9. ·_9. Jí~. 119. A. 16.712 . 
Não P. 2oz. S. 290. Na r- r ' 

~aa. 'E. 467 . ·rara , .1 12:·0·. C. ~l-:f79. D. 470. Q Provedor 

~;. o. 170. 128. R. 2·99, 
I v 

... 

.,.. 
·ll .. 



( 455 ) 
c G 

Num. ]{um. 

131. L, 210. R. 14. 16. Na 195. B. 115. _ J. 9. Quando 

137. A. 1178. 1265. C. 1699. Póde 196 . B. 356. 
F. 16o. 

146. A. 528. C. 607 . 8Gl. 10~9. 
I 042. E no K 36 1. O da 
R. J 5. 292. Não se U. 162. 

148. T. lHI. 

15J: R. 2·3. 

l52. R. 23t. 233. " 

153, S. 353. 

lõt. A. 1324. F. aas. 

165. u. 25. 

l 86. F. 354. O mesmo · N. 33. 

202. A. 774. D. 74. E. 369. M. 182. 
(Declarou-se 

203. D. 220. 

204, T. 246. 

206. J. 205" 

208. D. 22 J. Não se podem 

2'12. D: 708. 

217. E. 203. 

220. D. 74. 



( 456 ) 
c 

.Nmn. Nz~m. 

222 . A., H6·2· C. 233. O . . 2-36. T. 268. M. 21l6 . 
246. (Mandou-se 

c 

I , 

224. L. 61 . . 269. N. 26 . C. 1041. 

2·26. A. 1529. 273. M. 286 . 

·221. B. 232. P ... 1:002 . . S.: 253. Nas 287. A. H92. 

., 

'22.9· R o;92. J. 285. 491. 496-. , 296. A. 944. f . 237. P .. '5~S7 . . Os~ . ~ 

232. E. 209 , E sobre 300. c. 4~1. 

·241 , A. 209. 301. F. 256 . 

~·44 . . A. 268. 516. 1259. D. 81. 1035. . 30~. O. 1·o. 

308. c. 875. 

·266 , B. 327. : 309. C. 6:s'l. Nã·o 

·'-

,I 

' . . . . 
'' I 

. t l 



c 
( 457 ) c 

.Num. Num. 

314, R. 14. 362. c. 889. 

315. R. 16. 364. M. 214. Foi 

317. A. 125. 367. D. 1635. Foi 

328. M. 306. 369. D. 401. Quando 

343. 370. P. 939. Devem 945. E se 
E em C. 47. 

353. E. 44. P. 122. 372. L. 53. 

354. B. 402. M. 359. P. 235. 375, M. as a. Foi 

359. c. 1690. 37&. A. H65. 

as o. 377. E. 211. 

- Nova declaracão A. 27. 1039. 
C. 1440. E: 523. F. 8. 

-- Estabelecimento A. 898. 

--. __ Foi J. 2~2. P. 704. 

Tom. IL 
380. E. 630. Tirão-se S. 206. 

58 



( 458 ) 
c .c 

Num. 

38 L G. 77 5. ( D.eclarou~se, que 

3S3. C. 188. 1322.· 

:aa7. A. 1473. 14.74. i415. 

·396. P. 44. Sealguero R. 293. Obser
va-s-e 

Em c-rimes C. 408. 409. 

Nem aos atravessadores do pão 
A. 1319. 

397. A. 292. C. 412. 

403. c. 405. 

407. c. 415 . 

412. c. 397. ,\. 

416. o .. 420 

' ' 

Num. 

417. 
Vid. P. 569. 

418. c. 408. 

431. A. 249. B. 241. D. as. 

436. A. J 22. C. 483. 53·0. D. 180 
E. 532. M, 3f:í8. R. 287. • 

437. C. 687. P. 556. 

446. N. 164. 
Os Ministros C. 464. E. 386. 

387. M. 340. 

453. O. 303. (A ultima 

454. C. 185. F. 27~. Os dos homens 
F. 276. 

464. C. 446. Os Ministros J. 102 
48L 6~9. L. 367. Os M. 4 !!! 3· 
N. 162. O. 290. P. 663. · 



Num. 

467. A. 7o. J. 102. M. 4'93. 

470. F. 269. 292. 

472 . P. 645. A sua 

475. A. 8 . 25~ 26. 

482. c. 486. 

.488. c. ] 25. 

498. B. 72 . 

5oo. L. 7 _ 

( 459 ) 
c 

Num. 

506. l\1. 78. O seu U. 108. (Decla:.. 
rou-se 279. .Foi 

507. A. 693; 

5os. .E. 1os. 314. 

514. M. 566. h67. Foi 

517. · 0.312 . 

520. B. 111. 

523. S. 452. As 

525. A. 392. 

50 L F'. 36o. 529. P. 725. · 

5os. J . 604. Qual M. 340. S. 217. 530. C. 436. 483. 
58 * 



Num . 

.535. B. 166. F. 271. R. 31~9. Não 564. E. ).b9. 

se arltviltem 

54 i. ru. 1 r1. 

~42 . J . 255. 

s49. A. 151fi. C; 54o • . F; ~-66, 

55o. B. 1s6. 

- 55L N. 118. 

s5:i. A. 407. 
.!...:...:2- (A ullirna P; 2 . 825: 6~ 

559 ; b. J722 . D. sss. 

563· A. Ua5 . 

I 

l; 

572. F. 281. 

I 

! 
I 
1 594. J. 77. 

I I 

I 5D5. G .136. 

GoL C. 798. J 283. J 2B4 . .J. G34. M. 36~ 

6 o 2 ~ P. 6 .ti 6. E os 6 6 1. 

604. M. 212. Tem 

614. c. 1283 . 

616. c. 1284 

6.2.o.. M. 2<to . 



' { q6J ) 
(~' e 
\ ' 

Nitm. Nu~: 

62!. A. 994 . 639. D. 9·73: 

' ' ' I 
1: I 

I I 

i' 

622. J. 368. P. 991; 
!1 643. J 266: 
I 
I 
ll 

i· 
I 

627. E. 57G. R. 513. E fM I. 
644. o. ll4. Ôs E··n"trétid~!si 

630. C. 1238. 1243'. l2·':l·>t.- O. 11> L 647. H. a·. 
Ql'lan~o 

I 

648. C; 1829.' 

631. A. 6·17. B.- 221. 29'3. C. 2Sl. 
O. 240. Os P. 719. 

652. A. IÓI7. B. 289. 

ô=H. C. tsoo: 657. M; aJ. , 

636 . D. 507. T • 
6'84 . é . 1159:' F. 2·03.1 

638. O. z4o. ·Os· '687. é. 43'7. 



c 
( 462 ) c 

N 'li11E . Num. 

694. A. 1294. C,. 13-8!. 744. J. 649. 

699. D. 881. 746. P. 821. 

749. P. 6t'io. 

1·o5. D, 9·74.· 753. L. 273. 

ioB, R. 1or.. 756.' c. 761 , ' 

'7-JJ. F. 8'1. • 
. , 762 . 

Foi B. 345. 

7 24. F. J 29. Todas 132, · 764. L. 316. Os 

725 . A. 1378. F. 42'5. ,Podem 765. J. 46. Papeis .5L 

'128. C. 1447. Con·hecê 770. E. 98. Não F. zoa. 

73'3 , lVJ. 30r6.· Não 
771. A. IOOO.IOOL C. 794. U.47. 

Dá-se 



c 
( 463 ) 

Num. Num. 

773. S. 271 : 811. L. 2so. 

'775. R. 413. 422. 426. Não 428. 429. 813. A. 65. 
A dos 432. E a 436. A dos 
438. E de 

-- E na residencia dos Corregedores 
R. 40!. -

784. c. 789. 

817. S. 158. 

c 

827. D. 396. Sendo 397. O Chancel
ler E. 90. Não P. 854. (Ti
nha-se O da 

791. T. 11. 

/ 

794. c. 771. 845. P. 920. 

797. c. 1495. 863. G. 57. 

798. F. 82. As S. 296. Em 868. B. 120. 

SOl. 0. 221. 889. C. 1670. Tira 

807. A. 718. D. 1035. Devem E. 92. 892. A. 1508. S. 494. 

L. 85. P.·-694. 



{ 464 ) 
:C c 

Num. Nurn. 

901. A . 527. E. 599. N. 90. A ma~ 956. P. 1065. 
tricula N. 102. 

.96o. B. I5o. 

:916 . N. 90. A matri-cula 

963. A. 709. (Recebendo D 24 0 • • ál 

-931. J. 104. !1.31. seg. 

972. D. 3·5o. 

93·2. J . 206. Deve C. 937-. 

989. C. 928. 

933. 'C. 805. 

990. P. U5. 

934 • 
...:-.-'- E o A. 1 o95. ·c. 17'84. P. ·857. 

S. 166 . E que não 

991. P. 674. 

937. c. 932. 

994. 

Mandárão-se M. 214. P. 68o. 

94f. 'G. 72. 'P.371. R . 327. Clausulas · 

997. A. 930. 933. 1'389, 1392 . 

951. A. 1481. E. I. F. 343. J. 3-23. 
O. 7 J. {Declarou-se P. 6'74. 
(Pela 999. P. 973. (.N& 



( 465 ) 
c 

Num. 

Iooo . S. 189. E não 

1007. B. 149. 

1008. L. 87. 

lo 13. P. 660. Os das 

1017. B. 91. 94. 

lo 18. C. 517. P. a24, (Mandou-se 
U. 22. Mandou-;e 31. '41. 44. 
Mandou-se 

1019. B.9L H . 7L P.347. 

c 
Nurn, 

, 
1031. L. 330. 

1033. P. 346. 

1046. A. 119ft 

L049. 0. 127. 

I o 5o. E. 152. 428. J. 8. L. 12-, 
(Mandarão-se M. 186. Foi 
22l. (Declarou-se U. 42. Ao 
43. Foi erecta 

1054, .E. 555. Não 

1025. A. 178. C. 1699. O da P. 749. Io5s . Q. 23. 
U. 34. F...stahelecimento 

Io2a. C. 1306. Os 1663. E. J63 . 

Ioao. A. 12·47 . c. JS()O. Os F. lo I. ' [066. A.rllo. 1J J7. ll28: U59. U63.· 

Tom. li. · 1 59 



c 
( 466 ) 

c 
Num, Num. 

!069. A. H. II07. C. 1206. 

1074. D. 44. IIos. C. 1210. 

1083. A. 769. 770. :B. ~03. J . 486. ll24. C. 1135. 
O. 212. P. 100. 

J 090. 1125. c. ll73. 
Não A. 252. 263. 

10'93. · A. ll81. 1183. 1132. B. 357. 

]098. .1'\'1. JI3 . . H33. A. 110. 

1100. M. 5ol. 1 147. c. 11 '79 . . 

1101. A. 916. 1148. C. $32. F. 208. J. 444. L. li 
Forã0 J. ~lf.l. Não · 

1104. G. 47. C. lll9. 1 I 20. · 1156. D. 922. 

I 
11os. B. 252. 

1

1157. P.766. 



( 467 ) 
c c 

Num, 

1168. B. 437 . 440. 44J.. 442. 445. H8. 
450. 451. 460. 41>3. c. 908. 
M. 28. N. I6o. O. 239. Ju
risdicção R. 313. Nem S. 
564. Das 

I 1173, C, 1662; 

. . 

~ r. 1 1 
o u; \' 

1177. A. 970. C.1690. Dá.,.f?er
gunta E. 461. 

1197. B. 186. 23t. C. 1s2o. 1349 . 
. 1~487. !598. 1.6ã7. R. 3'03 . 

1198. A. 1442. 

1199. D. I 80. I 82. R. 258. 293. 
293. Pro'Videncias .... Foi 

J 202. 
-- Não D. 182. P<Sde 

1205-
-- E em P. 200. ('IJeclarou:..se 

1216. E. 284. 

Nwm. 

1218. A :- 64-. 886 . . 889·. 1034. C. '2B5! 
1463. D. 704. O. mesmo 706 ~ 

1219. C. ll ·HL 1147: 1658. 

1220. Â. 64. 886. 897 . 1035. 1059• 
1061. C: · 2a5 i ~Jofia. 1'.'158• 
1553. I7aO . . Não E. 9. 14. 
168. G. 135. As dos J. 155, 
507. 553. l\1. 227. o. 35. 
ao. Os 105. Os P. 206. 

Foi H. 92 . 
• J • 

122 1. .A:. 7Ú 
As R. i: 
Foi ·nomeado P. S88. 

; 1224.· 
F6de C. I 458. Pôde 

1226. A . 8Iô. B. 5o-. 

t22B.- A. 64. írs·6·. I036. C: 285·. E da 
J. 588. 

1232. A. 640. 

*' 59 



.( 468 ) c c 
Num. Num. 

12'3-6. A. 64~ 10'3-7. C. 285. E '<lua!- l!Z:IHl. D. 5[)7. 
D. 735. I 

---- Augmento A. 73 .• 

L ') 

,, 

1240. _S, 142. 

~ . 
I .. 

12'!-7 P. 796. Qs 

.. . \' 

... 

1254. c. 763· 
_t 

1258·. C. 1344. Para L. 2·22.. 

I 26J . A. 10·9-o. C. )197. E. ·6'23. 
Forão 

) 263. 
O das 1\1. 417. 

1264. c. 1'272. 1791. 1792. 1798-. 
O dos C. J 784. 
E do S. 137 . 

1266. u. 29. 

.I 

I ' ' 
. \ 

1269. 

127l; B. 134. 

,, 
• c:"• •• 

' . 

1272. c. 1264 • 

I 

1274. B. 150. D. 368: L. lSi. 
486·. 487. No P. 

1275. A. 625. P. 48o 

1276 • . C. 1312. Ninguem 

1277-. C.~ 13. D. 183. 

128-J. J . 32 !1. 

, 1283. C.6I2. 6I 4. 



( 46.9 ) 
c c 

Num. 

1294. o. 3.85. . ' 

12 95.. O. 38 5• 

1297. E. 96. 

.I. 

1300. R. 321. Mandou-se ... O Con-

Nurn. 

i 1322.. D. sss. 
I 

t3.25. . · C; L5 i4. D: 458, S. Io2:. Ser~ 
vião T .-2.29. 

1329. ü 1690. D. 1038. Não podem 
conservar~se 

selho [330. F. 342. 
Tambem U 1 N~ • a. a.o 

1303. M. 191 . 
) 331. 
..-...;;... DeJlas: C. 8'78. H. 42; 

São C . . JBJ7. Os 

1304. P. 759. 1332. S. 234. 

13os. C. 1489. M. 404. 532. P. 681. !33t.- A. I~Z7, c. 183$. P. 95G. 

1312. u. 17. 1334. T. 328. Não dévem · 

1315. B. 169 •... 
1335. C. 125·3~ J 239; M. 2:f:J •. 

P. 977. ( Deelarou·se 

1317. c. 367. D. M36. F"oi s .. r1r. 
1338. E. 167. o. 292. 



( 470 ) 
c c 

Num. Num. 

1341. 8.251. A e-Ue . 1369. A. so6. C. 1393. seg. T. 1s1. 
Os 

., 

- . 
1·343. :P. 387. (Aposse U. 203. (De-

clarou..,se . 13 70. D. 40 I. Silo 

Para C. l2 5·8. 

1349. c. 1625. '. 

1351. L 61. (Tinha-se R. l0"9. sPg. 
As A. 77B. B. 162·. 

1356. P. 245. 

1362. C. J 387. Para e:lle T. 2Hl-. 

1364. A. i0-89.) 150. D. 225. E pelos 

~ 

'1366 . .. A. Hl7. 202. D. 401. Indo 

1367. P. 84. seg. 

·' . 
•J375. A. 1144. J. 49. N. 164 N I 

O R · em . 177. . 339 • 

. . . . . 
• .I Jf' t 

Nã-o podem arrendar A. 1147. 

1377. E. 407. 

1379. L. 307. 
Contribuição. P. 986. 

1381. A. 244. 1052. C. 13 86 . Co
nht>ce J 389. F. 3 15. H. 3 
J.. 254. ~ó P. 232. 8-6u. Qu~ 

1386. A. 1288. C. 1381. 1389. 

1389. C. 13!H. 1386. 



( 471 ) 
c 

Num. 

J393 .. . c. J 75: G. 37 . . J. J.8B. . 

1396. 

-- E os Conselheiros A. 648. Os 
seus 

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

1402. A. 12'11. 1420. C. 1817. Não 
se conhece O. 114. Os en
tretidos 

1404. A. 990. S. zo9. 

.. . 

1405. S. 21L r 

14o9. B.21. O.aoz. 

1415. J. 27. A Jnspecção · 

. ' -

1423. A. 648. 

1426. 
-- Nelle P. 539. (Mandarão-se 
--· ( Declarou.-su - Tht 32. 

Num. 

1430. C. 550. E. 110 • . 
I 

t436. C. 1705. P. 852.. . '· 

14!l8. 
Não lhes P. 848. E requerer 

• r t , • "" • r . 

(439. O. 245. O seu 

. - '~ 

1446. O. 360·. R. 346. Os U. 43. Ao 
53. Em 

Não C. 404. 1665. O da 
E. 166. E o 

• t ~. ! 

1449 . . T. L Pela 

' • 1- • : 

1458. 
Conhece D. 264. 

' Póde C. J 224. P~de 

1460. C. 1494. N. 79. Indo 
- -Foi A. 110. 

. • 

'' 

; ' . 

1462. c. 1466. 
r . • 
' .. 



( 472 ) c c 
Num. Nthm. 

1465. F. 33. 1496. .A. 816. Sãô D. 64. 461. 

1469. F. aa. 1500. C. 809. E não 

:147·3·. A. 938. · I5o4. C. 1387. M. 3~4. 

1482. D. 750. Podem-se 75 I. 1507. B. 5, 

H83. C. 1657. I51o. R. 359. 

1484, P. 434. J 513. 
Para O. 202. 

148 7. P, 44 5. (Declarou-se 1515. P. 980. 981. 984. Toma lOOl. 

1493. P, ao I. (Por 1517. A. 620. 686 . 687. 69o. F. t 23. 

1495. c 797. 1520·. P. 978. Devem 

1497. J. 124. 1525 P. a69.'\l7o. 



( 473 ) 
c c 

Num. Num. 

1526. 1560. 

-- Não A. 11.42.· Nunca No u 581 ; 

1530. B. 217. Ficou C.I539. 1565: A. 170. P. S06. dontrà 

1534. B. a2. l57i. C .. 398. 

1091. 1152. 1156 . 1539; 
I 53 i. c. l542. P. sss, 1576. A. 

D. 701. E. 23. E de nove 
R 322. 

l . 
1539. A. 935. 

I 578; .M. 357. 

l55I. C. 1584', .N. 185. A dos· 

. 1585, T. · 15. O contrata 

1555.. A. 974. D. 385. F. I5l. M. 
J75. 0. 340. ÜiHDO f,, 827 . 

. (Por S. 515.. 1587. C. 1599 • 

. 1558. J. 5·39. He 

1559. - C. J 853. E d'e' quaesquer 
Qualquer A. 1521. 

Tom. li. 

16 14'. P. 98. 



{ 474 ) 
c 

• Num. 

}615. R. 495 . 

l6I8. F. 381. Foi 

] 6 19. 
Foi renova ela 'B. J 9 .o. D. la. 

81. M. 417. E foi 

Mandou-se D. 986 . 

1622. N. 180. E as convenções 

l62á. c. 1349. 

1633. <À. 123. 

1641. M. 187. Nfl.o 

1652. A. 1 oe. B. 135. L .. 4·4. 

i 653. B. 2'36, P. 37'6 . . fDo.videncias . 

c 
Num . 

1654. -- Tem c. 227, 
' 

1655. M. 521. O 72. 

16 56. 
Forma-se nas A. 1524. 

1657. A,. 816. Os 986. B. 206. 26 9• 
C.tl97. E: 161.183. E os 
F. 36 L J. 11. M. 527. o 
248. P. 15. Os 434 . . 

Podem A. 1135. 

Todos E. 104·. S. 2SJ. A eH~ 

1662. A. 974 . , P. 182, · 

1663. A. 264. (Pelo 671. 9,.72. C. Iooo 
Sendo 169~. O Corregedo; 
J. 49. 393. L. Hf3. ( Decla, 
r·ou-se M. 401. P. to 40• 

1664. C. 1668. D. 492 . 

Como P, 345. 

Toma H. 12. 

Pergun.ta P, 667. Estes 679. 0 8' 

Faz D. 500. · 

Elle , e o do Crime Ti\ .v. 383·. 



( 47-5 ) c 

)665. ---

c 

Deve A. 12~6. 1227. · 
Castiga -S. 306. Não 

Hss. D. 21. Os 

l6!{J. c. 1664. 

H"O. N. lHl. 

J €71. 

... - . ' J. ; 

- Não .póde conhecer A. 65. 

1 (72. --- Faz :C. 1687. 
Ue -Super-intendent-e D. 25. 

·--- A dles L. '1.18. 

'l 67 5. 

·-- Perguntão A. 1373.· 

'1682. L 26 . . o, 

Nam. 

1687. - C. 1672. Faz 

1690. 
·Como A. 778. 81'9 .. 
A-onde F. g:o. (Por 

169'2. C.1664. Elle, e o ao ,Crime 
r. s68. 

Não .D. 493 . 

'1693. D. 383. 

j. • 

16 9it. -- .Por elles J. 34'7. 

1697. A. 9H. 1508. B. 2lt 'G. IS64-. ' 
1692. J. 133 . 

----_ ....... 

, _ _..._ 

. Passa C. ·408. 4ri9. · 

Não ·passa C. 412. 

Póde avocar A. 1465. 

169'8. J. ~f5j. , 

·1699. C. 1163. 1230. 1677. E. so9. 
·-- O da C. H66. 

60 * 



'C 

.1703. :E. 92. 

-'i 704. c .. }436. 

'-17-06. A. 15·1 J. 'C. 1692. Faz-em 
D. 670. J. 427. -Estão 

r7 o 1. -O. ;314. (Estas 

,J7.I5. D. 28. 'Restaura-ção 

;~ 7"1 7. A. ·:9f1. ·C. '664. 

,, . 
' 

] 71 B. P. 390. 

;, 

. ' 
;j 72~. N. 82. 

' ~ . 

;] 726. q. 393. 3941 

-1!732. N. 81. P. :J.SS. 

''l Num . 

. 1734 . 

--

1735. ' A. 1013. 1045. 

1737. A. 856. J. 3 H. 
Confirmação -P. -78·5. 
Os M. ·71. Nã-o 

1738. P. 873. 

I 74.1. F. 2-78. 

17-45. E . 13.1 . 

,. 

1753. R 29l. p'C. 651. 970. E. ã&. 
a-a9. . 878. S. 501 • 

A sua L. 258. Os 
O 'privilegio B. 467. 

1756. H .. l0-7. 

1757. ·C. 22. 899. E. '3~ • ., · 



.c 
Num. 

1758. c. 24 .. 

1760. ~· 284. 

1763. -G. 105. 

176.5. c. 1 !;~ , J . 390. 

177'5. A. 75. c. 1264. .o. 
F. 320. 

L'-

1777. H. 93 . 

1785. E. 6G. 

1787. A. 74. - . 

' 
! 794. M. 553.1 D. B36. 

1 7gs,.. H. 22. 

( 477 ) 
r(ij -

.... 

~ .. 

368. 

Num, 

1797 • A. 1139.. D. 92 9. 

. 1799. D. 41. Aos 56. (A Decima ·'76 . 
L. 7. M. 346. O. a~s.: P. 1oo, 

1800. C. 634. P: 671. Oi 

j 802. o. 183. 

•' -

1806. A. B.5B. 

- ~ ... . ~ ... 

18}0. R. 79. Os feitores 

1814. P. ·8'27, S. 494. E nes 49·6. 

1817. B. 173. 332. C. 638. J. 36 .. Não 
a há 93. P. 763. 959. 962. 
Nos R. 368. S. 411. Não . . 

Os D. 9·94. 
Não se conhéce A. 14'20, .1497 .. 

Os , 
Com.mette\n-o R. 451. 
H e ex.ceptuado F. 368. Ü crime 

!.829. C. 64~L 

I 



( 478 ) ·c 
Num. \ . ( 

1832. A. 29a. 65'5. P. 519. 

-1841. 
............ _ Em quanto R. 377;, 

" 
1842. 

RemeUe-se L. 260. 

1849. :c. ··218. 

·1851. A. 1252. T. Bl. 

1853. ··c. J s ·7o. Elle 1675. ·Estando 
.1. 605. Q. J 5. 

Edequaesquer C.I559. Qual-
quer M. 401. · · 

,:1 854. A. 8. 

.fs~-~-. · A. 672. ·E. '39'4. Não F. --213. 
Os P. 883. 

r 

1M3. 
··-· - Com P. 3~8. São 
. ..,_,._ As dos A. 1514\ 

Nmn. 
,. 
'· 

1865. A. 1240. e seg. . \' 

D -- .. , . r 

3. c. 533. 

. . . 

5. M. 99. 

.7. J. 600. 

11. ·B. n 5. S. '92. ( Declareu·s~ 

· 14. -A. 816 .. São ·C. 293. aes. 16·1. · 
963.964. -1068. 1076. 1349. As 
J . ~2ti. ·:527. 528. 

] 8 . 
. --'õo-c. Mtnis:tros r. 875. .. 

22.. b. --28. L. 3·55, • I ) 

' 23! D.. 25. 27, 



D 
( 479 ) 

D 
Num. Nrtm. 

25, C. 16 72. H e Superintendente 89. 
_,;._Nem as Corporaç5es C. 166 L 

28. 

--Restauração C. 1715. 11161 
-Contra D. 96. 

32. 
-- E perde-se A 6 9, 

• J· 

.aa. P. 891. 

4l. 
-Para o larrçamento A. 69, 

63. A. 541. 

64. N. IJ 7. 

81. 
-- Pess0as E .. 18.3.· É. foi 

llb. E: 569; 

96. D. 28. C0nírà J < 

151. 
--- Nem E. 575: 

152. A. 14!N). F. 218. J . .J2l. 3-oi • 
507. N. 1'3. (Tinha·~e p, 8674 

1005. 

153. M. 212 . (Declarou-se 

154. B. 2'32. 

158. J. 43-6. 

165. A. 952·. T. 28&. 

il\11\S T. 28·8. 
Lt ,go· G. 3-8~· 

; ·, 



D 
( 480 ') 

D 
Num. 

168. E. 73. F. 244. M. 68. Foi 
P. 230. Foi 555. Os 561. Os 

l 75. A. 128. 13. 27. C. 1J 9-9. B. .73. 
M. 567. Foi P. 192. 

179. E. 556. Nã.o 

188. A. 679. C. 1439. F. 120. P. 827. 
S. 494, E nos '., ' 

192. 1\1. !)}, 

196. A~ 131. 

201. S. ·559. 

·214. O. 14. As 

216. C. 13·43. Podem 1637. Foi D. 
6 97 .. (Por 748. Todos 8·89. 
H. 85. J. 387. Recebe1n M. 

}'{um. 

220. M. 396. T. 246. ( Mand.ou-se 

221. C. 205. e seg. 
_ Das C. 222. 227. 

224. 
Em D. 694. E foi 

231. 

E de C. 318. 

239. B. 90. 

30G. D. 43. O manifesto 

323. A. 1530. 

331. C. 995. D. 606. P. 178. 5o 4. 

. 333. c. 1563. E D~Q 

50.416. -P~22. 34S. F.287. ·0.Is3. (Eque 



( 481 ) 
D 

Num. 

349. B. 347. 

350. u. 83. 

354. c. 109. 

360• A. 171. B. 51. C. 1 ooo. uso. 
D. 760. Os L. I9o. 

36 2· B. 276. D. 378. aso •. 

366 A (l • • 1098. .. J33. 

3 67, A. t 119. P. 817. E contra 

369. D . 38 I~ 
-- Os M. 551. 

372. c. 796. 

374· P. 452. 978. 

Tom. 11. 

D 
Num, 

382. D. 64. 

385. A. 725. C. 1555. F. 139. 

386. 
- Que S. 150. 

Para F. 200. 

39L A. 782. e seg. B. 293. 387. 
C. !50-i. A' excepção M. 352. 
O. 268. P. 684. S. 8. Man
dárão-se 

Não A. !281. C. 992. E. 166. 

500. 

392. C. 553. 992. G. 5. 
- Não D. 394. 404. E devem 

394. . D. 3~2. Não 

395. 

397. -

Não se póde D. 46. -

Fallecendo A. 1443. O. 271. 

61 



( 482 ) 
D 

Num. 

399. J. 243. 

401. D. 3''/7. }i', 24J). . M. 375. 
Quando T. 220. 

402. G. 834. Sendo ~35. I~ 49. llG-3. 

.404. 

.............. 

E. 5o 1. R. HO. S. 168. Os 
lugares 

R 3-'l.f3. (Os 
E devem M. 5Jlo. El'las 

N11m. 

417. J. 92. 

jl' 

420 . E. 24. 

l 

l 

I 434. B. 20. 

48.5~ . .B. 20. 

438. E. 10. 

40.6. C. 826. Serve 1440. J . 429 . Em 
540. O seu 

Os S. 16 8. Os lugares 439. B. 173. 

D 

r ' 

E de trinta 

411. B. 129. C. 22t.. 416. 551. 833. 
Vai 1202. 1317. Mandárão-se 
1319. 1322. Tudo J.29Ó.327. 
L. 145. M. 362. 5J2.- Ü . .2Hl. 
P . 680. S. 110. Foi 

440. ·A. 12D4. C. 953. E os. atra.ves
sadores J. 438 . 

441. 

414. 
He .ft 996 . . l t 

Foi c.riado C. J 417. O. 283. 
E dos P. 408. 460. C. 806. 

416 . 
._.,_.,.. Quem~ .A. 120 .. I 462. A. sta. 

' · I 

; : • r f 

,. 



( 483 ) 
D D 

Num. 

465. C. 499 . soa. P . 819. 
' 

466. 

-- Delle B. 107. E. io6. Delle 

469. B. 196. 

470. 
As D. 43. As 
Saem T. JOO. As 

i I •• 

471. C. 1286. 1290. P. 919. Foi· T. 
197. 

Da R. 293. 372.· 
L 

476. 
---- As C. 1 o:f2. 

477. D. otBO.· 

48o. D. 477. 

481. A. 709 . (Recebendo 

' I 

1 

Num. 

487. A. 974. B. 340. C. ,654. 1446. 
Tira 1671. E pelo 1674. In
qu irem 1690. Aonde 1692. 
1760: Tira 1853. E dos Mi..: 
nistros D. 350.413. Póde 880. 
889. E no E. 400. F. 90. (Por 
J. 427. Estão 47~. 503: O. ~55 . 
Podem 367. Devassão 368; 
T. 313. (Declarou-se mais 

498. 
Das R. 3·93. H e _ ......... E titão E. 1. 

517. 
E dos A. 1022• 

5 J 8. c. 318· (Estas 

562. D. s. 

5613. S. 579, 

579. J . 437. Tem· 

580. D. 587. 

* 61 

r. 

,.... "\ ,.. ( , .. 

( : . :. ... 

., 
-·· 

• . . ~ 



D 
( 

. Num. 

~81. . P. ~16. E no 

G, 

.t. I 

5S2. n s~-o. E come 

"583. c. 1556. o. 85 . 

~BB. D. vso. 

590. 
E como .C. 1837. D. õ82. 

632. D. 637. 

"642. R. 3]7. .. 

· 643. H. !H>. E nos bens dos seus 

644. P. 652. J 

646. 
Pãga E. '66 ·5. 

484 ) 
D 

Num . 

"!;57. A. 3tr6. 

661. c. 12 89. F. 21. 

664. A. 9oo. P. 111. 

668. L 292. 

1 677, 

I . 
I 

"I 

E. 61. Os J. 393. M. 352. 
.N. 180. O. 41. "(Podem R. 402. 
Os 

I .. .i 

682. D. 687. \ 

6 84. A. 504. 538. C. 1 8"5.:3 E a au
toridade E. 404. 

'I D j1 686. C. 1817. e segútnàa 

' 

I 687. D. 682. 

. 692. c. 312. 

t ., 



( 485 ) 
D 

~ Num , 

693. 

--

D 

C. 1376. Não pociPm arrendar 
D. 350. F. 438. Providencias 
l\1. 432. N. 6. 

Foi permittido A. Jl. 7 I 9. 
N. 29. 

70 1. D. 703. 

702. P. 205. Ficão 

703. D. 70 l. 914. L. I 76 , 

704. P. 206. 

• • r . -- . ... 

707. -- (Declarou-se P. 2 o&. 

709, -- A juro A. 69. 'l 

71 0. J. 545. Forão •' 

711. A . lJ. 

f{nm.. 

112. c. 1480. M. 412. 

715. A. 66. 

718. L. 192. 

719. A. 820. 827. L. 3411. 

721. 
Deve C. 1689, 

121. P. 42· 

729. J. 556. 

732- J.46. Seu A. 1003. E nomeado 

. . 

737, B. 34. e seg. 

73[J. {\ 1314. · .iL > 



D 
Jl{um. 

739. A. 926 . 

'744. c. 81:>7. 

747. A. 129. N. 156. 

750. 
Os F. 249. A. 13&6. 

'754. A. 4. 

760. 
Como A. 1273. 

1 73. c. 770. 

' (.I, ( . 

779. B. 160. D. 781. P . 4!:16 . 

7 80. 
O direito E . 379. R. 313. 

( 486 ) 
D 

Ním1. 

784. A. 139. c. 787. 

797. T. 237. Nâ:o 

816. A. 1436. 

844. E. 63 . 

845. A. 6ló. 

865. L. 145\ P. 6. Não 

881. T. 25 . Não comprehende 

390. c. 1528 , 

891. c. 828. I • . ' . ~ 

... ' 

- --· 

896 . A. 709. B. 275. F. 320. P. 7s. 
Declarou-se 



( 487 ) 
D D 

Num. Num, 

900. . , 943. A. 1328. 1329. 

-- As D. 915. As 

I 945. J, 5-13. 

903. A. 709. 

950. 
O conhecimento E. 82. 

906. 
As A. 692. 

. ' 

954. E. 82. Declarou-se 

911. A. I 054. 1424. F. 305. 

956. R. 292. Não póde 

920. E. 632. 

958. A. 1335. 

92"2. c. 1156. E. 639. 

961. A. 1267. 

sao. E. 655. 
'" 

I !)63. c. 629. 

I 

937. E. 647. • I• 

' • I 

1 971. C. 569. P. 298. 

942. P. 370. Avalia-se R. 393. E não 1 

-- E da senten<ia D. 945. Nem · 974. 
peraatte S. HW. Os Nas A. 228. 



( 4:88 ) 
D · 

Num. Num. 

979. L. 44. 1022. A. 626. 859. 1165. P. 374. Nas 
S. 175. 176. . 

987. C. 1318. D. 414. He 9so. Os 
S. 33 J. (Mandou-se 1024. A. Jl55 

Não D. 975. 1035. Foi J. 152. 
o. 2. 

988. S. 230. Nunca 

., u ' 

992. A. 100. 

999. D. 1007. lO 11. 

~ ' i 

1000. N. 152. 

1015. A. 989. D. 646. 

1016. R. 477. 
Todos S. 160. Os 

1021. A. 103. 

1026. A. 161. 1345. 

1032. A. "1358. 13f>9. 

1033. c. 227. 

1034. v. 128. 

• . ' i . 

1()35. A. I o o. 263. 733. ll. 128. 
133. Por 169. 186. C. l36o 
F. 3oo. J. 317. M. 55: 
P. 1052. R. 67. 

I .... . 
1036. 

Não podem B. 140, 

n 
1038. ' 

Não são C. 240. 



D 
( 489 ) 

E 
Num. Num. 

1052. C. 1139. J. 152. S. 331. (Man- 22.. O. 175. Mandou-se 
dou-se 

n 
l 061. O. 4. (Foi 

1062. U. 44. Os 

1064. B. 150. 

1066. U. 51. (Declarou-s-e·. 

E 

l. B. 22''1~ C. 223. D. 440. 442. 
E.· so·s. F. 368. L. 109. Obri
gão' P. 359. 598. 756-; 

9. C. 155,~·. E. na's 

20. B. 161. C. 923·. 0.-:-:>t. Antes 
R. 371. 

Tom. li. 

. 21. A. 1355. 

I • 

:i o. B. 15 a. N. 55. 

35. 
--São P. 703. T. 21. Declarou-se' 
--Foi B. 455. 462. 464. 467. 

.46. C. 250. J. 239. {Declarou-se p'. 
9 7 7. (Declarou-se 

-Foi E. 88. R. 292·. Não se 

47. c·. 166·4. Faz .. E. 79'. L. I7'o. E a'<§ 
P. 686. 

48. o. 54. 
--As de frades J. 325.· 

! 
' 50. C. 1664-. Julga· 

52. N. 153. 

62 



( 490 ) 
E E 

,N11m. 

61. c. 484. M. 243. 342. 

63. D. 844. .L. 346. 

66. c. 1785. 

ô7. B. 389. 
'·, l • 

68. C. 1863. Em D. 945. Nem os 
orfãos 958. 

70. C. 1290. E. 290. F. 336. L 85. 
P. 143. Foi 4·80. 563. H. 372. 
(Declarou-se S. 20 l. O que 381. 1 

3as. As T. 77. Os · ,, 

72. L. 85. 

76. S. 244. 

77. D. 163. 37 I. As 954. 955. Fórma 
957. Os E. 670 M. 198. P. 

Nttm. 

79 .. A~ 27U.. 

86. c. ] ooo . . 

88. E. 58. 

89. u. 296. 

9o. C. 417. 

95 . C, 1202. Póde-se 

96. C. 1297. E. 644. 

99. A. 1335. D. 995. U. 86. 

' 104. 
Não A . 1261. 

810. R. 335. S. lõ3. U. 86. 109. P. 215 . Nem 

' -

, j 



( 
E 

Num. 

no. -- Segundos J. 22. 

112. 
-- São N. ias4 

r • • • ..... 

. .. , . 
114: ' J. 161. 

118. E. 121. 

128. · M. 560. N~o 56l. 

130. A. 592. E. 63'4. O. 73. Os 

] 37. 
-- E q uaes· A. 5~0. ( Setts 

J.3s .. · E. s.z s. s s s· .. 

152. B. 108. c. 39: 

491 ) 

• I 

IE 
Num. 

15 7. u. 44. 

166. B. 460: M. 222. R .. 9o; (Tinkà-ie 

167. v. 292 . 

110. o. 75. 

176. O. 12. Os 

. 
o! 

177: C: 1598. D. 4l. A' excépç'tid 
D. 90. 

183. A. sI. ;ao, P·. 217. 

185. A.· 815. 816.· 

188. J. 676.· 

194.· E. 15"7 . . Sendo · 
62 * 

.P ., · 

/ 



( 492 ) 
E E 

Num. Num. 

196. A. 743. R. 492. 241. o. 279. P. 4o. 

Hl9. B. 210. C. sa .. H. 85. 90. E 243 . C. 1592. 
nos bens dos sP.us devedo·res 
M. I Sã. 303. (Declarou-se O; 
210. T. 358. 

201. R. •. 

203. c. 217. 

205. P. 984. Toma 

208. A. 637. 

210. L. 5L 

220. P. 822. 

222. 
Suas A. 1205. 123-6. 

246. C. 3GO. Foi J 349. Foi J 533. 
1534. 1540. 1853. E a juris
dicção do Erario D. 730. F~ 
312. J . 156. 574. O. 90-. Os 

A jurisdicção A. llOL 1258. 
P. 456. Para 

252. C. 12ao. P. 229. 

259. 

O de custas A. 311. g62, C. 
1863, 8. 200. A sua 

A dos N. 87. 

262. L. 59. 

263. U. 18. Mandárfío-se 

271. A. 147. C. I no. Sem N. a. 
Prohibição 

212. N. 126. Os 



( 493 ) 
E 

Num. 

287. N. 57. Os 

288. 
E quanto N. 59. 

289. c .. 303. 

296. 
Os de C. 16 .-

299. E. 399. 

ao6. A. ue4. (Por 1'273• B. a·o2. 
305. C. 2 J5. F. 96. G. 131.· 
R. 32 7. (Declarou-se 

308.- E.· 31'7·. 3 rs. 

314. c. 508~ 

315. E. aao: 

E 
Num. 

' 316. A. 78. 

330. E. 315. 

343. O. 85. R. 4'7.6. ( Declatou-Si 

348. T. ' 151. fi.e·vem-se 

368.- G. 44. 

374. 
- · Não A. 22<Y.-

379. V.· 257• 

380. c. 616. 

394. 
Não L. 25·9. 



( 494 ) 
E 

Num. 

399. E. 299. 

407. P. 928. 

450. P. 825. (Declarou-se 

466. A. 1062. L. 222. P. 2 I 5 ~ 

481. c. 179 1. 

483. A. 942. 1023. J. 327. Perten
ce-lhe 684. P. 125. Podem 
3Hi. Foi 

484. P. 515. 

>4 93 C. I oao. Não 

497. 
--- Delles A. 78. 

4 98. B. 446. 

E 
Num. 

505. B. 185. 

513. A. 527. 

i 

516. J. 532. Levanto~-se P. 63. 676. 
Os ... Os Offic1aes S.l8. Pro
videncias -

51"'. P. 692. 

5'18. J. 532. Seu Regimento 

521. P. 666. 676. Os dos Thesourei
ros da Bulla 

523. A. 898. 103 ~ . 

524. A. 1489. 

526 . U. 16. · Forão 



{ 4:95 ) 
E E 

Ni.tm, 

531. L 89. ·' . 

544. D. 454. 
-- Generos D. 464. 

545. A. Io5. . 1 . 

546. A. 1235. 1324. Sendo S. 52~. · 

547. A. 163. C. 1611. 

548. C. J 222. Foi encarregada 

Num, 

I 

I
' ; 55:. 

·i --
Não podem .f-e-r B~ II-3. 
Não podem levar A. 102. G. 

46. , Perdem N. J 5, ' 

562. 
Os C. 114. Q. 18. C. 1656. 

Não J 853. E da 
' f' 

569. D. 85 

{ 

o' 

573. P. 676. Os dos Officiaes U,. 27. 
· : 1 : • 'E q1r1e • . ' . 1 

, • ~ . 

576. A. 1510. 

549. S. 343. O dobro · .? " 

577. A. 749. . 

55 o. -- Modo B. 75. 

582. D. 734. -I 

553. A. 835. 901. B. 48. Foi ex ti neto 
C. 1 140. D. 85. F. 82· Como , ,, 
87. J. a1. N . . n9. 1~t2. . 1 5

9
4. 

L. 'uH. M. 215. 



( 496 ) 
E 

Num. 

595. 
L 164. ~ão 

. 

607. M. 342. S. 102. 

608. M. 218. (Mas 

613. c. 749. 

~15. A. 20. ::8. 223. H. 90. Nella 
N. 182. E as sentenças 

616. C. 1513. As dos T. 65. 

622. 
Não E. 89. 

624. A. 366. D. 657. 

625. D. 898. 

626. B. 195. 

E 
N11m. 

628. E. 665. 

630. E. 98. 
Nellas E. 108. 

641. A. 1139. 

642. 
Como A. 3. 5. 146. 

644. C. 129_7. E. 96 . M. 394. 

647. A. 227. 634. B. 385. D. 28. 
Contra 155. Como 750. Co
brão se F. 82. Todos M. 131. 
R. 346. (Os 

665. E: 668. 

674. L. 146. (Declarou-se 

680. A. loií8. 



( 497 ) 
E 

Num. 

68 5. A. 751. J. 455. · P. 707.. 

68 6. A. 751. . F. 295. p . 707. 

690. 
Mandou-sP. applicar L. 61 , 

( Declarrou~se 

J. F 

l. C. 1456. D. 44. T. 122. (De~ 
claro u-se 

2. u. 292. 

5. A.I042.1316. :Privilegias L.339. 
(Declarou-se 

7· M. 419. 

8. 
-- Forão ' .J\. 97B. o: 29. 
-- Mandárão~se C. 496·. D. 729. 

Tom. ][. 

Num. 

· 11. M. 8. 

12. A. 1307 . 

11. A. 1315. 
r r I ' 

18. F. 199. 

19. A. 895. 

22. c. 1464. 

28. c 

--As N. 177. 
-Estabelecimento A. 166. 1365. 

. . , 

31. 
-Não C. 1461. 1468. J. · 376. 

L. 23. 

3i. 
- As L 2. (Declarou-se S. 35 I. 
--E as ·R. 1. ,'.( Declarou-tw 

63 



Num. 

.S6. J. 159. 

37. F. 221. 

M. A. 164. 1364. 

f>7. A. 1440. 

·~3. A. 835. 894. S. 110 .• 

~4. S. 524 ' r 

'69, J. 595. 602~ 

71. . A. 105 . . B. 472. 478. 

al. F. 304. N. Joa. 109. 
-.Appresentão-se L. 29? ; 

82. P. aos, 
--Do prQduciu C. 17'16. 

( 498 ) 
F 

Num. 

84. c. ] ''6-· -
~,...-Contra D. 537. 

85. 
--Passados R. 7,. 

86. A. 170. M. 38Z. 

I .,. • • ~ 

91. C. 16 97. Conhece dos· aggravos· 
1698. He U. !08. ( Declar€Ju-se· 

93. J . 50~. 

102. A. 845. C. 684. J. 148. Man~ 
dou-se 

101. P. 57. 59. 61 . 

111. A. 652. 

123. F. 82. (Éxceptu4o-se maz's 3H. 
317. H. 90. 



F 
( 499 ) 

F 
Num. Num. 

!28. J. 181. 166. J. 600. 

129. 167. o. 34. 

-- Todas C. 635. J. 214. 217, 

176. P. 245. 

130. 

-- O methodo A. 1073. 

200. D. 386. Para 

131. A. 3·. 146. 

20 I. L. ~38. 

132. c. 635, 

203, c. 684. D. 398. Como 4oo~ 
que substituem 881. 

136. -- As que C. 1730. São desneces-
sarios 

laa. A • 650. 

14 '7. F. 167. Quaes 

206 E. 364. 

215. o. 109. 

zt9. D. 659. 
- Os M. 491. 

lso. I-J.. '· .J. 5 5,~. M. 47. R. 329. 220. P'. 813. 
S. 168. l\Janclárão-se 63 • 

. \ 

Os 



F 
( 500. ) 

F 
Num. Num. 

221. D. 729. Foi encarr~gada F. 37. 266. A. 63<8. 

~25. B. 223. 224. E. 6 J ~. 

'22 7. 
Forão A. J 104. (Por R. 327. 

(Declarou-se 

'231. A. I 130. 

234. D. 747. Nos 748. As E. 69. 
N. 166. P. 552. 579. 

Não se dão A. 1 9. 20. 

. 236. 
Providencias E.408. Os A.I274. 

247. A. 1274. 

210. C. 43. 470. 881. 892. 897. E que 
D 1036. Não P. 221. São 

271. 
Aos :L. 74. 

275. 

O .que B.Isa·. M.11'4. 

276. L. 169. 
289. Para O. 205. Não 

290. c. J 823 . 

292. B. 184. 

250. A. 858. il60. B. 227. 293. C. 298. P. 345. 676. Os dosThesotnei.ros 
43. 630. F. 270. 353. M. 5J5. 
Mas 

265. A. 632. C. â40. 549. 1237. Tem 
uma D. 418. 1054. ÚJGO. 

304. A. 22!L.D.667. K64Z. F.I26, 
Os feitos ... Os Advogados 
J. 31 1. ·0 que he P: 827. (De~. 
clarou-se P. 875. · 



Num ' . 
309. P. 793. 

310. A. 14~6 . 

F 
( 501 ) 

F 

~43. C. 728. E. 611. A declínatoria 
J . 12I. .As 122. Enas 

345. c. ll88. 

314. A. 1146. B. 236. P. 424. 425 . 
426. 430. 347. J . 209. 

319. P. 376 . 351. A. 855. 

324. A. 1024. 
352. B. 301. C. 1817. íie e:xceptuado 

326. C. 1844. M. 188. Os O. 298. · 353. C. 1016 . D. 401. Quarrdo F. 
274. Os dós homens G. 101. 
Ninguem P. 547. O da 

3as. C. 161. O. J. P. 6 76 ~ Os dos 
Thesoureiros 

337. C. 1330. D. ao5. F .· 365 . Maf: 
R. 265. 

357. c. 18'19. 1820. 

36'0, c. ,50 L · 

36 I. c. 16-57. 
-·I I. 
r " • 



F 
( 502 ) 

F 
Num. 

367. F: 457. 
Perde·se M. 291. 306 . 

405. A. 982. (Foi D. 1057. E. 4s. 
As de H. 45. R. 30-4. 391. 

373. A. 172. B. 482. R. 393. A dos 409. E. 657. 

376. T. 97. As 411. B. 125. 
Os A. 35. J. 15. As 

378. E. 48. A. de R. 305. 412. B. 339. 

asi. G. 110. 413. C. 1274 .. D. 37o. E. 612 . F. 

NB2~ Tuados ( Vid. D. N. 18• 
ao 

385. P. 109. 
---- E levando P. 77. 

415. M. 252. 

387. M. 474. (O mesmo 

418. M. 138. 
391. N. 67. 102. Providencias 

425. 

3'95. v. 271. Podem A. 1378. 

399. A. 816. E. 115. 437. N. 21. 22 . s2. o~ 



( 
F 

Num, 

439. -- E sobre o. 341& 

HI. A. 4. G. 137. , 

442. C. 1059. D. 35. Quando 39. 
--r- O seu A. 1140. D. 701. 

447. T. 40< 

453. E. 236. 

~55, J. 572. Póde . R. 51. 

503 ) 
G 

Num. 

Jc. o. 11~4:. 

4. A. H3L 

8. S. 333. (Declarou~se G. Iô. 

16, Gv 8, 

17. D. 168. 

,zo. O. 7$. Os S. 403. 404. · 

zs. G. u. O. 125. 

459. C. 1174. 1177. L. 217. M. 121. zs. A. t>I.S. 622. 

127. 

39. C. 827. Pó.de E. 252. De R. 
460. A; 6, J39. (Jle 

. f 



G 
( 504 ) 

G 
Num. . -
43. A. 1401. B. 326 . . (Os E. 368. so. O. 257. Forão 

O. 266. P. 920. R. 29o. 

44. 
--E para R. 408. Ao 

45. C. 95. P. 45B. 

46. c. 210. M. 365. 
--Só O. 173. Os que 
--Aos C. 1104. 

-47. C. llo4. M. 354. 

51. 

< r 
.~ . 

-Não A. 1464. 

.. 

-.. 

, ' 

82. A. 652 . 

.~~ 86. O. 73. Os 

91. N. 49. 

92. 
--Quantos J . 539. Nomea os 

101. o. 51. 

103. J . 198. Nos L. 25. 

52. A. 499. 5M. C. 97. G. 25. N. 61. 
Os Estrangeiros P. 233. 421. 106. A. f>7. 58. B. 300. E. 124. 

107. 

56 . A. 5 J7. O. 127. O seu numero A. 1236. 

71. C. 1504. Não 112. A. 1446. Os 

.· 



( 505 ) 
'G 

Num. 

118. -- Tributos R. 30. 

t2s. E 5 p . 4 2. . 44. Providencias 
T. 4, As 

l 37. s . 60 ~ 

l-I 

l. H. 8. Como 30. 41. B. i3. 

2. A. 1517. T. 288. 

' ., 
7, 

--Para A . 968. 

8. b M N • 647. 776. . 217. . 135 . 

140. 

lo. p, 6"6 ~ • o • 

Tt' om. li. 

Mtm. 

12. A. 1481. B. 239. --D. ~6-s, _ - ·J 
2·30. Os R. 313 . 

. . I 

]6. ·c. 1'5Da·. P~ ·se7 . 

[ 7. 
--Nà falta F. 319. P~ 376· . 

• I : ' 

1s. c. z'd4. 

I .... ~ . 

I 21. A . 96B. 

24. L. -43; 

29; Á: 77. 646. 1497. _.B. 239. d 
1289. D. 166. (Por A. D. 397. 
Fallebendo E. 199. L. 32. 74; 
f. ·s9. 374; T. 74. (Declarou-se 
H. 90. E nos bens de ~e.us de
vedores 

42. F. 316 . J. 94. L. 174. 

43. P. 424. 425. 
. I 64 



-H 
{ 506 ) 

Nüm. Num. 

45. M. 493. Os ... '93• B. 105. 

'56. N. 11'7; 94. H. 99. 

, .I 

62. F. 100. A sua N. ao. Quaes 100. 
(Declar, P. 481. 

,, . 

li~. A. 841. B. 209. D. 988 . . L. 59. 
61. 104. C. 1794. D. 936. P. 220. Nern 

12. A. 1145, 

'76. C. 1355. L. 51. 

78\ P, 1043. S. 102. O dos 

. ' : ". 

~ . 
- c • 

\' .1 \ • • • 

DO, C. 949. 

. . . 

,__E nos bens dos rendeiros A, 264. 
(Pelo B. 223. E. 66. 634. (De- 1 1 

os barcos 

J 

I. c. 784. 
•' I 

a. B. 235. 3~3Z. D. 981. F. 1. P. 
12. ( Dec arou-se P. 213. 

~- B. 133. (Por P. 372. E os T. 
242 .. 

--- Quàndo B. I J 5, 

clarou-se F. 82. Todos P. 212. 1 

480. R. 321. Mandou-se, que 
sEr T. 65. Não 11. A. 986. C. 16 57. 1\t s~n. 



< 507 ) 
J J 

Num. 

1 5• LVI. 561. Mandou-se 
-- .Fo1 B. 131 . 

17. 
--E a· J~ 249 , E CK . 

19· T. 1oa. 

21. c. 53. 

27· A. 7oa. 

Nmn. 

45. C. 360• A sua ... Foi F• 335.1 
L. 202. P. 666. Os 

--E um A. 27. 

46. 
- .Privilegios A. 27. ( Foráo-the 

4:7. U. 25'. Providencias 

49 . L. I.fô. (Declarou-se P. 9'13-• 

50. U. 35. Foi transferido· 

28· B. 33'8. C. 1388. Pertence-lhe 51. E, 514. Não-
139·o. E compete·-lhe J . 575. 

30· A. 1 233·. C. 748. 
57. S. IB5.· 

'· ) . 

3•· A. 1137. O . 319. 
59. J. 312. R. 376. ·cáou-se· 

35· P. 569. Podem 656. A das 
66.· B.· 2'02.· 

38· A 78á . É · foi 
66. E'. 119. 

. l 



J 
{ 508 } 

J 
Jtlwn. .rvum. 

69. G ia. ' lo4. c. 931, O. 166. T. l7·s. 

73. A. 583. 584. 106. 
1-- Não se M. 347. Dev·em 

Só M. 336. 

74. c. 597. 

111. P.689. 

11. A . . '7'24. C. ao 1. H. 47. 

118. c. 1447. 

81. 
--E são 'F, '28'4> 

119. 
Não P. 583. 

87. R. 37. 

120. 
88. M. 501 . O seu 1\f. 474. {Litigando 

92. J. 69. 124. A. 115. 

96. A. 128.135.1198. C.Jo-46.1737. 130. P. sso. Pri.v.iJegxados-seculares 
Oseu J.llO. P.192. 

l02. C. 464. 132· N. 4o. 



J 
( 509 ) 

J 
Num, Num. 

J4o. J. 297. He N. IS6. 

145. T. 17 '. ~a:t. F. us.. P. soa. Nã-.o 
.A cle H. 4. 

147. D. 377. -.0 . . J7i. 184. A. 1054. 

lúo. ~. 161. F. 3 J 5. S. 1'2. Prero~ r 86 . . J. J65 . . FIDi 
gativas ~. 163. 

151. O. 244. Providencias 

152. D. too4. N. 152. 

1r.s. r. 1413. Remettem-se 
--- O da B. 30. 

173. M. 28. 

I 76. C. 449. 

188. G. 18. Os N. 79. Indo P. GOii• 
Os 

189. c. 847. 
- Nos seus A. 520. 

203. M. 16. N·. 90. 

czo5. A. 30. C. zos. 207, 

Z06. 
Deve C. 932. 



J 
( 510 ) 

J 
Num. Num. 

..!. 

214. C. 635 . F . 129. Todas 132. 244. D. 1 oo7. 

218. L. 83. 89. O. 23L R . .2.88. 246. C. 1021. 1024. 

A ella 

249. 

221. A. 234. 
E a J. 11. E a 

223 . .B. 261. ·D. 160. 912. E. 4ü8. 252. C. 360. E. ·73, R. 2.92. (For·áo 
H. 17. A petição 0.316. De-
clarou-se T. 156 . (Ainda 

224. c. 810. 

235. H. 40. 

238. A. 646. Entend·e-se E. 294. M. 
573. P. 738. 

239. 
Não P. 15. (Com 

243. J. 292. 

266. E. 463. 

· 269. P. 731. 

270. A. 1437. 

271. A. 955 . P. 472. 

274; A. 1438. 

276. M. 486. 



J 
( 511 ) 

.J 
Num. Nüm, 

278. B. 17&. ; 3-2~·. s. ãsa .. Não: : . ~ .E pondo-se 

281. A. 668. c. J46o. Foi L. 173. aa3. A. 673. 
r 

t I • 

M. 449. Foi 

292. J. 243i 

' 
294. O. ss. 

295. .b. 1015. 

203. J. 507. 
-- O das J. i5lo. 

304. í>. 922. 

~os. S. 539. He 

3!7. J. 501. 

318. A. 29J. J. 4~7. F. lH. Das 

338. A. J4o4. 1122. ü2à. · 1-i29 .. o~ 
307. 360. Os 1451. F: 9ó; 
Por 

356. T. 24i. 

359 . . .B. 1 94 · 

378. T. 245. .E como r 

386. t. i 7: 

3gs. .F. 9o. 

J 

399. A. 924. 925. J. 5Í L 

404. 
A Universidade r. 46~ Decla~ 

to u-se 



J 
Num. 

407. c. 318. Estas L .. l7. 

410. B. 26. J. 347. 

413. J. 505. 

420. o. 356. . . 

:( ·512 ) 

u. 173. 

J 
N11m. 

434. D. 974. As o. 246. 

435. o 245. 

436 . A. 952. C. 698. H. 4. J. 502, 
L. 192. 

438. D. 440. J. 604 . 

422. C. 1707. D. 505. J. 339. M. 1. 442. M. 481. 
U. 92. (Foi. 

423. c. 1706. 

425. 
--- Não tem . M. 29. 

!30. 
Foi creado C. 648. O. 242. 

O Juiz, 

433. c. ) 017. 

444. J. 613. 

456. J. 506. 

458. E. 57. 

463. A. 362. 

471. D. 5os. 

. 
.. t •. 



( 5.13 ) 
J J 

Num, 

474. 
E das D. 950. O conhecimento 

478. J. 483. 

491. 
Quem R 285. D. 222. Dos 

bens vinculados D. 408 . J. 
327. Serve M. 363. 

496. P. 850. O dos 

Num. 

51 o. J . 303. O d~s 

51 I. A. 924. 925. 

~ 13. D. 945. Nem perante 

529 . F. 311. P. 879. 

530. 
Foi-lhe C. 1753. Forãa 

497. B. 2.34. 1030. Procede-se ... :E: 
que C. 1657. O conhecimento 
'D. 22'Z. Dos bens vinculados 
E. 93. (), 46. 535. T. i5. Declarou-se 

soa. U. 108. (Declarou--se 

504, S. 223. 

.sos. P. so3. 
Tom. li. 

53g, A . S87, 1325. C. 712. 780. 

5·39. 

1094. 1460. 1609. seg. 1731. 
J 853. E da Junta D. 729. 
F. 8. Foi 285. P. 162. S. 
139. Toda 

He J 558, 

540. C. 360. A Administração 
Nomeação D. 729, 

65 



( 
J 

llnm. 

542. D. 911. 

544 . J. 501. M. 569. 

552. U. 3S:. tJ:'4. e 44. Os 

·554. L. 62. 

556. 
Extincta T. 41. 

560. c. 969. 

~s L ·c. 97o. 

' . 

562. c. 918. r. 953. 

563. F. 41. 

fl64. J. 588. 

514 ) 
J 

.Num. 

572. A. 1060 . F. 310. o. 139. 

574. J. 523. 
: . 

580. A. ll95. 

.. 
581. A. 1197. P. 60. 

I ' 

•• J • 

538. J. 564. 

! 590. A. 9 I 3. B. 347. c. 6'37. F. 69 
i l S. 39 8. Foi-lhes 403. Pode~ 

T. 167. 0:> 

594. O, 82. 

I 

, 5 95. D. 32. Toma-se . 

597. 
E como B. 354. · 



J 
Num. 

606; o. 2.27. 

610. AI 67. M. 369. Nãd 

IHa. C. J.tJ s. Tertt 

627. ~- 693. (Foi-lhes 

! . 

632. M. 24. 

676; A. 227. ../ 

684. M. 189. E foi 

685. c. 782. 

687. C. 1643. 

( 515 ) 
.t 

-
. ' 

2·. . 
...:.~{DeClarou-se F. 32: As S. as1. 

6; A. 1033. L. 2Í6. S. -495. E aos 
lacaios 

9. 
-É rias c. is7l. 

JO. M. 69. 

14. 
-Por D. 23. Forão dadas 24. 

I5. P. 59·2. 

16. C. 1074 .. 1668. Faz D. 31. 

17. J. 386. 

19. 
--o~ Q. 31. 

65 * 



.L 
( ;516 j 

L 
Num. ,. :Nitm. 

~1. A. Jo9I.I096.1117.1118.1123.' 44. D. 979. 
I ll91. B. "J 9~, M. 356,, . 

I 49. C. sso. Nem 

25. A. 94!'.1. G. 1 o3. J. 198. Nos 
N. 37. P. 178. R. 483. Ao· 

5o. S. 42. Não 

.• .. ~ 

. ' t .. " • J t 

. i : 

4 

51. C. 611.622. Os 774. D. 157. 

29. A . 1135. C. 1657. Pot.lem E. 
636. F. 361. P. 43l, .• . . ·. ~,-: ' 

30. C. lO . 

. ' 
33·. A. 161. 

. ~ : ' .... 

. ' . . . . 

~5·. C. 63. :0. 379·. Os d'Administra
ção L. 208. S. 333. ( Decla· 
:rou-se 

42. 
--E corno G. 135. As dos 

43. H. 24. 

I 55. P. S34. Toma 

... ,.. 1'1 

I ' • 

58. T. 105. 

ã9. M. 417. Foi-lhes 

69. J . 239 . Não S. 160. 

78. R. 73. 

BI. A. 652 . . . 



L 
( 517 ) 

Num, 

82. 13.J85.JS7 Mas' 21!iL' C . . ~31:. 149: A.III5. 
238 . .l32B. · F. 3.49. , .Foi J. 'liB. 
R. 458~ Mandárào-se-lbe U. 31. 

84-. E. 6. Devem L. 109. Obrigão 

87, c. looa. 

99. L 128. 146 ~ 

109. 
-O brigão L. 84, 

] 14. c. 507. 

IIB.. C. 1674. A elles 

12a. L. 99. J46. 

146. 
-- ( Dcclarou~se. E. 674. 

15L B. - ii~ . ' 

156. P. 428. 

159. D, 413. Quando U. 29. Man
dou-se 

168. A. 214. B. 8. n. 12 . . 15. C, 
877. F. 285. P. 222. 

169. N. 14-o·.- . 

110. G.9I.Os 

. 17 J. c. 9 4 7. u. 8 4. 

174. A. 8l5. O. 159. E cnino 161 . 
E foi P. 31. ( Mandárito-se 

176. D. 101. 703. · 



L 
( 518 ) 

.L 
Num. ·, Num. 

1ao. L. ua. 214. c. 1139. 
~ ·Tem A. 9'50. 951. 

,I 

184. C. 949. 17'90, E. 334. S. 230• 218. A. 628. 

--

190. A. 1131. 222. c. 1258. 

197. D. 388. 223. D. 694. E foi 

I . 
) 

201. c. 1089. 232. B. 9o. 

205. C. 1697. Sentencea 238. F. 201. 

206. 239. A. 1516. (O Av. P. 142. As 
São P. 583. São 

241. A. 947. 

207. A. 100. 923. B. 177. (Esta 178. 
C. 1652. F. 9. L. 35. 

E sobr~ os barcos A. 684. 685. 
B. 63. P. 1024. 

242. E. 637. 

2Jo . . A.lllll. F.9. : 252. B. 22a. C. IH. 
. I 



( 519 ) 
L 

Num, 

254. C. I 826. 1863. Com .. ,, As 0. ' 3.23. C. 765 . 
61. ~endo 

25·5 . . É. 373. 

260. c. 1682. 

265. · ·n. a2. P . .142. As 

287. A. 669. 
Mandárão-se T. 3 f3. · 

292. F. 85. N. 1:20. Devem ·. . 

298. J. 46. Para 

316. 
Os C. 764. 

319. A. 51. 

•• 

321. L. 231. 

335. A. 1180. 

336. F. 286. 

337. C. 66. Os 68. · 

: ' 340. D. 35. Mas · 
i • ,, 

I 

·1· 344. C. 1007. E. 116. P~· 211. Nem 

' . 
I 

~ 349. A. 652. 

350. F . 26. Em 
A Ingleza L. 47. 

3~5. D. 22. 

356. E. 502. 
. I 



L 
( 520 } 

M 
Num. Num. 

364. B. 325. 39. A . . 533. 

365. M. 344. 40 . A. 1465. 1467. P . . 455. Sendo 

371. N. 149. P. 921. (Declarou-se 50. S. 296. Pôde-se 

376. C. 1.656. N. 176. Nem 52. D. 41. Para 43. O manifesto 

M 56. B,. 2os. 

-4. B. 2'90. s 1. A. 288. u. az. 

6. A. 652. 69. P. 312. 

19. A. 625 . . 70. c. 1004. 1006. 

29. C. 540. J. 425. Não 71. 
--Não Ç. 1137. Os 

36. 
--Nem f.'l!es C. 798~ . 77. N. 40. 



c 521 ) 
M 

Num. 

80. J. 183. 572. L. 168. E ·aos . M. 
21 o. 

--As A. 649.' C. 1412. o. 122. 
]32. 140. S. 420. 

./ 

88. A. 1072. c. 1609. 

I , 

D. 192. L . 
I 

91. 185. 

113. 
--Os negociantes N. il6, Os que 

o não 

114. C. 540. F. 275. O que 

117. A. 666. B. 9. F. 274. ·os dos 
Pilotos L. 168. E aos 

ll9. E. 176. 

120. P. 206 , 

122. A. 527. 993. 1367. C. 27. lll. 

M 
Num. 

137. A. 65. c. 1834. 

144; o. 6, Medem-se 

I 52. C. 1853. E a autoridade dos AI-
caides 

169. F. 81. P. soo. Os 

170; A. 891. F. 286 . 

172. A. 9o9. 9Io. 

173. A. 9. 

179. E. 458. F. 326 . L . 201. Foi 

196. A. 921. 

921. E. 599. L. 217. P. 94. 203 . P. lo. 

Tom. II. 66 



M 
( 522 J 

M 
Num. Num. 

204. c. 1328. 243. T. 266· 

212. A. looo. H7ll. B. 129. C, 814. •· 244. P. ·844. Os 
106 L J. 433. 

----. Tem D. 164. 165·, 

'214. 
Mandou-se 'C. l5o6. lt:avendo 

217. 
Quando p.i aa-t4. 

220. A. :1480. 

223. c. 1417. 

22'4. A. 796, 941-. 

22 8. C. 780. Nem 

238. B. 282. 

246. -L. 16 a. :E aos 

257. E. I'to. 

26l. A. 847. P. ·a9o. 

na. ·c . 2BL J. I7o. 53~. Foi criada 
L. 319. 

277. B. 41e . 

281. D. 81. 



M 
( :523 ) 

Num, 

286. I • 

Os Officiaes S. 400. (Pelo 
(Sendo preciso A. 16. 
(O ultimo A. 1428. 

29o. B. 252. C. 716. D. 418. 
E. 447. P. 190. (Foi 

291. D. 1061. P. 714. 

I O, n 

294. A. Io2s. 

• 1 ... 

295. S. 400. (Pelo 

301. 

-- Podem R 377. 

aoz. S. 4oo. ( Pel~ 

ao a. 
-- Como A. 785 .. 788. 797. 801. 

802. 803. 804~ 807. 808. 

306, S. 400. (Pelo 
-....-.. Não E. 450. 
-- E os reos S. 400. (Pelo 

M 
Num; 

307, O. 328. (Pelo A. 452. 

313. E. 515. 

318. B. ào4, 311. 

324. J. 200. 

• .P 

a2s . A. 915. C. 1688. i>. 782. Di
reito P. 605 . 

326. J. 5â2. 

328. c. 2oa. 247. D. I. 2. F. 129. 
405. (Por A.. 3. Novembro O. 
108. 

336. J. 106. Só 

340. C. 446; 464. M. 36o. 

349. A. 1395. 
66 • 



( 52.4 ) 
M M . 

Num. Num. 

353. o. 27'6. 400. ~c. 775. (OD. . . 

354. N. 123. 401. A. 98'5. 

357. 404. 'C. )305. 

·-- Não N. 163. ~ão 
E os r e s ( Pelo 

·362. A . 649. 852. 

·3~6. c. 1!'04. 1120. 

3 6·8. A. '842. I 

. .... 

369. 
Não J . 610. 

374. A. 1506. 

387. J . . 282. 

. . : . \ . 

~· 

' ' . 
405. A. H. C. 378. 742. JÓ25. 1263. 

IõJ6. D. sa-a. E. 654. P. 708 

4o~ . . L. á4; 

,f 

411. C. toa; D. 998. J. 17. L. 51. 
61. P. 726·. 

·412. c. l34f). 

413, D. '737 
Fo·i-Jhe L. 3~8. 

>414. B. zo9; 



( 525 ) 
M 

N11m. 

417. 
Foi-lhes L. 59. 

418. c. 774. 

425. C. 960, 9Ei 1. 

429. M. 562. Ás 

432. B. 289 . . c. 1581. b. 693. L. 

486. J. 276 ~ 

491 . R 219, Os 

493. A. 7'0·. 1472.- C. 467. 505. J. 
1'02. 

498. L. tsa. 

176. P. 965. so2. C. 1804. Não 

449. F. 1, 

474. A. 836. 890. 

477. c. 566. 

481. J. 442. 

482. P. 806. O mesmo 

5o3, .F. aos. Criaçio 
Consulta F. 263. 

504. 
Os G. 34~ 

507. A. 816. Podem B. 213. C. 2ll6 . 
946. E. 185. 328. F. 293. 
J. 65. . 

509. E. 13. 



M. 
. ·c s26 ) 

M 
Num. 11 Num. 

510. c. 944. 641. c. '8. 

• I 

514. 543. c. 459· . 
. ...._..__ São A. 772. 773. F. 2BBD 

516. 
_,__ E como R. 3·Ss; 

524. O. 230. Fo'i ·-. '~ 

5'38 . . A." 6.48. ; Foi:tíhe eenced!do 
G. 252. -'' 

,..._., . 

539. P. 25 . 

55o. L. 373. Não se- pói;)e ·us~r . 
_ _._ ·Para A.I55.156.159.1348. (Por 

. ,. 

557. B. 293. C. '1504. A' excepção 
D. 177. 178. E. 513. F. 188. 
225. Não J. 15. M. 211. 
P . 221. São 375. R. 308. 

. 558. E .. 5J2. M. 153. 
Sabendo-se P. 103. 

. ) 

56 I. 
Mandou-se · .T. 15 ~ · 



Num. 

564. · B. 260. F. '188. 

568. A. 896. 942, P. 237. 

! 569. A. 1258. F. 311. J . 544; 

570 • 
....._._.. Nom~eação S. 548; 549. 

N 

1. ., 
--Manrlnu-se A. io49. 

2. D. 481t J. 573, 

e. D. 693. 

12, E. 564. 566. 

( 521 ) 

Nuní. 

13, D. 159. E arrecàda l63, Pelo 
G. 55. N. 4'o; 

I 

15; C. ~253; E. 55·4. Não , podéni 
levar 

8; A. 1064. 1357 . .É. 471. 0 ; 159 • 
. E arrecada E .. 25. 63. 141. 245. 
M. 246. 

-;:;.;_Sendo A. 1317. R 52. e ~Seg. 
P. 1. S: 349; T. 24; 

25. c. 269. 

34. T. 215. 

40. A. 499. G. l'H. 

4g. B. 475. 

44. A. 24. 725. 



N 
Num, 

57. S. 26. 
--Os E. 287. 288. 

61, 
...__ .qs que C, 846. .Visita 

70. 
--Sendo P. 258. Os 

'79. J. 254. Os 

' . \ 
~: , I. 

"'-'r 

lJo. C .' s 43 •. 
'• 

A.s 
,, 

101. A. 266 . 

ll6. E. 311. 

11 7. D. 64. 

119. M. soi. 

120. 
--- Devem L. 292, -

. -

r r .... ..... 

,_j l ; • I 

( 528 ) 
N 

' 
' 

.' l 

. 'I 

Num. ., .. 
123. M. 354. O. 41 . 

126. 
Os A. 1065: 

131. C. 6ÓO. 

# 

13·5. A. 1240·. C. 539. 6·3'0', 8·72'. U3l :-
1221. As H. 48. E os pro-
ft>ssnres J. 13. M. 116·. 49. 
o. 223. N. j 18. P. 892. 

136·. A. 666. C. 551. F. 354. O foto 
J . 185. 211. M . . 430. R. 501. 

145. A. 634. 

151. P. 433. (Mandou-,çe 

152. S. 331. (Mandou-se 

153 . A. 23. E. 52. ~a :; { 



( 529 ) 
N N 

Num. 

154. c. J 7!!3. 
('' 

. • . . !. 

156. C. 167o. D. 74.7 . . J. ~3o. :S. 
550. P. 142. Não T. 68. 

161. P. 976. 

.. 
162. c. 457. 

163. 
--. .. >-- O Regin1ento P. 976, 

16 7. 

-- Nem os Officiaes O. 76. Os 

172, E. 117. 453. 457. 

175. B. 294 . c. 67]. 18.1'2. 

176. E. 41. 

Tom. Il. 

1Vum. 

179. L. · 20. ( ( ' 

180. D. 1002. J. 637. A falta A. 
J32. 254 .... 255. 263 • 

.. 

N ullidaties, que se achão expressas 
nos ditferentes artigos de Legisla
ção, referidos em amb'os os Tomos 
do Repertorio. 

222. 
223. 
227. 

I
r 215. 

699. 
-,o 1. 

I 
703. 
704. 
774. 

I 
798. 
908. 

'

I I 50. 
13 I 5. 

~ 
1577. 
1578. ' 

C. 1579.. São 
I 1583. 

1 J 584. 

1

1588. 
1590., 
) 591. 

I 
I 593. 
1591. 
1596 .• 

r 
23. E de nova 
26 . 
50. 

I 5 I. 
156. 

E 

1
164. (Por 

• 328 • . 

329. 

1

332. 
333. 
357. 

l42l. 

f 7. Para 
H t 16 • .Sob;~ 

· vo. Nella 
102. 

J {
. 307 . . 

. 687 . 

' ~r 143 .. Foi prohi
bido lavrar 

P. 205. 

l2 I L As 
434.-

ll622. 
1645. R. ~72. 

1 730. Por 
( 138. 

( 165. 1158. l 365. Sendo 195. Sendo ... As 

I 
477. S. 1214. ASendo ..• As 
658. 

1

210. que 
o. i 68-t. 212. 

1 88 t. 238. 

I 
994. l311. 

1008. 
\..1009. u. 166 

67 



N 
( 530 ) 

o 
Nttm. 

162. 
E as arremataçoos. A. 1 J 11. 

185.. A. 2lli:&. B1 3<&0>. C •. 1326. S. · 
187. Foi 

~ 94. E. IH. 

o 
·2. D. 9-87. E. 6!1. 61.8. T. 6;3. Foi 

4. A. 73-5. C. 1·579. 

l). P. 345. R. 12. 14. 

6. M. 1 oó.- Sendo 

8. A. 1094. 

14. 
--As D. 214. 

.Num. 

15. B. 71. 

18. L. at. E, da ... • 
• I' 

19. A. 781. N. 194. 

20. B. 70. 

26. P. 1062. 1063. Sendo 

28. L 190. A sua N. 116. 

30. U. 50. e 5o. Foi 

33. o. 242. 

39. B. 162. 

40. A. 5 92. Todos 844. C. J I 03. 
D. ti82. K 46. Não 653. 
J . 393. 



( 53i ) 
o 

Num. 

41. o. 59. 
•.:. 

45.- A. 129. 504. C. 431. 

46-. O. 241. {Declarou-se 

47. A. 839. G. 4. 

48. 
- Ficando C. 1517: O Official 

~5. A. 91 !t. 

58. O. 1 o<Y 

67. A:·· 871. c. 1is. 

69. C. 1671. Ei pela 

75, E. J7o-. 

o 
Num. 

ss. T; 120'. 

94. À. tolo. 1oi1. 1o12. C. I044c 
1811. 

99. E. 6oo. 
' ' 

foo. O. sa~ 

li i. 0 ; 123. S. 435. Pagá-se 

123. o. liÍ. 

126; G. 75. Fic<ir:!ti P~ 68. {Foi 

133. L. 353; 

149. , , . 
--Os dos regímenlos da 'Tropa pagfi 

S: 437. 

67 * 



( ~32 ) 
o 

NwRI, 

J62. A. 1s·a. c. 84; 17-_p_, 4;'J6 . . E. , t86. c. I8o2. 
prover 53·7. lll04. D. 758. : , 
.Não E. 5ti0. 684. 

]6fi. o. 18i . . 

166. o. 19 1. 

170. C. 85; O. 20&. Todo' 

J71. A.729. D . 6S3 . J.H7. 

18 1. o. 1&5'. 

183 . M. 339, 

190. 
Foi P. 862. 850. Deve 

Ull. 0. 166 . 

19 2. o. l.J& , 

194. o. 218. 

199. c. 16 J. 

2oo. 

205. 

E são C. 478. 

Silo B. 180. 
Todos O. 1 70. 

·2 i7. N. 132. 

. f 

' . 



o· 
( 533 ) 

o 
Num. Num. 

218. o . .194 . I 252. C. 22'5. 'É. 25 J • 
. · I, _ __; As digilidades G. fia, 

221. E. 20L .M. 4: 86. ·.N. ra5. I-L 1. ' 253: C. 159• (Vid. 

235. A. 645. 255. E. 589. J: 569. 

23fi. F. 12 1. 25·s·. C. 1524. 

?.37. A. 646. Entende-se B. íiB : r 19. 259. ( Os .B .. 175', 
123. seg. 126. 137. 138. 175. 
259. C. Btl. 826. 844. 1020. 
1269. Não D. 222. Dos E. 
sos. F. 321. H. 106.· J. 151. 
<1 30. 434. N. 174. lJ!Jandá· 
·rf.í.o-se P. 435. (Quando 262·. .C. 649. 65o·. 

238. J3. 3'2 I, C. 569 . 263. A. 1531. 

241. 

-- ( Declareu-se O. 46. P. 848. 

?.45. J. 4a5. O. 671. 
..__ __ O se u 1\. 8S2~ C. 143·fL 

248. P. 435. (Q.uardo 
' ' 

266. A. 59'i. 593.· 68' 1. c. úi. 433. 
4 40. 450. 464. OrdPnado 473. 
8'23 . 84' I. 846. 8B7. ConcedPu
se lhe 1·3·6 8. I :3G6. ·1416 . 1537. 
F. 283.- J. 392. 536. Emolu
mentos lVL 376. O. 115. P. 
547.0ordenaclo 55o.Ordenado 

27 I. D. 3'~3 . Os ... Sen:6tQ' 



( .S34 ) 
·O o 

Nurn. Num. 

277. D. 397. Fallecendo 313. F. 976. Fazem 

~79. E. 24 1. 31 5, D. 707. 708. 71 I. Ex tendido 7 H. 

~87 . E: 634; P; 216 .. 318. P. 103!:!. 

292 . S. 517. 32á. :E. 232. 

1 

295 ; A. 516. 527. 617. ·.C. ·25o. :528. \ 3-24. O. 32S. Providencias .329 . 
1407. G. 70 . 

299. C.' 254. 326. B. 4B.o. 

âoo. C. i 4o7: 328. B. 289. 0; 8·s. 
Providencias A. J O i 7. O. 3 ~4. 

Q . Úi. 

302. 
..J-- Juntã'o-se A. '5'!7 ,;, 329. o~ a2·i 

so4 . C. 13··77.• T. 266 . 3.33 . C. 11 (HL 

336. v. 28-&. 



Q 
( 5i3õ ) 

Num. ·'· .~\ Num. 

3r4cl• rJ' . 1 ' ,,~ .',, ·~ .,. 15. ·!1 j :· 
--- .D. 7r0:0J. ( PelQ E. 112:& ... --Os B. 269. 

r r 

350. A. 931. o. 169. 
.1-t'l 

' l .. ' 16. A. 816. 
,. 
. ·' . ,, ·, l ... ~i h ( ... ~ 

·~ l .I ~~ ~ 

I . . f. i' ·' t:o. •' 
360. F. 305. Nas 19. D. 698. 701. 

,. ít " LI 

385. C. 1294. 1364. Havendo-o 22. 
--.(Este D. 388 . 

. '~I ,/ 

.p 

·'· . . .... 25. M. 539. 
I. A. 697. L. 349. 

30. 5. B. 115.116.128. C.474. D.ssJ. 
1036. NãopodPrn J.9. 1\1.537. 
R. 363~ 402. He 

--Podem-se B. 179. (Por 

é.. 

--Devem P. 972. Devem 31. D. 940. Foi 

. · . .,j ~ ! ("• •.· ...... ' 

li. B. 343. D. 22~-- P. 22-f. 32. C. 540. 541. 865. 

14. C. 1348. M~· 413 ... 4 2. C. 795. 

., 

~ .. 

.. .. . 

.. . 

-; 

. ... .1 

. " 



p 
Num. 

43. S. 166. Foi-lhe 
' 

44. B. 64. 
~ I t 1 • !:.• 

( 536 ) 
,p 

Num. 

84: C. 1367. 1486. D. 401. Não rn
dem, votar · E. 110. J. ·28'4-. 
Ninguem 31J. Lm P. 438. 

91. 
-Não devem B. 58, 162. C. 

J351. As 

·51. D.l0-36. As pessoas F . 3l~ , L. L 
,, < I . . ~: ~ . ... ' 

0~ - A. 243. 9'06. 

. 59. L. 23. 

·67. A. 32~ 

~2. A. 185. 

76. L. 345. 

77. N. 44, 

78. c. 1725. 

94. U, 38. · Forão 

. . . ... " 

102. A. 1371 • 

. I 103. U, 559. Sabendo-se 
J • : . . l 

105. L. 175. 187. 

106. N. 61. Os Mestres 

109. A. 22. 1488. B. 67. E. 67. 
513. (Neste F. 385. H. 55. 
J. 27, Foi N. 90, A matri
-cula P~ '2.58. · · Os·· 

ll6. C. 1237. Não 



p 
Ntnn. 

118. E. 33. Podem· 
Ainda A. 165. 

124. B. 161. 

135. E. 596. 

142. A. 883. P. 15. 431. 864. 
P6de J. 475. 

143. c. 555. 

145. 
--- Ni.nguem C. 954. 

146. J. 521. 

( 537 ) 
p 

N11m. 

162. P. 247. S. 341. 

J7o. A. 11. C. 1865. J. 13. M. 304. 

195, C. 1419. (Por 

zoa. B. 241. D. 363. 650. 907. E. 36. 
467. As F. 8. Os H. 104. 
J. 34. 

205. D. 682. 

-- (Mandáráo-se A.Jo. 11. 12. 13. 211. E. 100. 

147, A. 590. 

l5a. A. 142. 158. 

Tom. li. 

218. 
A ella B. 288. 

219. C. 351. T. 65. 

68 



·p 
Num. 

220. C. 1504. Nãé : 

226 . A. 754. L. 328. 
' l 

23B. D. 436. 
, 

l '• 

240. C. 1656. Forma-se, ou 
r • ' 1 

\ \.•• .. 
. . ; .. 

244. L. 31 . s~ 343. A- de 

247. P. 162. 

,'I 

2 55. B. 48. Foi extincto 

. o~ , ( 
258. 

Os M. 109. 

' .. 
• • .:t 

259, E. 66 . 

( 

;-

~3~ ) 
p 

Num. 

26 8. B. 48. 
r ~ • • '"' 

Fo i~ · e~tír,rcto · 
• ~ ' t '. .. 

269. A. 670. C. 122. 

270. A. 65. C. 1833. 

212. P. 121. 

I'' .. ~~. 

. '~ 

. ~ I 

I ... - t ~(, : # 

., 
• I 

\ .• 

274. B. 196. F. 378 • 

278. J. 589. 

279. A. 221. 

. : o;-· ~ J • r-
! : f •' J • ~ 1 • 0 ! ,. I ~? ... ~ J •, l \ ... \

1 

1 284. A. 1460. N. 90. A matricula 
I' ,I 

287. A. 123D. 

297. P. 231. ..e ill . ' ·~ t . \ :; G 1 
' ..,.. r · ' 

~ l .. 1 t~;; .\ 



-p 
( 539 ) 

N111111, 

299. · ·r. 2s4, 
. · . 

• • .I i 

. 3oo. .B. 364~ 

304. J. 572·. Tem 

'r· .... ~ ~ c~ .. ' ~ - - . -

313. R. 495 . .(Foi 

r • " / 

315. M. ~~J4. S. 169. 

r .. 

326. C. 1692. F. 213. Os t. 259. 
M. 5o6. P. 570. S. 397. 

328. 

- Vão soccorl:idos C. 1663. Com 
M. 4!7. 

~30. J. 393. 

a 31, c. 662· 

p 
Num. 

332. C. 116. J. 611. Não P. 6ll. 
-- .As Leis C. J 626 • 
- Ninguem F. 456 • 

334. c. 17. 
.. . 

335. A. 1015. 

337. 
Não B. 4'79. 
A fábrica F. 13. E depois 

345. C. i Sl. O. I. P. 6 76. ·Os dos 
Thesoureirós · 

346. o. 5. 

351. 
E o de L. 189~ 191. 

353. L. 2·. (Declarou .. se 

369. A. 625, 792. B. 164. 165. 169. 
(Esta 172. C- 16 90. O. 453. 
E. 131. G. 11. M. 393. 400t

P. 372. 933. 

68 * 



Num. . : ·•~ Num. 
' . .. .. l \ \. 

3 7.C l ':! ,r.Í: ~ , l ~ ' ~ r J " > ' 4 O 2, 
Qualquer U. 303. Providenciás B. 2'36 • . C. i6&-3. 

-- Anti()'a ~ P:. 319.( 1 J -o 

372. E. 5s. P. 369. 
A immen:iorial A. 585. Man

dárão-se-lhes 

373. P. 933. 

,. .,. -

.t. .. 
. 
-~~ é . .. 

379. B. 180. P. 370. Aritigâ 

. ' i r' .. ·' 
;,;. ·-. ~ 

aa ·J. c. 222. o P.rovedtir 

·~. I 

385 . . A. 30. 

.. r... ..... 

·a·s6. A. 1324. 

as o. C: 171'8. M. 261. 

. ; 

3 92. c. 275. 

' r . ti • .v .. , 

409. H. 61. M. ã71. 

., " ~ .. , (' ....... 

41 I. 

-, 
"'} •• J 

~ 

. ' • l . ~ " 

414. G. '57.. Os 

• ~ . . .. ·- ... • t ,, 

' 419. ·a. 6!. 

;.. ' "' 1 • 

" . - . -
" 

423. A. 106 . 945. 

42+-· 'c. '9·. :a. 1 <Ys: D: i oó9·. F. '243. 
345. L. 33. M. 411t :- N. 151. 
·P. 142. E mandou-se R.472. 

432. L. 29· • 

435. 
-...:.· (Quanto O. 2Z2. Os · z4~, r 

f'-·'• •...:. 



( 541 ) 
p 

Num, 

448. A. 1011. B. 289, O. 324• 
r 

·1 .. u; 

452. A. 1468". 1474. 1475. 1506. C. 
.~ ~:: 1 ~u.-'}D. -~74 •. ~ r -: 

-...; .. ) t ."".:. 

457. A. 5o5. 

458. c. 1697. o mais 

r 

46 5. D. 403. Tendo 

-467. A. 1117. D. 1034. li. 24. 26. 

474. D. 35. Quando U. 83. 

'177. D. !'l41. U. 1. 

478. B. I 77. 

Num. 

48o. c. 1744. D. sas .... a:n, .J R .. 1o. 
84. 245. H. so. J. 536. Co
nhece ::,, 320. Preferem 

,. 

1 48), 
Do H. 93, 

) ;, t r 

484, A. '625. D. 9.95. 

486. 
Exceptua·sP. 1.• E. 66. P. 220. 

Nem .os barcos . ~ 
• J • 'J 

490. 13. 449. ~ 1 . . 

492. A. 162. b. 655. 657. 

496. D. 7i9. 

497. M. 206. 

50 J. A. so ·J. P. 3139. 



( 542 ) 
p 

Num. . ~·. ' 

514. C. 1832. D. 9os. 

: :-.") • r .. , : .... : .. • I. 

I 
5]8. C. 1853. E de todos 

I 

. , .rr .i3 

P. 578. 584. 

"'"' ':1· ';! • . • -c'~ .-....:.. • • .. y ··~ lo. 

523. J. 189. 

533. F. 392. 3g4, P. 829. :z._ .... 

'538. 
- ·- Sendo A. 648 . . Foi declarado 

~39. A, !>65·. M. 'n. 

E conio F 4-29. N. 85. 

Por C. 1734. Foi-lhes 

; i 

Num • 

542. C., uü 1 . . Não se ·pres~reve .sD, 
906. 940. 957. J. 222. 

544. ú. 1. 

., 
.. !" • ..... !: ., ' ' ~ .. ' 

.,. 1 .L · .. . t 

545. ê. i387 .. l\NomeaÇ1lo - O. 294. 
S. 170. O seu 

.... , :\ 

• ~ • t\ • •• .'i(; . 

548. 
O do F. 29. Fo'i ü. 120. Os 

• • f 
• • • 1 .... 

550. 
O do Co'il'celho A. 48. 

,-

55 I . J . 4'6, F' oi posta 

I I ·-

552. · A. 690. 730. C. 121 271. 299. 
~18 68l'. l 046.Üs J2lS.Comó 
1655. D. 3!13 Não podem ser 
precisos F. 1 52. 235. J. 3 93. 
430. Pôde P. 233. Não 689. · 
Tem 708. 735. · R. 42. 6 5. 
336. Podem - 339. 341. Os 
372. ( De<slarou-se T. ·196. 

554. c. 297 . _. 



p 
Num. 

556. AI • . 114. · 

-- ~ão C. 266. 

557. 
-- Os D. 402. Não 

564. A. 631. 729. 

567. 

Aquelles O. 59. Achando 

I •' 

572. P. 705. 

573. 

--- Aos L. 259. • r . 

577. P. 705. R. 70. 

( 

... 

543 ) 
p 

Num. 

585. c. ' 1839. 1841. Em 

, 592. A. 1l~9. 1132. 

595. C. 1726. Nenhum 

599. S. 126. 

, 606. L. 66. 

608. A. 456. 1150. 1165. S. 133. 

'] 

613. A. 1038. C. 1212. 1213. M. 
655. Os M. 276. Nos N. 57. Os 

615. C.379. 
1 -- Os que vem M. 556. 

583. A. 136. J. ll2. Não P. 591. 
595. 605. ··' . 

' -- São ,-L. z.o·6. "Sâõ ,.. 

I 

I .... , 

1 616. J. 606. Em s ·3o~ . 
I 

618. C.231.I087 . 
t 

I 



. ( 544 ) 
p 

Nt!m, 

629. A. 133. 

-645. A. 960. 963 . . R. 1 H. 
Foi umdo C. 471. 

I 

ü48. C. 1842. Remette-se D. 28. 
Contra 96.'919. 920. P . . 6]6. 
R. 294. (Declarou-se 

ti58. A. 656. C. SOL D. 204, 

661, A. 905. C. 744. Os 

p 
Num. •• u 

676. B. 454.455. E. 35', , Foi 
J ' . ·. 

677. P .. 694. Mandou-se ' 
' -\ t'' 

" . 

683. P. 693. Não 

. ~ ! . \ (. 

6 84. J. 5.3 1. Os . seus Deput.ado·s e 
SecretariO P. 745. 770t T. 15. 
Os Ministros 

689. J. li 7. Seus 
Tem elles P. 747. 

6,66. A. 585. 656. 755. 1473. C. 508·. 693. M. 474 

< ' ' 

66 8. E. 43. Em J. 147. 
· -- Os P. 679. . .. ·.r,:. 

' ) <-I' 

ti71. c. 554. -557~ " .' Ci' '·, 

. 674. c. 991. ~ .. _1~:: / .. ·~iV 

694. t : . ' 
Mandou-se P. 677. 

. i~; . '. .u l .L :I 
703. E. 36. .(: : . .. . ·. 

A i.nda E.~.a5.:,· · ~Pela 

r• ( 
• ~ i.· 

. ' 



Num; Num. 

~01 •. · A . . 75'1. .iE. 6.90 . . Privilegios ~., 770. C. IJGi. .(; r .I D 
,, ... I 

7 14. M. 29L 777. S. 400 . (Pelo 

! \ I J 

.. "-::· 

718. P. 703. O de 778. P . 765. Nunca . • 

724. c. 556 . 784. i>. 728. R. 366. 

726. 
-- Sendo A. 8'16. 877. P. 744/- . . 789; S: 4oo. (Pelo 

' ) 

'728. P. 784. R. 366, ' ' 791. R. 29. Ninguem 

\ ... 

747. D. 204. 795. A . 1532. M. 286. (Os 

7ãa. A. 70. 803. J . 506. 

806. 

759. c. 1304. Contra C. 1565. P. 811. Os 

76 5. S. 400. (Pelo 
-- Nunca F; 132·. P. 118,· 

Tom. li. · . ' 

l .' . . I 
' ' ' . . ~ - . 

8o7. P. 816 . T. 121. 

69 
I • 



[ :D'4B ) 

.Num. ,('. ' 

UI. P. 806. Contra • I;\ I 84lL - A[' 62-3. -.B:. 1.55. 16 9 • . l-72. c. 

813. F. 220. 

816. P. 807. 
Corno S. 330. (As 

823. A. 150. 

825 
(Declarou -se E. 450. 

830. C. 148. Providencias M. 99. Fo
rão 

" f 

835. R. 292. Os 

843. N. I 16. 

~ 44. A. 113. ll4. ' tl5. 249. B. 347. 
C. 82. 929. D. 159. Mas L. 
254. 

· 231. Nos 1653. He D. 218. 
221. Não se pôde 39's. Decla
rou -se 

846. A. JOOI. 

848. F. 123. Nas 

8 5 7. A . 5 I 5. I 2 9 4. 

858. : .c. 686. '; 

864. c. 709 . "-\ • ~l ,. 

• l • 

865. A. 1267. 

867. A. 1485. 

873. c. 936. 1738. 

879. C. :uri~.. A ~· q'Qe 

,I!'. . 

I ' . \ 



( 547 ) 
p 

Num. 

889. A. 929. M. 217. Qtlando .. 

890, A. I 138. l.• ~ 

89}. A. 1336. 1344. ]). 38. 

~ . c . i· . 

892. J. 599. 
Não A. 893. 

906. L. so. 

' 

907. E. 3·5·1. 

'914, C.l698. Despacha D. 640. E he 
1 

. :117. c. 1366. 1368. R. 293. 

926, C. 1513. Pelo 

933, p 37 . 3. 

p 
Num. 

937. A. ll39. (Porém ' 

938. D. 398.781. E dá O. 73. 169. 
' Devem 

-...:. Se J. l 06. O. 166 ~~ 

939 . ---- Não c. 370. 

940; A. 1433. 

942, 
Devem-se ·0. 73. 

950. A. 6 7, J. 61 o, Se'ndo 

952. L. 175~ 189. P. 351. E o 
S. li>9. As· 

953. C. 1698. Foi J. 562~ 

954. · A. 920. 989. 990. 1527. C. 484. 
D. 65I ~ 

69 * 



p 
( 54&) 

Num. 
r ,., 

956. c. 1333. 

958, C. 1557. Julga-se 

959. P. 962 .. 
Deve D. 1 o 15. 

970. B.IJ6 . . 165. 169. (Esta 192.452. 

- .-

973. 

97-t. 

C.221. 617.1377. r525. 1663. 
1675. Estando 1686. D. 43 . 
As M. 401. P. 676. Forão 
928. Io33. T. 97. 98. 101. 

As . . . Devem fazer E. 21. 
' 

A utúa A. 1500. 

Nas A. 1390, l39 I. 

Devem tirar B. . 194. 

975. D. 21. Oi 

9'7 6. N. lí:i 1. 
-,-- . Faz~m C. 1519. Devem 

Num. 

977. · A . .362 .. 

978. 
Devem C. 210. 1520. V. 292. 

(Declarou-se 

980. A. 1391. ( Vid. 

'983. 
Tira R. 435. 

. ~ , \ 

984. 
Toma L. 55. 

985. P. 99.5. Entrão 

1991. H . 21 . 22 . 

1

995. P. ·985. 
.. 

' 

! ~97. B. 176. (Por 



( 549 ) 
Q 

Num. 

99ll. B. 133. 

1019. C. 1688. Os 

1024. A. 1470. B. I6ll. (Esta . . -

1026. u. 152. 

1021. A. 121. 

Io3o. A. 994:- L. 62. 

1033, A. 207. 245. e .sf'g. 26?:: 

1049. A. sss. C 1684. E .. 4.44. P. 
942. Pedindo .... Devem-se 

1059. A. 1275. 

106 6, A. 105 . 

Num. 

J. c. 8 I. 
--Devem-se-lhes A. I o 18, 

13. A. 498. E. ii75. F, 244. A das 

15. c. 1853. 

16. 
--A de E. 119@, 

21. P. 527. 

23. M.309.32l. P. 536.(Mandáráo-st 

25. o. 331. 

I /.30. 
--0 mesmo A. 197. B. 191. 2].4. 

33. c. 559. 



R 
{ 550 ) 

Num. 

l. E. 20 I. o .. 221. 

7, J. 121. O seu P. 48 I. Nos 

12. J. 189. Foi-lhe 
--.E em L. 236. 

14. C. 314. R. 16. Na 
--Mandou-se proceder C. 973. 

16. A. 932. O. Zl. 

28. E. 144. 

37. T. 237. Não 
--Nas A. 71. 

4-f . . A. G81. H. 31. 

44. J. 392. S. 308. Não 

R 
Num. 

i I 
I 

' 

.. I 

45. S . . 326. Os 

47. F. 129. 

57. D. 1038. 

59 . P. 441. Os da 

so. P. 442. 

63. F. 230. Não J. 2·s. 

65. E. 417. 

70 • . C. 1407. (Ordenou-se 

11. A. 641. 977. 979. 930. 1201. 
c. 548. 

84. F. Ioo. Não 



( 5-51 ) 

Num. .\~lv· Num, ·'· 

I J 5. < 
' .. 6 ~ .86. · cC. J7ü7'~ 1 Nem 

'" ~ t I : 
Em b. 98. 

so. A. 503. 1516. (O Avis. B. :1-vz·. 
C. 368·. ·. E .. ' 3o5. L.1 5o. (Nt-t 1· 

" '. J _J R-: ~ 85d.: T .• 1 '29'J ~ r.l.__~ f·\ --.. -t 

133. A. G72. 140 I. C. 29. Ficou 
835. 1692. Estando 1697. Iie 
1740. H. 46. J. 290. 312• 
M. 155. E são O. 33. 169, 

P. 566 . 
.. •, I 

92. M.218. l\'las 

94. 
--,.-: '( Declarnu-se R. 31 I. 

1o2. A. 1260. J. 545. 

loa. A. 38 ·1. 

1o7. R. 314. 

lia. B. 349. 

"l 
1 . 

114: D. 147. 

1 139. 
P0de O -B3. ~~ - _i 

I 

· 175. C. 1665 , Obriga 

198. c. 812. 

.. ' 
• r 

li • 11 

244. 
Os .'d'á'rtelharia forão A. 46. 

257 . D.l 038. Não podem conservar.-se 
M. 181. t86. ' Foi 20.0. -418. 

I Z:5 9, E. .348 •. T. Hn: Dêvem-se 
,'. 

.1 ' ' I' 

I I . r• '(.; 

- I 
I - ~: • I 

! ' 261:. D. !l93. 
I 



.R 
.• .. • _ Nu111. .s -,.,_ 

264. B. 227·. F. as á. Mas 
r 

.l 

267. A. 1439 C. IOÓ5·. J~ 47o~ 
\. .. 

J. • • . l ç 

. .~. ,, 

277. P. 598. 

292. D. 406. Farão E. 4ô·. Foi 88. 
Os P. 835. 

I 
i· 
I 29"3'. '· . ·• \ . ~ ', 
! I ) 

-~ Não 'pode B. 457. · 
O Governador R . 294:. O Go

vernador 

,P. ' ' 2'9·5. c. !1 7 6. 

2'80. A.I225. R ·a9J. 

283·. A. 622• · I ' • .; 
I 

.. ' • t 

2'85. H. 4•57. c. 1265; 
. ' .L 

2l~7 . A. i 465. ·c. 436. 1799. D. 391. 
401. Não podem E. 532. 537. 

: 296. R. zasc .Nfio '.conhece ' 2198-.---

297. A. 9·97, . ~ :: • . .r1 

lU:. 376. P. 355. 550. 5·66. 298. A. 1286·. li~ • •• .( 

A Relação T . 329. · 

288. oi • 

....:......!.... • Não oo'nhé'ce R. 296. 

··2901 · A .. -21:.s. 2'87~ 3'10. 3 '14. 3 '15. B. 
26. C. 445. 1694. 1102. D. 
19. 39 J. 47 L 962. E. 46. Foi : 
88. 532. 533. 536. G. 43. I 14 . 
• J. 347. M. 376. O. 5o. P. 
568. O levador S. 37. 185. 

·Sendo 186. 187. '190, As 

299. .P. '798, 

soz. 'C. '12 B. 

305. B. 227. 336. 43 7. D. 379. Sendo 
441. E os Re1igiosos 971.973. 
M an•dárão-se . . ' · 



( 553 ) 
R R 

Num. Num. 

3U. R. 94. (Declar-ou-se 324. A. 190. 199. 

~IL 32~ A. 77~ 
- Não podem L. G:a. Os T. rs 1. 

313. ' 
--- Podem A .. 689 .. 

3 14. M. 12J. R. ICl7. 

-315. A. s .. B. 379. F-. 460. 

317. A .. 1082. !B. ns. 

. 321. E. 19·5. N. 111. O. 2. 

-- .Não M. 357. 

--

322. 

Mandou-se, que se pozessem A. 
18. 582. 736. 777. 1078. ]079. 
1089. 1091. JIOO. Jl'OJ.1102. 
1103. ll06. 1118. 1124. 

-- São C. 1364. :Havendo-o R. 3~Ef. 
337. Quando · 338; 

Tom. 11.· 

326. 

327. 

Não se arrematão A. 11 3-o. R. 
344. Os da 

(IJeolarou-s.e F. 227. '(Pw 

33·3. A. 1123. 

335. A. 18. C. 1032. 1579. Não pa< 
gando E. 615. 658. F. 225 . 
L. 245. O. 41. P. 142. E ·os 

336, -
- Qaaes P. 7o4. E dos 

338. c. 1574, 

347. 
Não A. 11 o o. 

70 



R 
c 554 ) 

Num. 

353. A. 1332. 1334. 1342. F. 636. 

355. A. 162 ' . 

358. C. 1090. Não P. 436. 

359. F. 369. H. 8. Não se concedem 

Num. 

391. ~. 943. C •. 715. G. Ió2 . . ·M ... 
-485. Os P . . 1Óo8. 

·393 : C. 2'63. '26·5. I I . 

1 410. C. 446 . ·os seus 
I 

. ' 

M. 190. Providencias O. 175. 416 . 
E ajunta-se ... Né.\s 20S. Nem ·E -aos O. 365. 
R. 258. S. 271. (Ordenou-se 
277. 279. 280. Em · 

363. B. 140. 

36,4. 
' 

~- As de privilegios. ·B. '139. 

366. C. 6. O sep ·P. 395. 69_3. (De
clarou-se 728. 948. 

373. E. lll . 

384. F. 307. T<2-5I. 

433. A. 1419. 

439. A. 935. B. 249, 

443. ~F. 380 . . J. 35. A dos 536. Co
nhece O . . 240. Nem P. 576. 
976. Nãe 1028. Conhece 

444. D. 489. 

45~ . . c. 785. 
-- Sendo E. 12. 



R 
( 555 ) 

.R 
Nt~m. N"!rn. 

452. c. 1407. 498. c. 1652. 

464. 
As B. 274. 360. C. 1595. 5oz. L. 197, 

465, P. 664. S. 281. 503. E. 690, 

469. B. 158. D. 869. 514. L. 32. 286. R. 28. S. 166. 
E que só 

472. C. 1817. Os 515. S. 159, (No 

473. c. 997. 999. s 

479. 

-- As C. 1425. Das I. C. 104. E. 522. 

492, A. 100. E. 196. J. 522. 6. B. 18. P. 819. Faz-se 

495, C. 1253. N. 11. P. 273. 14. A. 1482. e seg. C. 9ã3. 

496, J. 388. O de 16. c. 1587. 
70 ··· · 



( 556 ) 
s 

Num. 

31. J. 578. 
--Por N. 86. 

s 

35. C. 330 . .t>6de J. 108. 

67. F. f>. 

12. /C. 684. F. 92. 1.02. 314. H. 57. 

Num. 

94. C. 1025. E depois á Secretaria 
G. 23. O. 74:. 76. Os 118. 
P. 354. 774. 

to J. B. 298. Foi C 1513. Pelo 

102. C. 1425. Providencias 1718. 
São C. 1369. Os 

L. 316. M. 346. P. 668. 106. A.5o. 
S. 294. 

110. A. 1199. C. 1247. E. · 268. 

74. A. 257. F. 7. As 63. 
Privilegios P. 7;33. 

77. c. 246. 
1 1·1. 

(Mas. S. 340, N~o 

80. G. 66. Recaindo 

117. F. 164. 

90. C. 6. G. 99. loo. J. 175. 589. 
S. 16~. Couhece 122. L. &, 

92. C. 168. J. 17. E a 123. A. IZ87. 



-{ 557 ) 
S· 

Num, 

126. c. 304. P·. 599. '' • J 

'134. A. 1379 •. e ·seg. 

136 . J. 141. 

138. A. 96 .1. 991. C. 947. D. 388. 
705. 

140. F. 232. 

145. · S. l 61. Declarou-se 

147. c. 835, 

158. .P. 71. 

161. 
-- (Declarou-se S. 145. · 
I. 

163, L, 59. N. I 26. Mandou-se 

s 
Num. 

• l1 

164. c. 962. E. 589. 

165. C. 1537. F. 160. J. J~7. 5.18. 
o. 9á. 124. 

166. 
Foi ampliada C. HO. 

168. c. J 14. 
Os lugares D. 406. Os 

J 78. C. 137. G. 54. J. v53. Tem 
M. 562. As 

·' 

182. C. 368. 994. As D. 394. Não 
412. Nem 898. 899. E. 627. 
1 o a. 112. r:. 53. R. 284. ·. 

r 
I , . 

. ' . ' . 

185. A. 116. Suspeições 

196. E. 4. (Pela S, 234. 243. Não 

.. 

201. c. 1431. 



{ 558 ) 
s s 

.Num. 

210. 
A que A. 132. 

218, E. 637. 

234. S. 196. 

235. E. 111. 
Não J. 311. Antes 

242. 
Providencias S. 400. (Pelo 

244. E. 76. 

246 . A. 859. 1483. B. 215. C. 10'72. 
1341. 1344. D. 23. Forão da-

Num. 

256. c. 16}. J. 106. 

259. A. 873. C. 1697. O Corregedor 
J. 285. Nenhum 

265. 
O de Officio vago E. - 135. 

569. c. 188. 777. 778. 779.* )738. 
Podião D. 451. 456. 1055. 
H. 3. M. 187. 

278. c. 1844. 

287. M. Bl:i. 

das 44. 371. As 383. 418. 288. 
427. Os 919. A data E. 105. 

25 J. 
A elle E. 104. 289. E. 105. 

Forão .D. 1036. Considerão-se 

253. 
Nas J. 66_. 290. M. Jõ. 



s 
( '559 ) 

s 
Num, Num. 

292. P. 296. 333. 
(Declarou-se S. 3 57. 

296. ·A. 141.560.696.816. São 1326. 340. 
1327. C. 14. 448. 799. Hi74 Não S. li I. (Mas 
Não 1728. 173o . . D. 942. E 
das septenças· E. 87. 343. 38J. 
J. 392. L. 327. u. 322. 

Deve-s~ E. 301. 
Pode-se E. 302. M. so. 343. N. 120. 

297. A. J 121. . 

298. 
Como ··A. 922. 

3]0. c. 559. 

312. 
Em · J. 282. 

314. A. 114'9. 

~26. c. 1687. 

'330. 

-- (As A. 954. 

. . . 

3 4 7. B. 1 7 5. '(Declarou-se 

j 

351. F. 32. As ' L. 2. (Declaroú-si 
. ~ 

353. c. 153. 

357. S. 3·3·3. (Declarou-se 
,_ 

362. C. 1578. 

372. A. ll3o. C. 7'99·l S. Z9r6. O so.éÜ> . 

373. P. 959. . t _. 
Sendo C. 929', . ~ .'" or/r:. 



( 560 ) 
s s 

Num, N11m. 

375, D. 166-. Providencias 409. P. 587. 

·376. D. 494-. 411. S. 400. (Pelo 

417. 
-- Os B. 45. 

419. 

385. L. l s-"5. N. H ·. Não U. 10. Foi 

38G. A. : 62·9. 1041. I-047. C. 5!47 • . ·4:za. ·T . 194. (A ultima 
E. 180. J. 189. M. 293. 

39J.. S. 4oo. (Pelo 448. S. 400. (Pelo 

. 

392. C.l697.Conbececomj.l!lrisdicçâo ·451-. P. 203. S. 400. (Pelo 
S. 400. (Pelo ' 

395. S. 400. ( Pel-() 

3~6 . . S. 4~o·o~ . (.PetcJ ' 

401. 
Não C.l9h . · 

' .'1 
·452. S . .I!OO. (Pelo 
---- A-s C. ·5~23. 

455-. U. 341. Quem 

'4 56. B. 211. 212, . -



s s 
Nnm. Num. 

4-60. A. 140.179.967.1126.1169.1454. 501. \ A. · '95 ~ . 1270. 1290. C. 1667·. 
. C. 1543. J. 279. 1675. D. 23. M. 355. 

. t 

475. C. 278. E morrendo 470. 507. · 

484. D. 157. 469. H. 32. 

485. B. 162. 

··~ . -· 

'l 

488. C. 508. E. los. 655. T. :H~. 

4 90, C. 7'15. 113'7. 1237. Nomeia ... 

Não p.odem A. 1290: 

510, A. 61@. 843. 940. 

513. 
Forão A. 1378. 

-.. 

: 514. o. 128. 

·Goza 1426. Nelle · 1565. 1826. .515. 
P. 539. , ( Mandáráo-se (Declarou-s~ M. 102 ~ 

193. L. 318. D. 889. 

496, R. 139. Deve ... Póde. 

499, D. 23. As . 28. Restauração 
Tom. Il. 

520. R. 488. 

524. A. 42J.. 

525. s. 545 • • 

71 

\ 



s 
( 562 ) 

s 
Nzem, Num. 

á26. A. 139. C. 1716. D. 23. 25. 585. A. 1273. 
27. 28. Foi D. 29. 

53o. G. 93. Não H. 55 . S. 513. Forão 

535. 
Conhecem O. 109. 

538. ~. 1535. 

Ml. T. 21. (Declarou·st 

545. S. 525. 

J. 

554. A. 121. 169. B. 445. C. 677. 
822. 827. 830. 831. D. 402 
O mais antigo em J. 393. 
N. 124. P. 870. Querendo R. 
95. 402. Nas 

-665. 
Se A. 1443. D. 397. 

582. C. 1697. Se J. 329r 

586. J. 374. 

588. C. 1517. Mandou-se D. 919. 
J. 636. Sómente O. ll2. 

599. c. 98. 
# 

T 

1. A. 122. B. 474. C. Ill3. 1201. 
·1448. 1449. 1450. 1474. 

--Foi D. 22·5. 907. E. 383. 384. 
, 521. F. 226. Os J. 535. 

P. 17L 

3. s. a9a. 

17. c. 79 J. 

19. E. 43 11. 



( $63) 
T 

Num. 

21. 
-- (Declarou-se S. 54!. 

~25. P. 142. Póde nomeartambem 143. 
Póde nomear 

---Não C. 947. 

28. P. 441.. Os 

:a5. P. 118. Ainda 

43. T. 99. (A Terça 

{)3. A. 650 .• 

·59. E. 5. Sendo 

y 

r&-3.1 . F .l 97'3. ,Devem .R. 362. 

7•ã. ' ,; ,l_ 

--seu S. 128. Não·' t1 ·~ 

' I 

T 
Num. 

81. 
--Como M. 164. 

84 . . N. 18·8 .. 

9 I. G. ·2s. M. 25.8. 

95. A. 816. São C. 13'8. M. '51 4. 
P. 102 . . 

99. 
-- (A Terça ·T. 43. 

., ' 

104. T. 158. 

105. L. 58. 

lOS. E. 508, 

118. c. 148. 152. 

120. o. 88 .. • ....., , L 

71 * 



( 564 ) 
T· 

Num, 'Num. 

122. P. 1004. ·a .. 167. A. 9,20. (Ficáo 'M. 293. P. 9Ji~. 

136. H. 82. Foi-lhe. cOiflrsigriátb. ·· ~ 
quarta parte 'J. 160. 16·2. ,, 

Seu F. 30-8. 

-- ·-Providencias o. 134. 

-: 
' - ... : .. . . 

137. A. ·uw. ·c. -1652. 

146. D. 35·5. 

H9. C. ·747, 'Os t>. 9ú2. ·L. :S·3. :2··42. 
P. 433. (Mandou-se 

151 . 
De·vem-se E. 348. 

·'154. F. 79. r 

'] 55. A. 976. 

:Isa. ·F. a·'1~. (Esta 
... ~ l 

L J 

169. M. 339. ·Foi-1he'S 

184. A. 60 . 

185. A. 135." 

· 195. A. '1031. B. ·4fii'*l. 
-- · São B. 43·5. 

198. -·M. :,475. O ~ptivilegio 

215. A.I3·l7. :N.a4. 

~ 

219. '·C. 1013. Os 1369. e ·seg. J. 188. 
189. Tem 4'52. 553. Tem C. 
154. P.. 641. 841-. T. 1.6_7. Os 

222. ·B. 6o. P. 459. A dos 461 • . A' 
das 46..2. ' 



c 565 ) 
T 

Num. 

223. n. 164. 202. D. 781. Direjto I I 26J~; F. 2~ 7< ., 
E . 68. 99. São M. ~a. i 

, I 

I I 

224. P. 3~2 . A immernorial I : 
2?: Fod·em-se G. ~ 3,7. 

.234. A. ~60. 577. 274. O. 406 . Sendo p, iJ.0'04. Rece-
bem . 

240. C. 747-. Novas E. 2n.. J. 399. 277. ·c. 1691. Como 

241. E. 343. O dos 
~- O Juiz J. 356 " 

243. 
Mandárão-se C. 106 5. 

t' 

245. D. 67 i. 
Foi B. 77. Mandou-se 
E como J. 378. 

260. G. 96 . 

) 

. T 
268. ··0 ; ··~85 . ~.; 

280. S. 498. 

282. C. 1284. D. sso. 

2·83. A. 1504, 1517. C. l641. e seg. 
J. 180. R. 9.0. 

288. H. 2. v 

290. c. 1646. 

313~ C. 1694. O Corregedor M.ll 6. 
Os 562 . Tem 

(Declarou-se maú A .li O. L! 2 8 7. · 
) Mandárão-se " · .. 



~ 566 ) 

Num. 

319. C. 1 G 9 I. Vigíão P. 44. Se a]guem 1 · 14. 

·322. G. 27. Ü '., 

323. F~ 217. _R. 288. He 

345. E . .sze. 

·:355. J . 425. -M. 29. 

v 

tJ. A. l5Z . . 

2. - A. 1420. São D. ~876 . . 

·s. 
--Nãa l\'1. 301. 

4. o. 299. 

86. 

r 
37. 
31J. 

( H. 

I 51. (Pela 
1 14. 

~ 
134. 

I 
. , 

I 

39. 
40. 
41 • 
4-2. 
89. 

165. 
319. 
404. 
57 J. 
763·. 

J 148. 
• 245. 

. 24.6, .i 

261. 
479. 

L57 I. 

·766. r ao. 
848'. 1156. 

c. i 849. ] 58. 
1 973. Mandou-se 1159. 

I 002. - L. i 1 60. 
! 1015. '1161. · 

1017. 1162. 

1

1018. 164. 
1023. l217. 

' < 

I 
J027. 
1079. 
1188. 
'1254. 
·]276. 
1306. 

{ 

107 • 
. M. 2-19. Foi-lhe 

272. 

']312. 
1446. N. 160. 

ll8l5. 

jr a~L.l ta.,lbem 0 · L~~: 
413. Quando ... 

D. Há r· 97. 

I 
5 02. 
526. 

98
· 

I 728. (Passou P.1 !~~: 
744. l o l ., ; 441. s 

r 
- E. ] 

93
-:t. l660. 

48. As dos 
l57. 
l96. Foi Super- { 331. 

intendente R. 340. 
266. (Vid. 405. 
333. 
526 . 
558. 
5'73. 
574. e seg. 
588. 

·T { 28. 
. 57. 

L 62J . U. lôl. Pela 



'V v 
Num. Num. 

18. s ·o~ C. Hi OS. T. 4. Foi 
-- Mandár~o -se U. 30. 

·' ' 

(\ 

19. R. 340. 72. D. 4'39, 

33. 
--Providencias F. 305·. Nas J, 552, 74. O. 116. 16!}2. 

36. 82 . M. ·67. P. 6'76, Os dos -Thesou..: 
-- Forão-lhe J . 251. reuos .. 

46. 83. D. 70 I. 703 .o 
·--Declarou-se J. ~04• A Univer-

sidade 

50. 
--Incorporou-se D! 727. 

' 
--Foi-lhe E. 196. (Por D. 16. 

Novembro 

51. 
-- Providenci_a·s D. 106&. 

57. D. 1ooo. 

89.. J. 373. Saindo 460. P. 844; !179, 
uj 20. 

1 
105. N: 147. A prirn(!ira · 

; 123. A. 1140. H. 90. Nella L. 3 t. 
8. 2 9 8. Deve-se 



v 
( 568 ) 

v 
Num. Num. 

129. A. 142. 143. 144. 1133. C. 1797. 193. P. 832. R. 90. (Tinha-se 
E. 225. Foi 229. 553. 562. Os 
F. 144. N. 139. P ... 78. As 

'1 34. c. 114. 

141. . B. 192. C. 15. D. 406 . Ds 
M. 475 . Seu 

168. 
Não M. 2'36 . 

'173. J. 39 5. 

~ 

174. E. 47. 

18}. P. 801. · (Por 

194. B. a2o. 332. 

202. C. 1654. Tem H. 85. 

205. E. 572. 

206. C. 16~l!. Inquirem 

210. D. 784. E. 15. 452. J. 4. 
159. Foi 

233. 
Os lúruinados L. 42. 

244. P. 201. 

189. U. 37. Mancou-se guardar 43. 
Foi p~rmittido 244. P. 798. 

191. L. 47. 257. u. 266. 

M. 



( 
v 

569 ) 

Num. Num. 

266. u. 257. 299. D. 466. 

278. A. 1367. 1385. C. 1698. · Quan- 301. E. 603 .. 
do faz E. 127. R. 292. (Porão 

279. J. ll3. 308. A. 627 .• 

285. N. 70. .. 327. E. 124. 

286. O. 336. (Foi 336. A. :1.20~. 

v 

2!lo. C. Io59. 1336. F. 2.. 339. C. 455, E. 151. E. 379. J. 335 

292. 343. J. 335. 

--(Declarou-se P. 978. Devem 

'293. c. 366. '508. 1000. E. 81-. J. 348. J. 448. 
311. Um Jl. :I.06J.. Quando 

296. E. 89. 

356. C. 1506. Havendo M. ·2a • 
.( Mandou-.se 

F IM. 
Tom. IL 72 





ERRATAS, E RETOQ·UES 

DO 

TOMO I. 

Nü;ni. 'Erros. 

116. terem' validade 

268. (A' excepçáo, . , 
A. ~9. · 

400. Aggravos 

564. (Por A . . .. 
Maio 1818. 

E pelo Ã. 26. 

606. Em· todas eilas 

6S!'l. A. 17. 

658 .. A.- U. 

737. reaes 

751. Os ... 

A 
Em~ndrJ:S. 

terem seu devido ef
feito 

·C. L. 29. 

Aggravos ; e appeila
~ ções 

Maio 1813; §. 4. 

E IJelo A. 16. 

Em todas as dó Norte 

C. L. 17. 

L.u. 

;reaes , feitas pela Mesa 
da Consciencia 

Dezembro 1693. . Dezembro 1695, 

785, Resol. 29. Resol. 9. 

1022. armas de pontal afJiias curtas dé' ponta 

1050. Novembro 1804. Novembro 1814. 

107~. A. 12. A. 16. 

1145. hospitaes e' éon'-" hospitaes· feitoir 
frarias feitos 

1191. (Yid . .Abril1810.' Abril 1813. 

1209. Ass. do Desem'- A'S>. Hl. 
bargo do Paço 
12 . 

1 

U5ií . M-arço· 1741:. 

1345. dos terrenos , ,. 

1898. Ardiencias -

1438. d'Agoa. 

1446. A. a. 

1452. Agosto· I7S4. · 

Março· 174~. 

dos terrenos emphyteu
tioo~· 

Audiencias da C!Íancel
laria 

d' Agoa arrentlãdo·· 

A. 16. 

Agosto 1781. 

' Num. Erros. 

51 : A. e Estat. 12 . . 

' 
60. A. 16. 

166. 23 . Nov.embro 

168. L. 2. 

!76. 22. Marçd 

!254. A. ~5. 

I • 

277. regia 

401. §. 17. 

· 4.·30. 4. Agosto 1595. 

188. D. H! .-

· 369. Paço, quandó 

S 8 6. assen'tos 

445. do Porto 

B 
Emendas. 

Estat. 8. e A. 12> 

D. 16. 

23. Dezembro 

A. 2. 

22. Maio 

C. L. 25: 

regia no éaso dd 

§. 20. 

5. Março 1594. 

c 
D. 11. 

P'aço e Conselho da: F a~ 
zenda , quando 

a.sSentamentos 

e do Pórto· 

555 . Patriarchal como Pa.triarchal os seus pri-· 
vilegros com'o· 

, 607. C. R. Provis. R. . 

' 611. · Novembro 1638. Novembrq 163'1. 

614. l8 .. Dezembro 18 .- Setembro 

633, 14. Abril 1612·. 18. Janeiro in~. 

670. 8. Janeiro ~ 8. Fevereiro 

683. e Provis. 18: e 18. 

' 725. avarias, custa avarias , e custas 

:758. Proviss. Proviss. RR. 

760. Provi~. Provis. R. 

;762. Para ... 
10. Junho 18. Maio 

164. ( Yid. c;· (Vid. c: L. 

72 * 



( li ) 

E R R A T A S, E R E T O Q U E S. 

Num. Erros. 

'775. As .•. 
funcionarias 

c 

"'---E da Junta do Co-

Emendas. 

tencionarias 

digo ... A vis 3: A vis. 12. 

780. Nem •.. 
~- 17. 

c 
Num. Et·ros. 

17~2. 4. Jáneiro 14. Janeiro 

1728. A. 16. L. 16. 

17~9. outro!i. A. outros no caso do A, 

1730. nas compras nas 'primeiras compras 
Cap. 1. 10. 

-§§. S. e 4. 

·25. Julho 

1741. forão declaradas forão Tnandidas declarar 
79.2. §." 34. 

871. 25. Junho 

878. judaismo 

9 59. clerigos freires 

1000. C. 5. 

1007. A. 17. 

1031. e dividas 

-A. 4. 

'11~4. §. 38. 

1156. Março 1765. 

Ü64. E do ... 
E do caso 

1304. Ass. ~2. 

1345. Sl. 

136-4. Nas ... 
por provado. A. 
i O. Janeiro 1678. 
( Yid. A. 30. Ot,
tubro 1649.) 

1889. executivamente 

1390. 2. Junho 

1408. São ... 
1808. Cap. 3, 

1462. Cap. 16 , 

1497. 11has póde 

1498. Condições .. . 
SJ.. Dezemb~o 

judaísmo não se 

-clerigos 

C. R. 5. 

A. 18. 

e de vidas 

c. t. 4. 

·· §. s7. 

Março 1785, 

E no caso 

A. ~2. 

C. ~1. 

por provado. A. 30. Ou· 
tubro 1"649. 

exclusivamente 

2. Julha 

1808. Tit. 5. Cap. S. 

Tit. 16. 

llha da Madeira póde 

30. Abril 

1515. Dezembro. 1591. Dezembro 1581. 

1627. C. L. 22. C. R. ~2. 

166.5 . Novembro 1616. Dezembro 1616. 

1695. He ..• 
é. R. C. L. 

1699. O Corregedor 6. 
Fevereiro ~6. Feveteiro 

1777. §. 12. ~§. 10. ~ 12, 

1789. c. 20. C. L. 20. 

1809. §. 78. ~§. 7. e 8. 

1817. De segunda ... re~iste com armas 
tesiste a quaes- quaesquer 
quer 

1823. rapto' , e seducção rapto por seduc_ção 

1824. A. 19. C. L. 19. 

18~7. 18. Outubro 18. Setembro 

1888. §§, l. e s. §§. 1. e 2. 

1851. Novembro 1697. Novembro ~597. 

1lOO. das comarcas· 

175. A. 4. 

188. A. 15. 

. 202. Fugindo •.• 
c. 2. 

3~2. Portar. 20. 

324. Portar. ~O. 

' s95. Alias ... 
D. 17. 

897, 6. Outubro 

401. Desembargadores 
sua assignatura 

404. Julho 1606. 

413. D. 2 .. 

. . 498. Das .. , 
L. 25. 

506. L. 15. 

536. ~6. Outubro 

D 
das Camaras 

L. 4. 

A. 15. Outubro 

L.~

D. ~o. 

D. 20. 

D. 1~. 

9. Outubro 

suas iJ.Ssignatmas 

Julho !609. 

D. 10. 

A. 25. 

L. 5. 

29. C ·ttubro 

a 



'E R-R.A T-As~; E R-R+r O-~ tr ~E :s. 
D 

Num. · Err-lils. .. Emt-ndas. '· 

· ·572 . .A. ~ - -L(. 2. 
)' .. 

642. ·cap. 1i7. Cap. 177. 

693. e 3. e 5. e 3. Fevereiro, e 5. 

707. da L. · elo A. · 
·"';. \ 

708. §. 7. §§. 6. e 7. 

718 .- tinha tantas tinha a bordo tantas 

7 40. tres , por -cento trinta por cento 

!7 6 4. ta verneiros tanoeiros 

'767. quaesque't ·rendas · quaesquet tendas reàés' 

; úeh'l .. . ·' 
n 
óJ, 

783 , Nem. ,, 
Nem os generos 

7'94. Nem ... 
pagão o grão 

801. manutivel 

814. Nem . •• 
§. 5. 

837. ( Yid .... 
Janeiro 10'68-. 

C. L. l S. 

c. t. 13. 

Pagão os generos 

pagão tt'>dàS ãs êspet:ies 
de grã:e 

'manutenivel 

§. 3. 

Janeiro 17'73. 

E 

81. ( rf/iit. . . . 
Jullw 1615. Jullto 1605, 

90. ( Yid .... 
· Sét&mib'r'o 1 '() 6 1. 

105. appensos . "bppostos 

107. §. 12. Art. U, 

!il05. dos Morgados -pios das Morgad()s 

. S!ilil; Gratiftcáç-ões ... 
graduação. Plan. gradua9.ão. p. e Plan: 

308. A. -6. ' L 6. 

S 72. devassas·, que devassas de morte , qt:e 

898. da Mesa àa Mesa do Desembar" 
.go do Paço 

428. que obrigaç@es e que obrigações tem . 
õl'tlêt1aê.o tem 

--Junho 1774. Junho- ;!.!7"1~ . §. ÚJ. 
I , · 

1 49 5. ( Declm·on-st! , • • 

1 
Avis. 12. 

61 o. dêt:linatetias 

I h' 632 . . a compan ·Jà 

661. e 29. 

Port. 12. 

dilatórias 

-a campanh~ 

·e L. ?Z9. 

Maio 177$. 

~ 859. de exportação das de reexportação, de bal- · 
fazeadas d~açãtl , e depósitõ ' 665. Pelo . . . 

Mai0 i 6n , 

906, ( Vid., ... 
A. !2 9. 

945 ~ Nem as ... 
seu faro. Proviss. 

L. !29 . 

seu foro. D. !il9. Dezein· 
b1•o 1\77!2. · · êm Pro
viss. . 

·F 

852 .' vencidos. L : yenddtls êfii qu-alquer 15-. Matço 17 58. Março 1 '769. 

.J 

991. 924, N(wembrB 

1015. 25. Abri( 

1021. DesembarO'adores 
. o 
am~aqué 

1055 , A. 17. 

juizo , que 'litiguem. 
L. • !il 6. Condi(_l. !28 , 

14·. N 0vembrlii 

5. Abril 

Desembargaà.ef~· . é ·os 
filhos dos 'Títul-os até 
á publicação da Lei, 
aindaqúe 

L. 17. 

, . 

70, b. 30. 

9!il. Junho 16?Z8. 

l!il3. Das ... 
,P· 11. 

1?Z9. Todàs ... 
e dep!ludenciàs · 
pertencem 

1065. intitular Do&tores intitu~ar Oppositores 

Condição .confii·m. po~ 
A. 28. 

D. s. 

Junho 16~9 . 

C. R. 11. 

e dependencias, e recur
sos sobre ellas perten· 
cem 

'I 



( IV ) 

E R R A T A< S , E R E T O Q U E S. 

F J 
Num. Erros. Emendas. 

1S6. C. ·L. Dezembro 'C, L . 22: ·DezembFo 

162. empregar livré- entregar linemente 
mente 

208. f~llecidos -e passa- fallecidos, ou passados 
dos 

215. como Ouvidor das COII\0 ' o Ou~idot 'd'al
fandega 

267. reduzidas 

536. §. 1. 

S93. Não ... 
direitos 

405. Por Á. S .. , , 
Por A. 3. 

75. ·Ampliado- ... 
companhias pelo 

107. O seu curso .. , 
D. 8. J~neiro 

125. Foi... _ 
Maio 1801. 

.51. ·J'àneiro 1659, 

58, D. 27. 

'IÍ6. as penas 

JOl. 1. J~lho 

~2. Forão .. . • 
'en~ ~Ca1litania 

seduzidas 

§. 7. 

emolumentos 

Por L. S. 

G 
Governos militarés 

companhias em 1762. 
pelo 

llesol. 11. . ·Dezembro 
1799. em Edit. 8. Ja
neiro 

Maio 1762. 

H -· 

Janeiro 1657. 

Avis. 27. 

' ' ) 
as penas v1s 

1. Junho 

em Capitanía ·Geral 

. 

Erros. Emendas. 

52. AA. 20. e 19. Ju- A. !i!O., e C.L. l !J.Ju,. 

84, 

9!2. 

nho nho 

Abril 1760. 

Infames são 

Abril 17(! 1. 

· Infames e banidos são 
' ( 

1 93, A. 25. t. L. 25. " 

; 1_22. acordão doo 

136. L. 25, 

189. de Justiça é'orrio 

184. 3h Abril 

189. Foi-lhe ... 
D . !!!0. 

228. A. !26. 

235. Sem .. . 
1809. 

acordo dos 

L. 2. 

de .T ustiça nas diligen
cias, que fazem como 

SO. Abril 

D. 19. 
.c • 

. Ord. do S. 0 : ~6. 

A 
1809. §. 9. 

335. appellação, dentro appellaçâo, ainda dentro 

-396. Mandou•sl'. . .. 
em qz1e nào l1a Cor
regedor 

397. E do Juiz ... 
Jagoaripe 

em que ndo está ·o Cor
regedor , ou o mais 
visinho 

Jagoaripe e Maragogi--
pe . 

-E de Santo Anta- E de Sa:rtto Amaro 
nio 

418. pagamento dos 

488. ( JTid .... 
.Maio 1 ?92. 

506. Juiz das 

507. d' Agriculturas 

--Mas ... 
.M·as toma nos 

516. Provis. 

520. Julho ·16!20. 

522. Portar. 27. 

582. Seu .. • 
1672. 

56 ~-. D. i7. 

pagamento -delle , e dos 

llfaio 177'e. 

Juizo das 

d' Ag.dcultura 

Nem :r;~os 

·Frov. R. 

Julho 1621. 

Provis. 27. 

1672. Cap. 74. 

D 18. 
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